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1. ПРОФИЛ 
 
1.1.Историјат предузећа 
 
 Град Сремска Митровица и град Шабац су 10. новембра 2006.године закључили 
Споразум о сарадњи везане за формирање Региона за управљање чврстим комуналним 
отпадом.  
 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. 
 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.  
 Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, за послове претовара, 
транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са 
територија ових градова. 
 ЈКП „Срем-Мачва― Сремска Митровица je код Агенције за привредне регистре 
регистровано решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011.године. 
  
 Пуно пословно име предузећа:  Јавно комунално предузеће Регионална 

депонија «Срем-Мачва» Сремска 
Митровица, Житни трг 7 

 
Скраћено пословно име:   ЈКП «Срем-Мачва» Сремска Митровица 

 
Правна форма:   Јавно предузеће 

 
Седиште:  Сремска Митровица, Житни трг 7, Сремска 

Митровица, Србија 
 

Опис делатности:    Комунална делатност 
  

Претежна делатност:   38.21 - Третман и одлагање отпада који није 
опасан 

  
Остале делатности:  38.32 – Поновна употреба разврстаних 

материјала;  
38.11 – Сакупљање отпада који није опасан 
39.00 – Санација, рекултивација и друге 
услуге у области управљања отпадом; 

 
Матични број :   20768274 
ПИБ :  104384299 

 
 
1.2. Правни оквир 

 
 Најважнији закони, подзаконски акти и остала акта који утичу на рад, пословање, 
функционисање и делатност ЈКП „Срем-Мачва― Сремска Митровица су: 
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 Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС―  бр.119/12);  
 Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС― бр.88/11);  
 Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС― бр.125/04 и 99/11);  
 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС― бр.116/08 и 50/09) и пратећи подзаконски 
акти;  
 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС― бр.93/12); 
 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС― бр.36/09 и 88/10);  
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС― бр.36/09); 
 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС― бр.135/04 и 36/09) и пратећи 
подзаконски акти,  
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС― бр.135/04 и 
88/10) и пратећи подзаконски акти; 
 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС― бр.135/04 и 36/09); 
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Сл.гласник РС― број 135/04 ) и пратећи подзаконски акти,  
 Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС― број 9/02, 33/04, 135/04, 129/07),  
 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС― бр.36/09); 
 Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС― бр.36/09); 
 Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС― бр.62/06); 
 Закон о водама („Сл.гласник РС― бр.30/10); 
 Закон о шумама („Сл.гласник РС― бр.30/10, 93/12); 
 Закон о заштити природе („Сл.гласник РС― бр.36/09 и 88/10); 
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС― бр.36/09); 
 Закон о безбедности и заштити здравља на раду („Сл.гласник РС― бр.101/05); 
 Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС― бр.72/09, 81/09, 64/10, 121/12); 
 Закон о раду („Сл.гласник РС― бр.24/05 и 61/05)  
 Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС― бр.54/09, 73/10, 101/10 и 101/11);  
 Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС― бр.9/02, 33/04, 135/04 и 129/07);  
 Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 
материја („Сл.гласник РС― бр.54/92);  
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС― 
бр.56/10);  
 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије („Сл.гласник 
РС― бр.98/10);  
 Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавања 
(„Сл.гласник РС― бр.72/09);  
 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС― бр.92/10);  
 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада („Сл.гласник 
РС― бр.54/10),  
 Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима 
за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, 
опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања 
(„Сл.гласник РС― бр.102/10) и остали пратећи подзаконски акти;  
 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС― 
бр.114/08);  
 Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену 
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној 
дозволи („Сл.гласник РС― бр.84/05);  
 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС― 
бр.11/10 и 75/10); 
  Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећим 
(„Сл.гласник РС―  бр.6/06 и 108/08) 
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 Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. години са 
пројекцијама за 2012. и 2013. години („Сл.гласник РС― број 102/10),  
 Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл.гласник РС― 
бр.29/10);  
 Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање 
чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице 
(Сл.лист града Сремска Митровица бр.2/11),  
 Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва― 
(Сл.лист града Сремска Митровица бр.2/11);  
 Статут ЈКП ―Срем-Мачва‖ Сремска Митровица. 

 
 
1.3. Организациона структура 
 
 Према члану 13. Статута ЈКП Регионална депонија «Срем-Мачва» органи Предузећа 
су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора и Директор, као 
орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа. 
 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. 
 Директор предузећа јесте орган пословођења Предузећа.  
 Послови који се сматрају пословима органа пословођења Предузећа су регулисани 
Статутом ЈКП Регионална депонија «Срем-Мачва», а то су: 

- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа, 
- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом, 
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа, 
- предлаже Програма рада и план развоја и предузима                                                                                                                                                       

мере за њихово спровођење, 
- подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи обрачун, 
- учествује у раду и извршава одлуке Управног одбора, 
- уз сагласност Управног одбора доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места, 
- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова, 
- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и 

закључује уговор о раду са запосленим, 
- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена, 
- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама УО. 

 
 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, 
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- 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. 

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, 
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- 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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1.4. Извори финансирања предузећа 
  
 На основу члана 45. Статута, средства неопходна за функционисање Предузећа до 
одпочињања обављања делатности за коју је основано и стицања прихода од накнаде за 
одлагање чврстог комуналног отпада, обезбеђују градови оснивачи у једнаким износима, у 
складу са Споразумом и Одлуком о оснивању ЈКП „Срем-Мачва―.  
 Након отпочињања обављања основне делатности депоновања чврстог комуналног 
отпада, предузеће ће остваривати сопствени приход од наплате накнаде за депоновање. 
 За потребе техничког опремања и набавке неопходних возила и радних машина, 
предузеће ће делимично бити финансијски помогнуто из буџета два града оснивача.   
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
2.1. Процена резултата за 2012.годину 
 
 Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва― из Сремске Митровице 
је до марта 2012.године пословало само са једним запосленим – директором предузећа. Од 
марта до септембра запослено је укупно 8 запослених, тако да је на крају прошле године 
предузеће запошљавало укупно 9 запослених. 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, 
спровођењу отворених поступака јавних набавки потребне опреме за рад преузећа, 
спровођење поступака јавних набавки малих вредности за потребне услуге, као и остале 
активности неопходне за припрему предузећа за почетак званичног рада. 
 Финансијски резултат пословања у 2012.години предвиђа пословање без добити, са 
избалансираним приходима и расходима. 
 
 
2.2. 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.  
 Пројекат изградње регионалног система за управљање отпадом започет је у јануару 
2011.године, а уговорени радови на извођењу прве фазе пројекта су окончани средином 
октобра 2012.године. Извођачи радова – конзорцијум два словеначка предузећа – нису 
успели да заврше радове у року који је уговорен (16 месеци), тако да су радови окончани  са 
кашњењем од 90 дана, које је званично прихваћено од стране Делегације Европске уније у 
Србији, као уговарача радова. Праћење реализације пројекта и координације радова и 
активности на изградњи регионалног система, као и оперативну сарадњу са Делагацијом 
Европске уније на спровођењу пројекта вршила је Јединица за реализацију пројекта изградње 
регионалне санитарне депоније, коју су сагласно  Споразуму о изградњи, управљању и 
коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом образовали 
градови Сремска Митровица и Шабац током 2010.године.   
 Програмом пословања предузећа за 2012.годину било је предвиђено да се, уколико се 
стекну услови, омогући фазни завршетак радова на изградњи објеката, а у циљу ранијег 
почетка коришћења депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад. 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, кроз пробни рад регионалног система, а тиме и 
омогућило санитарно депоновање отпада по законској легислативи и савременим светским 
стандардима. 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. 
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2.3. Процена ресурса  
 
 У 2013.године предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање 
изграђеним објектима, набављеном опремом и запошљавањем неопходног стручног кадра, 
чиме ће бити задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је 
предузеће регистровано.  
 Објекти регионалног система – трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и 
депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром – након завршетка изградње и 
исходовања употребне дозволе, сагласно Споразуму два града постају власништво предузећа 
које наставља њима да управља у циљу вршења основне делатности.  
 Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано отпочињање рада 
депоније у 2013.години, што је у највећој мери и учињено током 2012.године кроз набавку 
радне машине – компактора и теретног возила са приколицом и хидрауличном надградњом  
за превоз аброл контејнера. 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 набављеног возила и радне машине, 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 се врши изградња депоније са пратећим објектима.  
  
 
2.4. Iнтегрисанa дозволa  
 
 Интегрисана дозвола („IPPC― дозвола) је дозвола коју издаје надлежни орган за 
послове заштите животне средине, а на основу Закона о заштити животне средине и Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.  
 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.  

Након завршетка радова на изградњи, техничког пријема објеката у Сремској 
Митровици и Шапцу, ЈКП „Срем-Мачва― Сремска Митровица ће на основу Закона о заштити 
животне средине и Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине приступити прибављању интегрисане дозволе.  

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.  
Након добијања употребне дозволе, предузећа ће приступити исходовању Интегрисане 

дозволе за објекат регионалног система управљања отпадом од надлежног органа који је 
издао грађевинску дозволу (Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине). 
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3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 
 
3.1. Позиционирање на тржишту 
 
 ЈКП „Срем-Мачва― је током 2012.године, уз консултантску помоћ ФОПИП 
консултантског тима програма МИСП (Програм подршке развоју инфраструктуре локалне 
самоуправе Делегације Европске уније у Србији)) спроводило активности на јачању 
управљачког и организационог капацитета самог предузећа. У складу са чланом 13. 
Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим 
комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице, 
консултантски тим је у сарадњи са директором предузећа и стручњацима за правна питања 
Градске управе Сремска Митровица, припремило предлоге Уговора о пружању услуга 
транспорта и одлагања комуналног отпада, који су током 2012.године предложени за 
закључивање надлежним локалним комуналним предузећима у Сремској Митровици и Шапцу, 
као и градоначелницима градова оснивача предузећа, као гарантима успешног спровођења 
свих преузетих уговорних обавеза сваке од уговорних страна. До сада је закључен Уговор о 
пружању услуга транспорта и одлагања комуналног отпада са ЈКП „Стари град― из Шапца, као 
и са градоначелником града Шапца, чиме су се стекли формални услови за отпочињање 
одвоза и депоновања отпада са територије овог града након примопредаје и добијање 
дозволе за пробни рад. 
 Уговорима су уређена међусобна права и обавезе у погледу прихватања и одлагања 
чврстог комуналног отпада, начина и услова транспорта отпада, начина и услова сепарације 
отпада, квалитета и контроле управљања депонијом, начини мерења депонованог отпада, 
услови плаћања и гаранција наплате потраживања, поштовања стандарда заштите здравља и 
животне средине итд. 
 Уговорима је извршено дефинисање рада ЈКП „Срем-Мачва― Сремска Митровица у 
финансијском, правном и техничко-технолошком погледу. Уговори дефинишу улоге, обавезе и 
одговорност регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа једних према другима, 
према оснивачима и према корисницима и јавности.  
 
 
3.2. Ценовна стратегија 
 
 Предузеће ће сопствене приходе у 2013.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, 
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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 2013.године у процењеном износу од 54.954 тона. Пословни расходи 
предузећа узимају у обзир трошкове материјала у износу од 14.725.000 динара, трошкове 
зарада у износу од 25.807.488 динара, трошкове производних услуга у износу од 5.580.000 
динара, нематеријалне трошкове у износу од 5.700.000 динара и трошкове амортизације у 
износу од 46.825.107 динара.  
 Калкулативна цена накнаде за 2013.годину, на основу наведених трошкова пословања 
и процењене количине отпада, износи 1.795,00 динара по тони отпада, када се узме у обзир 
пун ниво годишње утврђене амортизације за изграђене објекте и опрему. 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 2013.години, утврђује се износ накнаде за 
депоновање за 2013.годину бити у висини од 1.600,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а, који 
за комуналне услуге износи 8%) по тони депонованог отпада. Утврђена цена накнаде за 
депоновање у 2013.години је за 3,22% већа од утврђене цене накнаде за депоновање у 
2012.години.   
 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 2013.годину око 43 динара без обрачунатог 
ПДВ-а. 
 
3.3. План промотивних активности 
 
 Промотивне активности предузећа у 2013.години биће усмерене на изради и 
спровођењу промотивне кампање подизања јавне свести о савременом начину управљања 
отпадом. Суштина кампање је обавештавање јавности о развоју модерне регионалне 
санитарне депоније, користи које ће имати и становништво и локалне самоуправе Сремске 
Митровице и Шапца, и подршку коју овај пројекат има од Европске уније и финансијских 
фондова који помажу његову реализацију.  
 Национална стратегија управљања отпадом јасно указује на потребу подизања јавне 
свести код становништва, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка 
отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, 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 се може позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне 
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мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и 
животну средину.     Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и  
институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, 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.  
 Активности на промоцији изградње модерне депоније регионалног карактера по 
стандардима Европске уније, која ће обезбедити депоновање на чист и безбедан начин по 
становништво и животну средину, као и системско управљање комуналним отпадом, 
предузимаће се путем медија и на друге адекватне начине комуникације са грађанством 
(јавне трибине, едукативне радионице, рад са предшколскоми и школском децом и сл.).  
 Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и еколошки 
значај планираних активности, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса планирало средства за промотивне активности у 
износу од 710.000,00 динара, распоређена су на следећи начин: 
 

- трошкови оглашавања у новинама и часописима – 250.000,00 динара (тачка 5. 
Структура расхода по наменама, конто 5590), 

- трошкови промотивних активности у ТВ и радио емисијама — 200.000,00 динара 
(тачка 3. Структура расхода по наменама, конто 5350), 

- трошкови организовања јавних трибина и едукативних радионица — 260.000,00 
динара (тачка 3. Структура расхода по наменама, конто 5350).  
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4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ 
 
 
 План производње предузећа обухвата физички обим услуга предвиђених за 
реализацију од почетка рада депоније, као и план активности и задатака које Предузеће 
планира да изврши у току пословне 2013. године. 
 План прихода од вршења сопствене делатности квантификован је на нивоу од близу 
88 милона динара за 2013.годину.  
 
 
4.1. План вршења услуга 
  

 Након завршетка 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 депоновање у 2013.години исказано је у следећој табели: 
 
Табела 1:  Физички обим услуга 

(у јединицама мере) 
Р.бр. Назив услуге Јед. 

мере 
Остварено 

2011. 
План 
2012. 

Процена 
2012. 

План 
2013. 

Индекс 

5/4 6/4 7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Одлагање 

комуналног 
отпада 

м3 / 39.271 0 54.954 / / / 

 
 
 У складу са законском регулативом, Статутом и Оснивачким актом предузећа, као и 
Уговорима о пружању услуга транспорта и одлагања комуналног отпада,  предузеће ће током 
2013.године благовремено и у потпуности спроводити следеће активности и извршавати 
следеће послове: 
 

1. Израда планских аката неопходних за добијање интегрисане дозволе и рад 
регионалног система, као што су: 
 
1.1. План управљања депонијом и трансфер станицом, који ће обухватити технологију 

рада постројења, транспорт отпада од трансфер станице до депоније, начин 
прихватања отпада и поступање са њим, руковање и уклањање неодговарајућег 
отпада, кретање камиона за превоз отпада на простору депоније и трансфер 
станице, дневне прекривке отпада на телу депоније и сл.; 
 

1.2. План вршења мониторинга, који ће обухватити 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; 

 
1.3. План мера за ефикасно коришћење енергије, који ће обухватити 

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 
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смањење потрошње енергије;  
 

1.4. 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; 
 

1.5. План мера за заштиту животне средине, након престанка рада и затварања 
постројења, који ће обухватити 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. 
 

2. Пријем, мерење и контрола отпада на регионалној санитарној депонији и трансфер 
станици. Претовар отпада на трансфер станици из комуналних возила за сакупљање 
отпада у аброл контејнере запремине 32 м3, уз компактовање пресом са степеном 
сабијања од 1:2 до 1:5 ради постизања веће капацитета носивости. Утовар и превоз 
аброл контејнера специјалним теретним возилом и приколицом, опремљеним за ту 
намену посебном хидрауличном надградњом, на релацији трансфер станица – 
регионална депонија. По извршеном пројему и мерењу возила са отпадом, према 
технологији депоновања врши се истовар и одлагање отпада на самој депонији. По 
изласку возила са депоније врши се поново мерење празних возила, прање и 
дезинфекција пре изласка у јавни саобраћај. 
 

3. Послови на планирању, равнању, сабијању и другим третманима чврстог комуналног 
отпада на депонији према захтеваној технологији и техничким прописима ради 
постизања оптималне сабијености. Послови утовара инертних земљаних и других 
материјала у камион, распростирања и планирања прекривки од инертног материјала 
на депонији према утврђеном плану Ове функције ће се обезбедити ангажовањем 
адекватне механизације и транспортних средстава, која укључује и радну машину за 
сабијање отпада - компактор. 
 

4. Активности на превентивном и корективном одржавању средстава рада, контакт са 
сервисерима машина и опреме у циљу прововремених вршења сервиса у гарантном и 
вангарантном року. Послови снабдевања резервних делова и потрошног материјала 
потребног за поступке одржавања, техничкој документацији машина и опреме 
(упутствима, каталозима, приручницима) и њиховој правилној употреби. Послови на 
техничкој исправности радних машина и возила у складу са важећим техничким 
прописима, као и послови евиденције о сервисима и периодичним техничким 
прегледима. 

 
5. Финансијско-рачуноводствени послови евидентирања, класификовања и сумирања 

прихода и расхода у циљу одржавања укупне ликвидности предузећа, обрачун, 
фактурисања и наплате извршених услуга и потраживања по свим основама, обрачун и 
исплате зарада, накнада и других примања запосленима, благајничко пословање, 
набавке и складиштења роба и др. 

 
6. Административни послови израде општих и нормативних аката, правни послови везани 

за статус у предузећу, послови израде и евидентирања свих уговора и споразума из 
области пословања предузећа, послови осигурања имовине и запослених у предузећу, 
послове израде и одржавања информационог система,  и база података, послови 
одбрамбене припреме, безбедности и заштите у предузећу, као и остали општи и 
кадровски послови.  
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4.2. План прихода и расхода од сопствене делатности 
 
Табела 2: Структура прихода по изворима 

(у хиљадама динарима) 
 

Р.бр. Врста услуге 
Остварено 

2011. 
План 
2012. 

Процена 
2012. 

План за 
2013. 

Индекси 

4/3 5/3 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Одлагање 
комуналног 
отпада 

/ 60.864 / 87.926 / / / 

 УКУПНО: / 60.864 / 87.926 / / / 

 
 Приход о сопствене делатности – депоновања чврстог комуналног отпада планиран је 
у износу од 84.896.000,00 динара. Овај приход ће бити остварен наплатом накнаде за 
депоновање чврстог комуналног отпада од следећих субјеката: 

- ЈКП „Комуналије― из Сремске Митровице,  
- ЈКП „Стари град― из Шапца, 
- остала правна и физичка лица који сопственим превоз допремају отпад на 

збрињавање. 
  Приход од депоновања је утврђен на основу пројектоване количине отпада која ће се 
допремати на депонију у 2013.години (преузете из Студије изводљивости за пројекат 
управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац, коју је израдила пројектантска кућа 
„Royal Haskoning―) и цене одлагања (накнаде за депоновање). 
  Пројекција ових прихода дата је у следећој табели: 
 
Табела 3: Пројекција прихода од одлагања отпада у 2013. 

(у динарима) 

Предузеће 
Количина 

отпада у тонама 
годишње 

Цена одлагања по 
тони (без ПДВ-а) 

Планирани приход 

1 2 3 4=2х3 

ЈКП „Стари град― Шабац 33.224 1.600,00 53.158.400 

ЈКП „Комуналије― Сремска 
Митровица 

21.730 1.600,00 34.768.000 

Укупно 54.954 
 

87.926.400 

 
Табела 4: Укупни трошкови и расходи у 2013. 

(у 000 динара) 
 

Р.б Врста услуге 
Остваре
но 2011. 

План 
2012. 

Процена 
2012. 

План за 
2013. 

Индекси 

4/3 5/3 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Трошкови материјала 142 15.970 460 14.725 11.246 323 3.201 

2. Трошкови зарада 1.803 20.168 6.775 25.807 1.119 376 381 

3. Трошкови производних 
услуга 

22 5.147 617 5.480 23.395 2.805 888 

4. Трошкови амортизације 3 11.910 660 46.825 39.700 22000 7.095 

5. Нематеријални 
трошкови 

78 5.490 400 5.200 7.038 513 1.300 

6. Финансијски расходи 0 500 480 1.575 / / 328 

7. Остали расходи 0 500 25 500 / / 2000 

 УКУПНО: 2.048 59.685 9.417 100.112 2.914 460 1.063 
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5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
 Приоритетни циљ кадровске политике предузећа је 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― се предвиђа у 2013. години. Пријем у радни однос биће вршен постепено, 
почевши од јануара 2013.године, у складу са потребама процеса рада и припремама за 
почетак вршења основне делатности предузећа.  
 
 Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна места, 
износи 33.  
 Планом пословања предузећа за 2013.годину предвиђена је попуна свих 
систематизованих радних места са одговарајућим бројем извршилаца, осим радног места 
«руковаоц радних машина», које ће се ове године попунити са два извршиоца. Динамика 
пријема запослених по секторима предузећа током 2013.године дата је у следећој табели: 

 
 Табела 5:  Кретање броја запослених у 2013.години 

 

Месец 

Технички сектор Финансијско-

административни 
сектор 

Укупно Депонија Трансфер 
станица 

Јануар 6 / 5 11 

Фебруар 13 9 7 29 

Март 13 9 7 29 

Април 13 9 7 29 

Мај 13 9 7 29 

Јун 13 9 7 29 

Јул 13 9 7 29 

Август 15 9 7 31 

Септембар 15 9 7 31 

Октобар 15 9 7 31 

Новембар 15 9 7 31 

Децембар 15 9 7 31 

 
  Квалификациона структура радне снаге у 2013.години дата је у следећој табели: 
 
 Табела 6:  Запослени по квалификационој структури 

Ред 
Бр. 

Квалификациона 
структура 

План 
2012. 

Процена 
2012. 

План 
2013. 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. НК 3 / 3 / / 

2. ПК / / / / / 

3. КВ 5 / 4 / / 

4. ССС 18 4 18 22 450 

5. ВКВ / / / / / 
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 Табела 7:  Планирана структура запослених по година старости 

 
Ред. 

бр. 
Кадровска структура по годинама живота План 2013. 

 од до укупно 

1. 20 30 12 

2. 31 40 12 

3. 41 50 6 

4. 51 60 2 

5. 61 70 0 

Укупно запослених: 32 
 

 

 Табела 8:  Структура запослених по годинама радног стажа 
 

Ред.бр. Кадровска структура по годинама 

радног стажа 

План 2012. 

 од до укупно 

1. 0 5 10 

2. 6 10 9 

3. 11 20 11 

4. 21 30 2 

5. 31 40 0 

Укупно запослених: 32 
 

 
 

 Према члану 13. Статута ЈКП Регионална депонија «Срем-Мачва» директор предузећа 
јесте орган пословођења. У складу са Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЈКП Регионална депонија «Срем-Мачва» Сремска Митровица 
предвиђено је да директору у вршењу послова организације и руковођења процесом рада и 
пословање предузећа помаже менаџер административно-финансијског сектора. Према члану 
8. Правилника, директор и менаџер административно-финансијског сектора чине 
пословодство предузећа.  
 

У 2013.години маса зарада пословодства предузећа планирана је у складу са Уредбом 
о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећимa („Сл.гласник РС―  бр.6/06 
и 108/08) и исказане су у следећој табели: 

 
 
 
 
 
 

Ред 
Бр. 

Квалификациона 
структура 

План 
2012. 

Процена 
2012. 

План 
2013. 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

6. ВС / / / / / 

7. ВСС 6 5 7 83 140 

8. магистри / / / / / 

9. доктори наука / / / / / 

 УКУПНО: 32 9 32 28 356 
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Табела 9:  Зараде пословодства у 2013.години 

(у динарима) 
Радно место Трошкови зарада План 

2012. 
Процена 

2012. 
План 
2013. 

Индекс 

4/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 

Д
и

р
е

к
т
о

р
 

Нето зараде 
1.139.916 

 
1.114.421 1.158.990 97,67 1,04 

Трошкови пореза из зарада 

на терет радника  
182.808 

 
177.580 184.680 97,14 1,04 

Трошкови доприноса из 
зарада на терет радника 

288.390 
 

281.684 292.950 97,67 1,04 

Бруто зараде 
1.611.114 

 
1.573.685 1.636.620 97,67 1,04 

Трошкови доприноса на 

терет послодавца 

288.390 

 
281.684 292.950 97,67 1,04 

Укупни трошкови зарада 1.899.504 1.855.376 1.929.570 97,67 1,04 

М
е

н
а

џ
е

р
 

а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

о
 –

ф
и

н
а

н
с
и

јс
к

о
г
 с

е
к

т
о

р
а

 

Нето зараде 647.600 245.668 787.172 37,93 320,4 

Трошкови пореза из зарада 
на терет радника  

99.870 37.877 121.344 37,93 320,4 

Трошкови доприноса из 

зарада на терет радника 
162.960 61.820 198.088 37,93 320,4 

Бруто зараде 910.430 345.365 1.106.604 37,93 320,4 

Трошкови доприноса на 

терет послодавца 
162.960 61.820 198.088 37,93 320,4 

Укупни трошкови зарада 1.073.390 407.185 1.304.692 37,93 320,4 

УКУПНО  ЗАРАДЕ ПОСЛОВОДСТВА 

Укупне нето зараде 1.787.516 1.360.089 1.946.162 76,1 143 

Укупни трошкови пореза из зарада 
 на терет радника  

282.678 215.457 306.024 76,1 143 

Укупни трошкови доприноса из зарада  

на терет радника 

451.350 343.504 491.038 76,1 143 

Бруто зараде пословодства 2.521.544 1.919.050 2.743.224 76,1 143 

Укупни трошкови доприноса на терет 

послодавца 

451.350 343.504 491.038 76,1 143 

Укупни трошкови зарада  2.972.894 2.262.554 3.234.262 76,1 143 

 

 Укупна нето зарада пословодства за 2013.годину планирана је у нето износу од 1.942.162 
динара, односно у бруто износу од 2.743.224 динара. 
 
 
 
Табела 10:  Планиране масе зарада за новозапослене раднике у 2013.години 

 

Месец 

2013. 

Број ново 

запослених 

Степен 
 стручне  

спреме 

Коефиц. 
Коеф. 

са мин. 

радом 

Вредност 

 бода 

Маса  
поједин

ачно 

Маса 

укупно 

I 
 

VII¹           

  

 

VI 

 

  

 

   

  3 IV  8,9        112.800 

  
 

III           

  

 

I, II           

Укупно I 3    8,9        112.800  



Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2013.годину 

20 

Месец 

2013. 

Број ново 

запослених 

Степен 
 стручне  

спреме 

Коефиц. 
Коеф. 

са мин. 

радом 

Вредност 

 бода 

Маса  
поједин

ачно 

Маса 

укупно 

II 2 VII¹  8,0        161.000 

  

 

VI 

 

  

 

   

  16 IV  33,3        765.000 

    III           

   3 I, II  5,3        112.000 

Укупно 

II 
21 

 
46,6 

  
 1.038.000 

III 2 VII¹  8,0   13.571    161.000 

  

 

VI 

 

  13.571    

  16 IV  33,3   13.571    765.000 

    III     13.571     

   3 I, II  5,3   13.571    112.000 

Укупно 

III 
21 

 
46,6 

  
 1.038.000 

IV 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 

  

 

VI 

 

  13.571    

  16 IV  33,3   13.571   781.300 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.240 

Укупно 

IV 
21 

 
46,6 

  
 1.059.760 

V 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 

  

 

VI 

 

  13.571    

  16 IV  33,3   13.571   781.300 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.240 

Укупно 

V 
21 

 
46,6 

  
 1.059.760 

VI 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 

  

 

VI 

 

  13.571    

  16 IV  33,3   13.571   781.300 

    III     13.571    

   3 
I, II, 
ос.шк.  5,3   13.571   114.240 

Укупно 

VI 
21 

 
46,6 

  
 1.059.760 

VII 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 

  
 

VI 
 

  13.571    

  16 IV  33,3   13.571   781.300 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.240 

Укупно 

VII 
21 

 
46,6 

  
 1.059.760 

VIII 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 

  
 

VI 
 

  13.571    

  16 IV  38,4   13.571   889.420 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.240 

Укупнo 

VIII 
23 

 
51,7 

  
 1.167.880 

IX 2 VII¹  8,0   13.571   164.220 
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Месец 

2013. 

Број ново 

запослених 

Степен 
 стручне  

спреме 

Коефиц. 
Коеф. 

са мин. 

радом 

Вредност 

 бода 

Маса  
поједин

ачно 

Маса 

укупно 

  
 

VI 
 

  13.571    

  18 IV  38,4   13.571   889.420 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.240 

Укупно 

IX 
23 

 
51,7 

  
 1.167.880 

X 2 VII¹  8,0   13.571   165.041 

  
 

VI 
 

  13.571    

  18 IV  38,4   13.571   893.867 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.811 

Укупно 

X 
23 

 
51,7 

  
 1.173.719 

XI 2 VII¹  8,0   13.571   165.041 

  
 

VI 
 

  13.571    

  18 IV  38,4   13.571   893.867 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.811 

Укупно 

XI 
23 

 
51,7 

  
 1.173.719 

XII 2 VII¹  8,0   13.571   165.041 

  

 

VI 

 

  13.571    

  18 IV  38,4   13.571   893.867 

    III     13.571    

   3 I, II  5,3   13.571   114.811 

Укупно 

XII 
23 

 
51,7 

  
 1.173.719 

УКУПНО за 2013.годину: 12.284.758 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
 Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и обавеза исказаних кроз 
очекиване расходе.  
 Финансијски план ЈКП ―Срем-Мачва― за 2012.годину урађен је у складу са Законом о 
јавним предузећима („Сл.гласник РС―  бр.119/12), као и у складу са претпоставкама да ће се 
поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга 
као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима. 
 Финансијски план  предузећа садржи: 

- план инвестиција, 
- план прихода, 
- план расхода, утврђених на бази планираних потреба у 2013.годину, 
- пројектовани Биланс успеха за 2013.годину, 
- пројектовани Биланс стања за 2013.годину, 
- пројектовани Извештај о токовима готовине за  2013.годину. 

  
6.1. План инвестиција  
 
 За планирано вршење услуге претовара, транспорта и депоновања смећа, ЈКП „Срем-
Мачва― Сремска Митровица је потребно да се настави и у 2013.години опремање 
одговарајућим возилима, радним машинама и опремом, како је то започето у претходној 
години, али и да планира отплату лизнга и кредита за већ набављену опрему.  
 У следећим табелама приказане су потребне инвестиције у набавци машина и опреме 
током 2013.године: 
 
Табела 11:  Инвестициони план набавке возила и машина у 2013.години 

(у динарима) 
Ред.
бр. 

Назив Количина Место рада Процењена 
вредност  

1. Путничко возило  2 Депонија 2.000.000 

2. Трактор са приколицом и 
прикључним уређајима 

1 Депонија 5.000.000 

Укупно: 7.000.000 

 
Табела 12:  Инвестициони план набавке опреме у 2013.години 

(у динарима) 
Ред.

бр. 

Назив Ком. Место рада Процењена 

вредност 

1. Канцеларијски намештај 1 Депонија/Трансфер станица 1.400.000 

2. Рачунарска опрема 1 Депонија/Трансфер станица 650.000 

3. Лабораторијска опрема 1 Депонија 600.000 

Укупно: 2.650.000 

 
Табела 13: Техничка структура инвестиције у 2013.години 

(у 000 динара) 
Ред 
Бр. 

Назив 
 

Остварено 
2011. 

План 
2012. 

Процена 
2012. 

План 
2013. 

Индекс 

4/3 5/3 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Грађевински 
објекти 

/ / / / / / / 

 Опрема / 40.000 40.000 9.650 / / 24 
 Остало / / / / / / / 
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Табела 14: Потребна средства за инвестиције у 2013.години 
(у динарима) 

Ред 

Бр. 

Извори Остварено 

2011. 

План 

2012. 

Процена 

2012. 

План 

2013. 

Индекс 

4/3 5/3 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сопствена 
средства 

/ / / / / / / 

2. Буџети градова 
оснивача 

/ 30.000 3.000 9.650 / / 322 

3. Банкарски 
кредити 

/ 25.000 22.000 / / / / 

4. Донације / / / / / / / 

 
 Планиране набавке биће спроведене у складу са Законом о јавним набавкама и према 
Планом набаваки предузећа у 2013.години. 
 Финансијска помоћ из буџета градова оснивача Сремске Митровице и Шапца ће и у 
2013.години бити неопходна за набавке најнеопходније опреме за рада предузећа, набавку 
возила и радне машине, као и за отплате рата лизинга и кредита којима су финансиране 
набавке возила и радних машина у прошлој години. 

  
 
6.2. План прихода  

 
 Укупни приходи за 2013. годину утврђени су на основу процењених потреба предузећа 
за измирењем свих предвиђених трошкова пословања у 2013.години. 
 У структури пословних прихода у 2013.години присутни су сопствени приходи из 
вршења делатности.  
 Градови Шабац и Сремска Митровица су прихватили омогућавање постепеног 
усклађивање цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог 
комуналног отпада до достизања нивоу када ће бити омогућено покривање свих трошкова 
пословања, а пре свега трошкова амортизације и трошкова затварање прве депонијске 
касете. Овак приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је утврђен 
Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање 
чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца  и града Сремска Митровица. 
 
Пројекција ових прихода дата је у следећој табели: 
 
Табела 15: Структура прихода по изворима 

 (у 000 динара) 
 

Р. 
бр. 

Врста 
прихода 

Остварено 
2011. 

План 
2012. 

Процена 
2012. 

План за 
2013. 

Индекси 

4/3 5/3 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Пословни 
приходи 

/ 60.864 133 87.926 / / / 

2. 
Приходи од 
субвенција 

2.202 30.000 11.172 13.000 13624 507 117 

3. Финансијски 
приходи 

/ / / / / / / 

 УКУПНО: 2.202 90.864 11.305 100.926 4.126 513 892 
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6.3.Програм коришћења буџетске помоћи у 2013.години 
 
 Градови оснивачи заједничког предузећа су у својим буџетима за 2013. годину 
предвидели субвенције за ЈКП „Срем-Мачва― Сремска Митровица, и то: 
 

1) Град Сремска Митровица је на седници Скупштине града одржаној 
18.12.2012.године усвојио буџет за 2013.годину, где је на позицији 127, економска 
класификација 451, утврдио износ од 10.000.000,00 динара за субвенцију 
предузећу у 2013.години. 

2) Град Шабац је на седници Скупштине града одржаној 21.12.2012.године усвојио 
буџет за 2013.годину, где је на позицији 185, економска класификација 451-000, 
утврдио износ од 3.000.000,00 динара за субвенцију предузећу у 2013.години. 

 
 Из планираних 13.000.000 динара средстава за субвенционисање пословања, 
предузеће ће извршити инвестиционе набавке потребних средстава за рад (возила, радна 
машина, опрема за административне зграде депоније и трансфер станице, опрема за 
лабораторију и сл.), као и отплати дела ануитета за дугорочни кредит који је реализован у 
2012.години за финансирање инвестиционе набавке потребног средстава (радне машине - 
компактор) за обављање сопствене делатности предузећа. 
 
 Динамика реализације средстава субвенције дата је у следећој табели: 
 
Табела 16: Динамика коришћења буџетских средстава 
 
Месец Утрошак буџетских средстава Укупно 

месечно 

(РСД) 

Учешће у 
субвенцији 

(%) 
Инвестициона набавка средстава 

(РСД) 
Отплата 

месечних 

ануитета 
(РСД) Возила Трактор Опрема 

Јан. / / / / / 0 

Феб. / / / / / 0 

Март 2.000.000 / 650.000 / 2.650.000 20,37 

Април / 5.000.000 2.000.000 / 7.000.000 53,85 

Мај / / / / / 0 

Јун / / / / / 0 

Јул / / / 565.000 565.000 4,35 

Авг. / / / 565.000 565.000 4,35 

Септ. / / / 560.000 560.000 4,31 

Окт. / / / 560.000 560.000 4,31 

Нов. / / / 550.000 550.000 4,23 

Дец. /  / 550.000 550.000 4,23 

Укупно: 2.000.000 5.000.000 2.650.000 3.350.000 13.000.000 100,00 

 
 
 Из горње табеле јасно се види да ће потреба за буџетским средствима бити највише 
изражена почетком године, односно у марту и априлу, када се очекује реализације набавки 
свих предвиђених средстава (возила, трактора и различите опреме за опремање 
административне зграде депоније и трансфер станице) у укупном износу од 9,65 милиона 
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динара, што чини 74,22% од укупно планираних средстава субвенције. У другој половини 
године, односно од јула до децембра преостаје још отплата месечних ануитета дугорочног 
кредита у приближно једнаким износима (месечно око 4.800 еура) према плану отплатем што 
укупно чини у целој години износ од 3,35 милиона динара, односно 25,78% од укупно 
планираних средстава субвенције. 
 
 Реализацијом инвестиционог опремања у 2013.години предузеће ће углавном 
заокружити потребне набавке средстава рада, тако да ће за следећу 2014.години преостати 
потребна средства за субвенцију за отплату дугорочног кредита. Процена је да ће наредне 
године укупна средства потребна за субвенцију пословања предузећа бити на нивоу од око 
54.800 еура, односно око 6,3 милиона динара, што ће двоструко умањити потребе оснивача 
за буџетским помоћима раду предузећа. 
  
  
 

6.4.Расходи по наменама 
 
Табела 17: Структура расхода по наменама 

(у динарима) 

Р.б Конто Врста расхода 
План за 

2012. 
Остварено 

2012. 
План за 

2013. 

Индекси 

5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I   ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 58.684.859 8.961.867 98.637.595 19 882 

1 

51 Трошкови материјала 16.170.000 465.000 14.725.000 3 3.167 

5120 
Материјал за одржавање основних 
средстава 

250.000 10.000 380.000 4 3.800 

5121 Трошкови резервних делова 500.000 20.000 650.000 4 3.250 

5122 Трошкови мат. за одрж.хигијене 200.000 15.000 220.000 8 1.467 

5123 Трошкови ХТЗ опреме 460.000 0 450.000 0 / 

5125 Трошкови алата и ситног инвентара 1.850.000 10.000 350.000 1 3.500 

5126 
Трошкови канцеларијског 
материјала 

350.000 85.000 330.000 24 388 

5127 Трошкови хемикалија 360.000 0 480.000 0 / 

5128 Трошкови осталог материјала 500.000 30.000 380.000 6 1.267 

5129 
Трошкови стручних часописа и 
публикација 

100.000 80.000 100.000 80 125 

5130 Трошкови горива и мазива 11.250.000 135.000 10.745.000 1 7.959 

5131 Tрошкови огревног материјала 100.000 0 240.000 0 / 

5133 Трошкови електричне енергије 250.000 80.000 400.000 32 500 

2 

52 Трошкови зарада 20.167.630 6.774.867 25.807.488 34 381 

5200 
Трошкови бруто зарада 
 

15.414.966 5.087.444 19.803.690 33 389 

5210 
Трошкови доприноса на терет 

послодавца 
2.774.694 910.652 3.564.664 33 391 

5220 
Трошкови накнада по уговору о 
делу 

240.000 0 260.000 0 / 

5240 
Трошкови накнада по уговору о 

приврем. и поврем. пословима 
0 0 80.000 / / 

5260 Трошкови накнада члановима УО  614.500 542.172 542.172 88 100 

52901 Трошкови отпремнине 0 0 0 / / 

52904 Трошкови помоћи запосленим 120.000 0 125.000 0 / 

52910 
Трошкови накнаде превоза на посао 
и са посла 

883.470 222.599 1.367.062 25 614 

52911 
Трошкови дневница на службеном 
путу 

120.000 12.000 64.900 10 541 
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Р.б Конто Врста расхода 
План за 

2012. 
Остварено 

2012. 
План за 

2013. 

Индекси 

5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

53 Трошкови производних услуга 5.147.000 606.000 5.580.000 12 921 

5310 

Трошкови транспортних услуга 

 
350.000 10.000 750.000 3 7.500 

5311 

Трошкови баждарења опреме 

 
250.000 0 250.000 0 / 

5312 
Трошкови изнајмљивања радних 
машина 

780.000 0 1.000.000 0 / 

5314 Трошкови птт услуга 212.000 200.000 250.000 94 125 

53201 
Трошкови текућег одржавања 

путничких и теретних возила 
375.000 25.000 250.000 7 1.000 

53202 
Трошкови текућег одржавања 
радних машина 

550.000 0 300.000 0 / 

53205 
Трошкови одржавања електро 

опреме и инсталација 
160.000 8.000 210.000 5 2.625 

3 

53206 
Трошкови одржавања рачунарске 

опреме 
150.000 15.000 250.000 10 1.667 

5320 
Трошкови одржавања грађевинских 
објеката 

150.000 10.000 280.000 7 2.800 

5321 Трошкови регистрације возила 300.000 15.000 250.000 5 1.667 

5329 
Трошкови машинског одржавања и 
израде ванстанд. елемената 

160.000 0 180.000 0 / 

5350 
Трошкови рекламе и пропаганде  

 
460.000 12.000 460.000 3 3.833 

5392 Трошкови комуналних услуга 700.000 11.000 300.000 2 2.727 

5395 Трошкови службене документације 300.000 300.000 550.000 100 183 

5399 
Трошкови осталих производних 

услуга 
250.000 0 300.000 0 / 

4 54 Трошкови амортизације 11.910.229 2.592.000 46.825.107 22 1.807 

5 

55 Нематеријални трошкови 6.240.000 750.000 5.700.000 12 760 

5500 Трошкови ревизије 80.000 0 100.000 0 / 

5501 Трошкови услуга анализе и монит. 350.000 300.000 700.000 86 233 

5502 

Tрошкови за хуманитарне и друге 

солидарне намене 
50.000 0 70.000 0 / 

5503 Трошкови здравствених услуга 150.000 0 160.000 0 / 

5504 

Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 
150.000 30.000 200.000 20 667 

5506 Трошкови одржавања софтвера 250.000 10.000 150.000 4 1.500 

5509 Трошкови осталих услуга 100.000 45.000 250.000 45 556 

5510 Трошкови репрезентације 380.000 80.000 350.000 21 438 

5520 Трошкови премије осигурања 2.280.000 30.000 1.450.000 1 4.833 

5530 Трошкови платног промета 310.000 35.000 310.000 11 886 

5540 Трошкови чланарина 260.000 5.000 260.000 2 5.200 

5550 Трошкови пореза на имовину 450.000 10.000 200.000 2 2.000 

5551 Остали порези, накнаде и таксе 100.000 50.000 100.000 50 200 

5590 
Трошкови огласа у штампи и 
др.мед. 

250.000 80.000 250.000 80 313 

5591 
Трошкови такси, судски трошкови и 

трошкови вештачења 
200.000 15.000 250.000 6 1.667 

5592 Трошкови адвокатских услуга 0 0 150.000 0 / 

5595 

Трошкови пројектне и конкурсне 

документације 
400.000 0 450.000 / / 

5599 Остали нематеријалних трошкови 480.000 60.000 300.000 13 500 
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Р.б Конто Врста расхода 
План за 

2012. 
Остварено 

2012. 
План за 

2013. 

Индекси 

5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 700.000 480.000 1.575.000 69 328 

 
 561 Расходи камата 650.000 0 1.400.000 / / 

 

562 Негативне курсне разлике 0 0 25.000 / / 

 
563 Остали финансијски расходи 50.000 480.000 150.000 960 31 

III   ОСТАЛИ РАСХОДИ 500.000 25.000 500.000 5 2.000 

  
УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III+IV) 
60.834.859 11.692.867 100.712.595 19 861 

  
 Структуру расхода по наменама чине пословни, финансијски и остали расходи. 
  
 У оквиру пословних расхода, који чине највећи део, у износу од  98.637.595,00 динара 
планирани су следећи трошкови: 

 
1) Трошкови материјала у износу од 14.725.000,00 динара. 

 Највеће учешће у планираним трошковима материјала  чине трошкови горива и мазива 
у износу од 10.745.000,00 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 2013.годину. 
 Значајан износ средстава планиран је за опремање депонијске лабораторије 
потребним хемијским средствима за узорковања и анализе потребних параметара 
(предвиђено 480.000,00 динара), за опремање свих запослених потребним личним заштитним 
средствима и осталим заштитним средствима (предвиђено 450.000,00 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 2013.годину. 
 Трошкови материјала обухватају и трошкове предвиђене за набавку материјала за 
одржавање основних средстава у износу од 380.000,00 динара, трошкове материјала за 
одржавање хигијене у износу од 220.000,00 динара, трошкове потребне набавке алата и 
прибора за потребе радионице и праонице возила у износу од 350.000,00 динара, 
канцеларијског материјала у износу од 330.000,00 динара, трошкове стручних часописа и 
публикација у износу од 100.000,00 динара, трошкове електричне енергије у износу од 
400.000,00 динара, трошкове огрева за потребе грејања објеката у износу од 240.000,00 
динара, као и за покривање осталих трошкова материјала у износу од 380.000,00 динара. 
 

2) Трошкови зарада у износу од 25.807.488,00 динара. 
 Пројекција зарада запослених у 2013. години, утврђена је на основу Уредбe о начину и 
контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећимa, Правилником о организацији и 
систематизације радних места, Правилником о раду, као и динамиком пријема запослених у 
овој години.  
 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. Планирана маса зарада у себи садржи 
све додатке и накнаде који по закону чине зараду. Исплате по основу уговора о делу 
планиране су у износу од 260.000,00 динара, док су исплате по основу ангажовања на 
привременим и повременим пословима предвиђене до износа од 80.000,00 на годишњем 
нивоу и то за потребе услуга за чије обављање предузеће нема систематизоване послове 
нити запосленог раднике.  
 Накнаде за рад у Управном одбору предузећа предвиђене су у укупном износу од 
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542.172,00 динара. Критеријум за исплату накнаде за рад у Управном 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 Управног 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 2013.години на основу одредаба Закона 
о јавним предузећим, биће у нивоу утврђених за чланове садашњег сазива Управног одбора. 
 Средства за помоћ запосленима предвиђена су у износу од 125.000 динара, и 
обухватају помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, помоћ у 
случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности 
запослених или чланова уже породице, што је утврђено Правилником о раду који је у складу 
са чланом 120. Закона о раду. Средства ће се исплаћивати до неопорезивог износа. 
 С обзиром на планирани пријем радника у 2013. години како на самој локацији 
депоније «Јарак» (која је удаљена од Сремске Митровице 6 км) тако и у трансфер станици, 
планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 1.367.062,00 
динара и у складу је са Законом о раду и Правилником о раду. Средства ће се исплаћивати до 
неопорезивог износа за запослене на регионалној депонији «Јарак» са местом пребивалишта 
у Сремској Митровици и приградским насељима, односно за запослене на трансфер станици 
са местом пребивалишта у Шапцу. Запосленима који имају места пребивалишта у осталим 
насељима на територији два града, накнада трошкова превоза обрачинаваће се у складу са 
висином цене месечне карте за превоз у јавном саобраћају, који су организовани у Сремској 
Митровици и Шапцу. 
 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 64.900,00 динара. 
 

3) Трошкови производних услуга у износу од 5.580.000,00 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 
750.000,00 динара, трошкови изнајмљивања радних машина за потребе рада на депонији у 
износу од 1.000.000,00 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, трошкови израде службене документације у износу од 550.000,00 
динара потребне за исходовање интегрисане и интегралне дозволе за управљање отпадом. За 
све ове производне услуге спровешће се планирани поступци јавних набавки у складу са 
Планом набавки у 2013.години. 
 Трошкови баждарења опреме подразумевају трошкове на провери исправности рада 
колских вага у висини од 250.000,00 динара, трошкови поштанских услуга у износу од 
250.000,00 динара, трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила у укупном 
износу од 250.000,00 динара, трошкови текућег одржавања радних машина у укупном износу 
од 300.000,00 динара, трошкови одржавања рачунарске и остале информатичке опреме у 
износу од 250.000,00 динара, трошкови одржавања електро опреме иинсталација у износу од 
210.000,00 динара, трошкови регистрације возила у износу од 250.000,00 динара, трошкови 
одржавања грађевинских објеката у износу од 280.000,00 динара, трошкови комуналних 
услуга у износу од 300.000,00 динара, као и трошкови осталих производних услуга.  
 

4) Трошкови амортизације у износу од 46.825.107,00 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%. 
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5) Нематеријални трошкови у износу од 5.700.000,00 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 2013.години.    
  Трошкови услуге анализе и мониторинга параметара који су обавазни за контролу на 
депонији у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС― бр.92/10) 
предвиђени су у износу од 700.000,00 динара, трошкови израде пројектне и конкурсне 
докуменатције планирани су у износу од 450.000,00 динара, трошкови ревизије планирани су 
у износу од 100.000,00 динара у случају потребе вршења ревизије финансијских извештаја, 
трошкови интелектуалних услуга планирани су у износу од 300.000,00 динара, трошкови 
здравствених услуга за редовне лекарске прегледе запослених планирани су у износу од 
160.000,00 динара, трошкови стручног образовања запослених у износу од 200.000,00 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), трошкови платног промета планирани су у износу од 310.000,00 
динара, трошкови чланарина у удружењима планирани су у износу од 260.000,00 динара, 
трошкови огласа у штампи и другим медијима (највећи део се односи на обавезно законско 
оглашавање код јавних набавки у „Службеном гласнику РС―) су планирани у износу од 
250.000,00 динара, трошкови такси и судски трошкови планирани су у износу од 250.000,00 
динара, трошкови адвокатских услуга и услуга заступања планирани су у износу од 150.000,00 
динара. Трошкови репрезентације утврђени су у износу од 350.000,00 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  1.575.000,00 динара планирани су следећи 
расходи: 
 

1) Расходи камата у износу од 1.400.000,00 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, уз грејс период од 6 месеци, тако да ће у 2013.години почети отплата 
ануитета. 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 и наставиће се током 2013.године.  
 Расходи због негативних курсних разлика (код плаћања ануитета лизинга и кредита) 
предвиђени су у износу од 25.000,00 динара, док су остали финансијски расходи планирани 
планирани у износу од 150.000,00 динара. 
 
 Остали расходи су планирани на нивоу од 500.000,00 динара. 
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6.5.Пројектовани Биланс успеха за 2013.годину 
 
Табела 18: Биланс успеха за 2013.годину  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ Индекс 

План за 
2012. 

Остварено 
у 2012. 

План за 
2013. 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                   
(202+203+204-205+206) 201 60.863 11.467 100.926 18,8 880 

1.Приходи од продаје 202 60.863 113 87.926 0,2 77.811 

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   11.354 13.000   114 

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 59.385 11.188 98.637 18,8 882 

1.Набавна вредност продате робе 208           

2.Трошкови материјала 209 16.170 465 14.725 1,6 5.557 

3.Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 210 20.168 6.775 25.807 33,2 385 

4.Трошкови амортизације и резервисања 211 11.910 2.592 46.825 21,8 1.807 

5.Остали пословни расходи 212 11.137 1.356 11.280 14,6 693 

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 1.478 279 2.289 155,3 100 

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214           

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215           

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 1.450 1 1.575 0,07 157.500 

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217           

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 218     500     

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-
216+217-218) 219 28 278 214 992,8 77 
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 28 278 214 992,8 77 

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

Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   3 23 32 766, 7 139 

1.Порески расход периода 225 3 23 32 766, 7 139 

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 25 255 182 1020 71 
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           
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6.6. Пројектовани Биланс стања за 2013.годину 

 
 
 
Табела 19: Биланс стања за 2013.годину  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ Индекс 

План за 

2012 

Реализ. 

у 2012 

План за 

2013. 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

AКТИВА   
     А.СТАЛНА ИМОВИНА 

(002+003+004+005+009) 
001 131.273 39.047 27.160 29,7 69,6 

I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 
     

II.GOODWILL 003 
     

III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 150 / / 0,00 / 

IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 
БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008) 

005 131.123 39.047 27.160 29,8 69,6 

1.Некретнине, постројења и опрема 006 131.123 39.047 27.160 29,8 69,6 

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 1.356 27.699 41.706 2.042 150,6 

I.ЗАЛИХЕ 013 
 

29 
  

0 

II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ 

И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 014 

/ / / / / 

III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА(016+017+018+019+020) 

015 1.356 27.670 41.706 2.040,56 150,7 

1.Потраживања 016 1.200 11 / 0,92 0 

2.Потраживања за више плаћен порез на 
добитак 

017 
     

3.Краткорочни финансијски пласмани 018 
     

4.Готовински еквивалети и готовина 019 155 22.746 37.060 14.675 162,9 

5.Порез на додату вредност и активна 

временска разграничења 
020 1 4.913 4.646 491.300 94,6 

IV.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 
     

В.ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+012) 022 132.629 66.746 68.866 50,3 103,2 

Г.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 
     

Д.УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 132.629 66.746 68.865 50,3 103,2 

Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025           

ПАСИВА 
 

          

А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-

107+108-109-110) 
101 79.397 196 7.570 0,3 3.862 

I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102 / / 79.367 / / 

II.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 / / / 
  

III.РЕЗЕРВЕ 104 / / / 
  

IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 / / / 
  

V.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
106 / / / 
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Позиција АОП 

Износ Индекс 

План за 
2012 

Реализ. 
у 2012 

План за 
2013. 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
107 / / / 

  

VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 30 146 2.273 486,7 1.556,8 

VIII.ГУБИТАК 109 
     

IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 
     

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

111 53.232 66.550 61.296 125 92,1 

I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 1.000 
  

/ 
 

II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 46.000 22.721 
 

49,4 
 

1.Дугорочни кредити 114 43.500 22.721 
 

52,2 
 

2.Остале дугорочне обавезе 115 2.500 
  

/ 
 

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

116 6.202 43.829 61.296 706,7 92 

1.Краткорочне финансијске обавезе 117 1.200 
 

37.127 / 163 

2.Обавезе по основу средстава намењених 
продаји и средства пословања 

118 
     

3.Обавезе из пословања 119 2.000 43.040 
 

2.152 / 

4.Oстале краткорочне обавезе 120 2.500 729 17.377 29,1 2.384 

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

разграничења 

121 500 60 6.792 12 11.320 

6.Обавезе по основу пореза на добитак 122 2 / / / / 

IV.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 30 / / / 
 

Г.УКУПНА ПАСИВА(101+111+123) 124 132.629 66.746 68.866 50,3 103,1 

Д.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 
     

 
 
 
6.7.Пројектовани извештај о токовима готовине за 2013.годину  
 
 
Табела 20: Токови готовине за 2013.годину  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ Индекс 

План за 
2012 

Реализ. 
у 2012 

План за 
2013. 

4/3 5/4 

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

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

301 60.863 11.602 100.926 19,1 869,9 

1.Продаја и примљени аванси 302 
 

113 87.926 / 77.811 

2.Примљене камате из пословних активности 303 
     

3.Остали приливи из пословних активности 304 600.863 11.489 13.000 1,9 113,1 

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

305 30.927 5.061 43.974 16,4 868,9 

1.Исплата добављачима и дати аванси 306 10.506 1.639 17.830 15,6 1.087,9 

2.Зараде, накнаде зарада и oстали лични 
расходи 

307 20.168 5.960 22.391 29,6 375,7 

3.Плаћене камате 308 100 1 1.575 1 157.500 

4.Порез на добитак 309 3 34 32 1.133 94,1 

5.Плаћање по основу осталих јавних прихода 310 150 -2.573 2.146 -1.715 -83,4 



Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2013.годину 

33 

Позиција АОП 

Износ Индекс 

План за 
2012 

Реализ. 
у 2012 

План за 
2013. 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 
III.Нето прилив готовине из пословних 
активности (I-II) 

311 30.037 6.541 56.952 21,8 870,7 

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

312 0 0 0  /  / 

Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА  

          

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

313 0 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 30.000 18.058 27.875 60,2 154,9 

1.Куповине акција и удела (нето одливи) 320           

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

321 30.000 17.813 27.875 59,4 156,5 

3.Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322   245   /   

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

323           

IV.Нето одлив готовине из активности 

инвестирања (II-I) 
324 30.000 18.058 27.875 60,2 154,4 

В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА       

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

325   34.221 22.297 
 

65,1 

1.Увећање основног капитала 326   50 5.297 
 

10.594 

2.Дугорочни и краткорочни кредити 327   34.171 17.000 / 49,8 

3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328           

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

329 51.300 245 37.060 0,5 15.126 

1.Откуп сопствених акција и удела 330           

2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале 
обавезе 

331 50.000   37.060 / / 

3.Финансијски лизинг 332 1.300 245   18,8  / 

4.Исплаћене дивиденде 333           

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

334 0 33.976 0 / / 

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

335 51.300 
 

14.763 / / 

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

336 112.264 45.823 123.223 40,8 268,9 

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

337 112.227 23.364 108.909 20,8 466,1 

Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) 338 
 

22.459 14.314 / 63,7 

Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336) 339 -37 
  

/ / 

Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА 

340 100 287 22.746 287 7.925 

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) 

343 137 22.746 37.060 16.603 162,9 
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 Обзиром да предузеће програмом пословања планира нето добит у 2013.години у 
износу 182.000 динара, истом планира да повећа резерве из добити у структури основног 
капитала предузећа. 
 
 
 
7. ЗАКЉУЧАК 
 
 Након закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног 
система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града 
Сремске Митровице, а потом и оснивања Јавног комуналног предузећа Регионална депонија 
„Срем-Мачва―, градови оснивачи су утемељили постизање основног циља – унапређење 
животне средине обезбеђивањем система за безбедно санитарно одлагање чврстог 
комуналног отпада и осталог неопасног отпада на њиховим територијама.  
 ЈКП „Срем-Мачва― је једно од првих основаних регионалних јавних комуналних 
предузећа са делатности депоновања отпада у складу са Националном стратегијом 
управљања отпадом на територији Републике, чији почетак пословних активности и вршења 
основне делатности одлагања отпада се очекује у 2013.години након примопредаје 
изграђених објеката и добијања дозволе за пробни рад. Обезбеђивањем употребне дозволе и 
кончано интегрисане (IPPC) дозволе у складу са Законом о управљању отпадом, обезбедиће 
се услови за званично почетак рада изграђеног регионалног система за управљање отпадом. 
 У првој години званичног вршења основне делатности, предузеће ће се суочити са 
профилисањем на тржишту и у јавности, подизањем својих пословних и радних капацитета и 
ресурса вршењем делатности одлагања комуналног отпада и третманом осталог неопасног 
отпада. Пре свега, предузеће ће преузети на коришћење и управљање инвестиционо 
изграђене објекте, инфраструктуру и опрему неопходну за вршење делатности, запослити 
неопходну радну снагу према дефинисаним критеријумима и условима, и уговорити 
процедуре и услове сарадње и пружања услуга са локалним комуналним предузећима 
задуженим за прикупљање и транспорт отпада до депоније/трансфер станице. Ова сарадња 
ће бити кључна у спровођењу усвојених локалних планова управљања отпадом, као и ширег 
регионалног плана управљања отпадом.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник УО ЈКП  „Срем-Мачва― 
Сремска Митровица 

 
Зоран Матић ,дипл.ецц. с.р. 
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8. ПРИЛОЗИ: 
 
 
ПРИЛОГ БР.1     Зараде и издаци – План 2011. 
ПРИЛОГ БР.2     Зараде и издаци – Процена 2011. 
ПРИЛОГ БР.3     Зараде и издаци – План 2012. - старозапослени 
ПРИЛОГ БР.4     Зараде и издаци – План 2012. - новозапослени 
ПРИЛОГ БР.5     Зараде и издаци – План 2012. - збир (старозапослени+новозапослени) 
ПРИЛОГ БР.6     Расходи по уговорима 
ПРИЛОГ БР.7     Друга примања 
ПРИЛОГ БР.8     Накнада трошкова 
ПРИЛОГ БР.9     Зараде из добити 
 
 
 



Прилог бр.1 Зараде и издаци - План 2012.

Месец

Зарада(из ПП 

ОД и ЗИП 

обрасца)

Исплате 

по 

уговорима

Зарада из 

добити     

(дивиденда)

Број 

запослених

Број 

ангажованих 

по уговору

1 2 3 6 7 8

јануар 134.260 51.205 1 5

фебруар 134.260 51.205 1 5

март 1.258.208 51.205 24 5

април 1.398.222 51.205 27 5

мај 1.398.222 51.205 27 5

јун 1.446.172 51.205 28 5

јул 1.446.172 91.205 28 7

август 1.639.890 91.205 32 7

септембар 1.639.890 91.205 32 7

октобар 1.639.890 91.205 32 7

новембар 1.639.890 91.205 32 7

децембар 1.639.890 91.205 32 7

Укупно 15.414.966 854.460 296 72120.000 1.003.470

30.000 115.520

30.000 115.520

15.000 105.520

30.000 115.520

/ 93.580

15.000 105.520

/ 90.595

/ 93.580

/ 71.640

/ 90.595

/ 2.895

/ 2.985

Друга примања 

(јубиларне 

награде, 

солидарна помоћ, 

отпремнине)

Накнада 

трошкова(за 

сл.пут,за долазак и 

одлазак са рада и за 

рад на терену)

4 5



Прилог бр.2  Зараде и издаци у 2012.- процена

Месец

Зарада(из 

ПП ОД и ЗИП 

обрасца)

Исплате 

по 

уговорима

Зарада из 

добити     

(дивиденда)

Број 

запослених

Број 

ангажованих 

по уговору

1 2 3 6 7 8

јануар 134.260 45.181 1 5

фебруар 134.260 45.181 1 5

март 213.959 45.181 3 5

април 361.913 45.181 5 5

мај 364.132 45.181 5 5

јун 424.263 45.181 6 5

јул 459.540 45.181 9 5

август 546.507 45.181 9 5

септембар 599.391 45.181 9 5

октобар 614.470 45.181 9 5

новембар 616.666 45.181 9 5

децембар 618.083 45.181 9 5

Укупно 5.087.444 542.172 75 60

Друга примања 

(јубиларне награде, 

солидарна помоћ, 

отпремнине)

Накнада 

трошкова(за 

сл.пут,за долазак 

и одлазак са рада 

и за рад на 
4 5

/ /

/ /

/ /

/ 15.867

/ 17.149

/ 20.592

/ 21.746

/ 30.378

/ 32.722

/ 31.321

0 222.599

/ 25.236

/ 27.588



Прилог бр.3 Зараде и издаци - План 2013.- старозапослени

Месец

Зарада(из ПП 

ОД и ЗИП 

обрасца)

Исплате по 

уговорима

Зарада из 

добит     

(дивиденда)

Број 

запослених

Број 

ангажованих 

по уговору

1 2 3 6 7 8

јануар 618.083 45.181 9 5

фебруар 618.083 45.181 9 5

март 618.083 45.181 9 5

април 630.445 45.181 9 5

мај 630.445 45.181 9 5

јун 630.445 45.181 9 5

јул 630.445 45.181 9 5

август 630.445 45.181 9 5

септембар 630.445 45.181 9 5

октобар 633.597 45.181 9 5

новембар 633.597 45.181 9 5

децембар 633.597 45.181 9 5

Укупно 7.537.710 542.172 108 60

Друга 

примања(јубиларне 

награде, солидарна 

помоћ, отпремнине)

Накнада 

трошкова(за 

сл.пут,за долазак 

и одлазак са рада 

и за рад на 

терену)
4 5

0 38.586

0 38.586

0 38.586

0 40.220

0 44.886

0 41.936

0 41.936

0 41.936

0 41.936

0 41.936

0 500.316

0 44.886

0 44.886



Прилог бр.4 Зараде и издаци - План 2013.- новозапослени

Месец

Зарада(из ПП 

ОД и ЗИП 

обрасца)

Исплате 

по 

уговорима

Зарада из 

добит     

(дивиденда)

Број 

запослених

Број 

ангажованих 

по уговору

1 2 3 6 7 8

јануар 112.800 3 0

фебруар 1.038.000 21 2

март 1.038.000 20.000 21 2

април 1.059.760 20.000 21 2

мај 1.059.760 20.000 21 2

јун 1.059.760 20.000 21 2

јул 1.059.760 20.000 21 2

август 1.167.880 20.000 23 2

септембар 1.167.880 20.000 23 2

октобар 1.173.720 40.000 23 2

новембар 1.173.720 40.000 23 2

децембар 1.173.720 40.000 23 2

Укупно 12.284.760 260.000 244 20

Друга 

примања(јубиларне 

награде, солидарна 

помоћ, отпремнине)

Накнада 

трошкова(за 

сл.пут,за долазак 

и одлазак са рада 
4 5

12.356

74.922

74.922

78.374

30.000 91.780

15.000 81.324

15.000 88.830

15.000 91.780

15.000 81.324

15.000 81.324

165.000 940.496

30.000 91.780

30.000 91.780



Прилог бр.5 Зараде и издаци - План 2013.- старозапослени и новозапослени

Месец

Зарада(из ПП 

ОД и ЗИП 

обрасца)

Исплате 

по 

уговорима

Зарада из 

добит     

(дивиденд

а)

Број 

запослених

Број 

ангажованих 

по уговору

1 2 3 6 7 8

јануар 730.883 45.181 12 5

фебруар 1.656.083 45.181 30 5

март 1.656.083 65.181 30 6

април 1.690.205 65.181 30 6

мај 1.690.205 65.181 30 6

јун 1.690.205 65.181 30 6

јул 1.690.205 65.181 30 6

август 1.798.325 65.181 32 6

септембар 1.798.325 65.181 32 6

октобар 1.807.317 85.181 32 7

новембар 1.807.317 85.181 32 7

децембар 1.807.317 85.181 32 7

Укупно 19.822.470 802.172 352 73

Друга 

примања(јубиларне 

награде, солидарна 

помоћ, отпремнине)

Накнада 

трошкова(за 

сл.пут,за долазак 

и одлазак са рада 
4 5

50.942

113.508

113.508

118.594

30.000 133.716

15.000 123.260

15.000 130.766

15.000 133.716

15.000 123.260

15.000 123.260

165.000 1.431.962

30.000 133.716

30.000 133.716



Прилог бр.6. Расходи по уговорима

Р.бр. Расходи по уговорима

Претходна 

година 

(план) Текућа година Индекс 

1 2 4 5 6=5/4

1
Трошкови уговора о привременим и 

повременим пословима
0 80.000 0

2 Трошкови уговора о делу 240.000 260.000 108,33

3 Трошкови ауторских уговора 0 0 0

4 Трошкови накнада чланова УО и НО 614.460 542.172 88,24

Укупно 854.460 882.172 103,24

Прилог бр.7 Друга примања

Р.бр. Друга примања

Претходна 

година 

(план) Текућа година Индекс 

1 2 4 5 6 =5/4

1 Отпремнине 0 0 0

2 Солидарна помоћ 120.000 125.000 104

3 Укупно (1+2) 120.000 125.000 104

4 Јубиларне награде 0 0 0

Укупно (3+4) 120.000 125.000 104

Прилог бр.8  Накнада трошкова

Ред.

бр.
Накнада трошкова

Претходна 

година 

(план)

Текућа година Индекс 

1 2 4 5 6 =5/4 

1

Накнада трошкова смештаја и 

исхране на сл.путу
120.000 64.900 54

2

Накнада трошкова превоза на 

сл.путу
0 0 0

3

Накнада трошкова превоза на радно 

место и са радног места
883.470 1.367.062 155

4

Накнада трошкова смештаја и 

исхране на терену
0 0 0

5

Остале накнаде трошкова 

запосленим
0 0 0

Укупно (1+2+3+4+5) 1.003.470 1.431.962 0

Прилог бр.9 Зараде из добити

Ред.

бр.
Зараде из добити

Претходна 

година план

Претходна 

година 

реализација

Текућа 

година
Индекс (%) Индекс (%) 

1 2 3 4 5 6 =5/3 х 100 6 =5/4 х 100

1 Зараде из добити 0 0 0 0,00 0,00

Укупно 0 0 0 0,00 0,00

Напомена: Критеријум за исплату накнаде за председника УО изнoси 10.000 динара нето, док 

за чланове износи 5.000 динара нето, за редовно присуство седницама УО.
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