На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица (''Службени
лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној ______2018. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о пословању ЈKП ''Дубоко'' Ужице за 2017. годину, који је
Управни одбор ЈКП ''Дубоко'' Ужице усвојио Одлуком број 117/6 од
30.04.2018.године.

2.

Одлуку доставити ЈКП ''Дубоко'' Ужице и Градској управи за инфраструктуру и
развој.

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-72/18
Датум: ______ 2018. године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење
Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор јавног
предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања.
Чланом 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града
усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је
оснивач или већински власник Град.
Градско веће је на седници одржаној 28.05.2018.године, разматрало Извештај о
пословању ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да Извештај
размотри и усвоји.
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I OПШТИ ДЕО
1. Подаци о предузећу
Пуно пословно име:

Јавно комунално предузеће
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко"
Ужице,
ЈКП "Дубоко" Ужице
Јавно комунално предузеће
Ужице
Дубоко бб
Комунална делатност
20104279

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:
Адреса:
Опис делатности:
Матични број:
Порески идентификациони
број - ПИБ:
104384299
Претежна делатност:
3811 - сакупљање отпада који није опасан
Остале делатности:
3821 - третман и одлагање отпада који није опасан
3900 - санација, рекултивација и друге услуге у
области управљања отпадом

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој
оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала
у укупном капиталу Предузећа, финансирају рад предузећа и улажу у инвестиције, у
следећем процентуалном односу који је утврђен оснивачким уговором:
Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у финансирању
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Градови и општине оснивачи
Град Ужице
Град Чачак
Општина Ивањица
Општина Пожега
Општина Бајина Башта
Општина Лучани
Општина Ариље
Општина Чајетина
Општина Косјерић
Укупно

Проценат учешћа у
финансирању
23.91%
26.88%
10.20%
9.30%
8.39%
7.09%
5.70%
4.50%
4.03%
100%

2. Органи предузећа
Органи предузећа по Статуту су:
1. Управни одбор
2. Директор предузећа

Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

3

2.1. Управни одбор
По Статуту предузећа Управни одбор има 9 (девет) чланова. Сваки оснивач
заступљен је са по једним чланом.
Сви чланови су евидентирани у АПР и Регистру функционера у Агенцији за борбу
против корупције.
Град Ужице и Град Чачак имају право управљања и одлучивања у Управном одбору
са једнаким процентом и то у висини од 25,39%. Остали оснивачи имају проценат гласова
који је једнак проценту учешћа у капиталу и финансирању ЈКП "Дубоко", утврђен
оснивачким уговором.
Управни одбор је конституисан 16. новембра 2005. године.
Управни одбор је у току 2017. године одржао 9 седница.
Табела 2. Чланови Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице
Оснивач
Ужице
Чачак
Ивањица
Чајетина
Лучани
Ариље
Пожега
Бајина Башта
Косјерић

Име и презиме

Функција

Радосав Јовановић
М арина Ћиримановић
М арко Главинић
Срђан Пантовић
М илош Веланац
М илан Николић

Заменик председника
Председница
Члан
Члан
Члан
Члан

Младен Илић
Јован Милић

Члан
Члан

Зоран Урошевић

Члан

крај/почетак мандата
од 02.12.2016.
од 30.01.2018.
од 30.12.2014.
од 20.11.2014.
од 30.10.2014.
од 28.01.2016.
од 07.07.2016.
од 03.11.2016.
од 12.02.2014.

2.2. Директори
Одлуком Управног одбора ТС број 78/9 од 31.01.2014. године Недељко
Милосављевић, дипломирани инжењер машинства, именован је за директора Предузећа.
Промена законског заступника је решењем БД 13311/2014 од 20.02.2014. године
регистрована у АПР.
У посматраном периоду директор техничког сектора је био Марко Милојевић, а
директор економско правног сектора Надежда Тодоровић.
3. Правни оквир
Због недовољне прецизности Закона о јавним предузећима, оснивачи ЈКП "Дубоко"
Ужице ни у 2017. години нису извршили усклађивање оснивачког акта предузећа са
наведеним законом. Како ни нови Закон о јавним предузећима (Сл. гл. РС број 15/2016)
није донео никакве промене у смислу уређивања статуса функционисања и одлучивања у
јавним предузећима основаним од стране више локалних самоуправа, одлуком
Координационог тела формиран је Стручни тим за израду предлога за усклађивање
оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице кроз промену правне форме. У Стручни тим су
именовани представници стручних служби оснивача и представници ЈКП "Дубоко" Ужице.
Након разматрања предлога Стручног тима, Координационо тело је, на састанку
одржаном 03.11.2016. године, донело закључак да се због могућих потешкоћа у процесу
доношења и евидентирања статусне промене правне форме задужују стручне службе ЈКП
"Дубоко" Ужице да у што краћем року израде и оснивачима доставе на сагласност предлог
Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

4

за усклађивање оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице са Законом о јавним предузећима, у
коме ће органи управљања бити утврђени у складу са Законом о јавним предузећима.
Након добијања сагласности од свих оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице се обавезује да
предлог упути Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије.
Након изјашњења Министарства привреде и Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, предлог Оснивачког акта усклађеног са
Законом о јавним предузећима ЈКП "Дубоко" Ужице ће упутити оснивачима на даљу
процедуру.
ЈКП "Дубоко" Ужице је 25.11.2016. године поступило по наведеном закључку, али
до краја овог извештајног периода ресорна министарства се нису изјаснила.
Имајући у виду да је, према одредбама члана 79, став 1 Закона о јавним
предузећима, усклађивање оснивачког акта са одредбама тог закона обавеза оснивача
јавног предузећа, поступајући по Закључку Градског већа Града Чачка број 06-67/2017-III
од 25.04.2017. године ЈКП "Дубоко" Ужице je почетком маја 2017. године доставило
предлог оснивачког акта, усаглашеног са Законом о јавним предузећима. До краја
извештајног периода није дефинисан усаглашен предлог усклађеног оснивачког акта, који
би се разматрао на надлежним органима свих оснивача.
Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад,
пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом
"Дубоко" Ужице су:
- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти
(Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски
акти,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Регионални план управљања отпадом. Током 2012. и 2013. године појединачним
одлукама скупштина локалних самоуправа усвојен је Регионални план управљања отпадом
за општине Златиборског и Моравичког окгруга (градови Ужице и Чачак и општине
Чајетина, Пожега, Косјерић, Лучани, Ариље, Ивањица и Бајина Башта). Одредбама члана
14 Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
утврђена је обавеза поновног разматрања овог планског документа након пет година. ЈКП
"Дубоко" Ужице је, као координатор активности везаних за праћење и реализацију
Регионалног плана управљања отпадом (РПУО), покренуло иницијативу за измене и
допуне РПУО. У 2017. години чланове Радног тима за израду Предлога измена и допуна
РПУО именовали су Град Чачак, општине Бајина Башта, Лучани, Косјерић и Ивањица,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи
подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и
пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи
подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС
број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и
145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

5

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС
број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица
код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Стратегија управљања ризицима у ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2018. године,
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16
и 108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и
112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15,
112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14,
91/15,112/15,15/16и108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл.гл. РС
68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10,
75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број
54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- 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.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС
бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр.
11/2010, 75/2010 и 63/2013) 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.гл.РС број
114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл.
гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној
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дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14,
22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС
број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег
извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр.
74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број
113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин
утврђивања пореза на добит правних лица ( СЛ.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
(Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма
пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће,
као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку
рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и
66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом
на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и
14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу,
рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
(Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца
који има више од десет запослених (Сл.гл. Рс 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о
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утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења
Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији
Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко"
Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieco Италија и припадајући
анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и
развој и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering "IG"
LLC Banja Luka,
- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008.
године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП
"Комуналац" Чачак,
- Уговор о о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом"
Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом"
Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и
ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици
измирења обавеза,
- Анекс 1 Споразума између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и
динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица
између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор"
Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП
"Златибор" Златибор,
- Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и
безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и
КЈП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12.
Септембар" Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
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комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и
ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног
одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко"
Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП
"Зелен" Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП
"Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација
клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине
и ЈКП "Дубоко" Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Статут ЈКП Регионална санитарна депонија "Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне
санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008.
године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и
Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко"
Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална
санитарна депонија "Дубоко" Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима
запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на
додату вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно
комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.
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II УСЛУГЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице проводи законом
прописане мере за поступање са комуналним отпадом у оквиру поступака транспорта и
сакупљања, складиштења, третмана и коначног одлагања отпада, као и надзор на
провођењу наведених активности те бригу о постројењима за управљање отпадом.
ЈКП "Дубоко" Ужице је основано ради трајног решавања проблема одлагања
чврстог комуналног отпада на територији на којој генерише отпад приближно 350.000
становника.
У складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010 – 2019 и Регионалним
планом управљања отпадом успостављен је дугорочни стратешки оквир и приступ, као и
смернице које ће поспешити управљање отпадом у овом региону и уобличити предстојеће
активности.
У току 2017. године на регионалну санитарну депонију камионима ЈКП "Дубоко"
Ужице допреман је комунални отпад из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и
Чајетине, а својим камионима су отпад допремали ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан"
Косјерић. ЈКП "Комуналац" Лучани је, због налога надлежног инспектора, у току 2017.
године укинуо претовар отпада у Гучи, тако да од укидања претовара прикупљени отпад
допрема својим камионима у ЈКП "Дубоко" Ужице.
Рад у регионалном центру за управљање отпадом је организован да обезбеђује
квалитетан ниво услуге за осниваче и предузећа са којима је потписан уговор. Поузданост
у пружању услуга, висок ниво тачности података и спровођење свих мера којима се
обезбеђује заштита животне средине су радне обавезе, које се посебно контролишу, јер је
веома битна сигурност корисника у погледу добијања услуге.
1. Пријем отпада
Током 2017. године сав неопасни комунални отпад, који су прикупила локална
комунална предузећа у региону Дубоко, је примљен на регионалну санитарну депонију.
Тиме је остварен један од најважнијих циљева у регионалном плану да се отпад који се
организовано прикупља не одлаже на неуређена сметлишта, већ да се одлаже на безбедан
начин и по утврђеним правилима и процедурама, уз контролу настајања и квалитета
процедне и пречишћене воде, контролу издвајања депонијског гаса и осталих параметара
животне средине.
Претовар прикупљеног отпада се у Чачку ради на трансфер станици, у Бајиној
Башти у сабирном центру, а у Ивањици, Чајетини, Пожези и Ариљу на привременим
импровизованим претоварним местима. То нису само претоварна места, већ и рециклажна
дворишта где се одвојено прикупљају суви и мокри комунални отпад. У складу са
локалним и регионалним планом ова претоварна места се морају развијати у правцу екоцентара за складиштење и других токова отпада, како би се показало грађанима да је
управљање отпадом много више од замене неуређених сметлишта.
У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада из локалних самоуправа
оснивача по меceцима.
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Табела 3. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима
у 2017. години
у тонама
Оснивачи
Месец

Ужице

Чачак

Ивањица Пожега

Јануар
Фебруар
М арт
Април
М ај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

1,344.26
1,495.08
1,750.86
1,630.22
1,783.92
1,531.12
1,631.50
1,781.86
1,696.26
2,002.16
1,753.15
1,569.36

1,794.84
2,072.46
2,554.94
2,350.30
2,823.42
2,506.10
2,506.18
2,757.80
2,624.56
2,710.62
2,810.76
2,286.62

346.82
373.62
464.68
410.74
506.62
450.94
430.38
548.12
488.24
561.14
477.52
418.92

394.70
455.06
498.02
459.30
547.64
439.08
451.48
522.78
477.20
548.74
525.32
475.40

Укупно

19,969.75

29,798.60

5,477.74

5,794.72

Бајина
Лучани
Башта
286.38
166.56
338.28
207.40
422.20
250.36
388.18
226.36
472.22
269.58
419.72
242.80
457.88
261.92
538.66
339.82
459.52
242.86
469.90
265.20
440.16
255.22
382.88
207.56
5,075.98

2,935.64

Ариље

Чајетина Косјерић

Остало

Укупно

241.84
256.48
323.84
303.90
348.54
323.50
339.68
359.44
334.04
350.46
354.42
304.26

279.58
468.00
431.72
453.40
554.94
499.34
577.44
609.40
474.28
549.22
484.98
510.06

125.38
134.06
197.56
137.72
258.46
153.36
222.94
163.46
151.84
158.84
197.78
207.18

62.54
87.98
87.96
49.80
69.30
59.64
71.00
73.62
51.30
123.32
60.18
47.52

5,042.90
5,888.42
6,982.14
6,409.92
7,634.64
6,625.60
6,950.40
7,694.96
7,000.10
7,739.60
7,359.49
6,409.76

3,840.40

5,892.36

2,108.58

844.16

81,737.93

У току 2017. године на депонију је допремљено 81.737,93 тона отпада, а од почетка
рада депоније 426.096,06 тона.
Покривеност насеља у региону Дубоко са организованим вршењем услуге
прикупљања комуналног отпада није ни близу 90%. Процене надлежних државних органа
су да је степен покривености тек нешто преко 70%, где одређене локалне самоуправе имају
значајно већи степен, али и одређене имају значајно мањи степен покривености.
У табели 4. дат је приказ количина примљеног отпада по оснивачима у поређењу са
планираним количинама из Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.
Табела 4. Количине примљеног отпада у 2017. години
Оснивач
1
Ужице
Чачак
Ивањица
Пожега
Бајина Башта
Лучани
Ариље
Чајетина
Косјерић
Остало
Укупно

Остварено
Остварено
План 2017.
2016.
2017.
2
3
4
20,328.72
21,600.00
19,969.75
31,556.96
33,600.00
29,798.60
5,471.22
6,000.00
5,477.74
6,033.26
6,960.00
5,794.72
4,853.54
5,640.00
5,075.98
3,020.12
4,320.00
2,935.64
3,930.26
3,720.00
3,840.40
4,862.66
5,520.00
5,892.36
2,094.16
2,640.00
2,108.58
988.26
1,200.00
844.16
83,139.16
91,200.00
81,737.93

у тонама
Индекс
5=4/3
6=4/2
5
6
92.45
98.23
88.69
94.43
91.30 100.12
83.26
96.05
90.00 104.58
67.95
97.20
103.24 97.71
106.75 121.18
79.87 100.69
70.35
85.42
89.62
98.31

Највећи искорак у проширивању зоне прикупљања комуналног отпада су направили
Чајетина и Ариље, што се види по количини прикупљеног отпада. Највеће проблеме су
имали Косјерић и Лучани, који су отпад допремали на депонију својим камионима.
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Регионални план управљања отпадом је веома значајан и његов стожер је ЈКП
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице. Циљеви из регионалног плана
су условљени економском ситуацијом у држави и капацитетима комуналних предузећа.
Регионални план се зато редовно прати, анализира и у одређеном тренутку треба
покренути поступак за измене у регионалном плану. Важно је да одредбе регионалног
плана прате националну политику и прописе за спровођење интегрисаног управљања
отпадом и да план одражава најбољу праксу из Европске уније. Све мере наведене у
регионалном плану морају бити еколошки и економски одрживе да би и даље постојала
могућност финансирања из спољних извора.
2. Селекција отпада
Већи део примљеног помешаног комуналног отпада се одлаже на тело депоније без
претходног третмана у центру за селекцију. Приликом рада у центру за селекцију са
помешаним отпадом услови за рад су додатно отежани због присуства биоотпада, пепела,
струготине и друге прашине. Дешава се више кварова, дужи су застоји, већа је запрљаност
опреме, што условљава издвајање више времена и већи број радника за чишћење. Такође
издвојене корисне сировине имају већи проценат нечистоћа и влаге.
Регионални план управљања отпадом у региону Дубоко предвиђа јасно и
непоколебљиво усвајање концепта "нула отпад". То је дугорочан стратешки циљ који
подразумева укључење у активности смањења отпада. У том смислу је већина локалних
самоуправа оснивача ушла у пројекат успостављања система примарне селекције отпада
по моделу суви и мокар отпад, са већим или мањим успехом. Међутим ниједна локална
самоуправа нема степен покривености прикупљања суве фракције отпада на високом
нивоу и ниједна локална самоуправа није успоставила систем контроле у прикупљању
суве фракције отпада, тако да се у ЈКП "Дубоко" Ужице допрема примарно селектовани
отпад различитог квалитета. Квалитет суве фракције отпада у локалним самоуправама
зависи од савести и моралне одговорности произвођача отпада, као и економске
могућности комуналног предузећа које прикупља отпад.
У табели 5. дат је преглед количина примљеног примарно селектованог отпада из
локалних самоуправа оснивача у 2017. години.
Табела 5. Количине примљеног примарно селектованог отпада у 2017. години
Оснивач
1
Ужице
Чачак
Ивањица
Пожега
Бајина Башта
Лучани
Ариље
Чајетина
Косјерић
Укупно

Остварено
Остварено
План 2017.
2016.
2017.
2
3
4
1,431.62
1,800.00
1,404.64
2,010.80
2,400.00
2,513.50
77.80
240.00
87.02
0.12
240.00
0.00
755.60
960.00
770.58
39.10
180.00
24.28
307.78
420.00
313.60
978.18
480.00
646.14
8.40
72.00
0.64
5,609.40
6,792.00
5,760.40

у тонама
Индекс
5=4/3
6=4/2
5
6
78.04
98.12
104.73 125.00
36.26 111.85
0.00
0.00
80.27 101.98
13.49
62.10
74.67 101.89
134.61 66.06
0.89
7.62
84.81 102.69

Због различитог нивоа степена покривености и различитог квалитета генерисане
суве фракције у локалним самоуправама оснивачима, ЈКП "Дубоко" Ужице је успоставило
процедуру за поступање са примарно селектованим отпадом у центру за селекцију, у
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оквиру које је прва активност преглед примљене суве фракције отпада и евидентирање
квалитета у Записнику о улазној контроли, који се доставља локалној самоуправи која је
генерисала тај примарно селектовани отпад. У жељи да се стимулише развој примарне
селекције у локалним самоуправама оснивачима, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је
донео Одлуку (бр. 93/4 од 25.12.2015. године), којом се ЈКП "Дубоко" Ужице обавезује да
месечне фактуре комуналним предузећима умањује на име количине допремљене суве
фракције отпада, под условом да сваки појединачни контејнер на ваги у ЈКП "Дубоко"
Ужице буде тежи од 2,5 тона и да не садржи више од 8% мокрог отпада. Овом одлуком
оснивачи и комунална предузећа могу, афирмисањем примарне селекције и контролом
њеног спровођења, да значајно смање цену услуге транспорта, третмана и безбедног
одлагања комуналног и комерцијалног отпада ЈКП "Дубоко" Ужице, која је дефинисана
програмом пословања.
Табела 6. Проценат признатог примљеног примарно селектованог отпада после
улазне контроле у центру за селекцију у 2017. години
у тонама
Опис

Ужице

Признато
Примљено
% Извршења

1,151.70
1,404.64
81.99

Чачак
1,985.54
2,513.50
79.00

Ивањица
43.40
87.02
49.87

Бајина
Пожега
Лучани
Башта
0.00
652.74
24.28
0.00
770.58
24.28
0.00
84.71
100.00

Ариље

Чајетина Косјерић Укупно

308.24
313.60
98.29

26.74
646.14
4.14

0.64
0.64
100.00

4,193.28
5,760.40
72.79

На овај начин дате су смернице комуналним предузећима која прикупљају отпад
шта треба да промене у раздвајању отпада на месту настанка и начину прикупљања
примарно селектованог отпада. Најбоље резултате у прикупљању примарно селектованог
отпада, кад су у питању количине, квалитет и територијална покривеност, су остварили
Бајина Башта и Ариље. Ипак највише суве фракције отпада је допремљено из градова
Ужица и Чачка. Стандарди Европске уније из области екологије и енергетске ефикасности
захтевају озбиљна улагања, озбиљне инвестиције и озбиљну промену понашања свих
карика у ланцу управљања отпадом.
ЈКП "Дубоко" Ужице нема обавезу да врши испитивање морфолошког састава
примљеног отпада. По свим правилницима и уредбама то је обавеза комуналног предузећа
које прикупља отпад. Међутим, у ЈКП "Дубоко" Ужице је уведена обавеза кварталног
испитивања састава примљеног помешаног и примарно селектованог комуналног отпада,
како би се заштитио рад и резултати рада на регионалној санитарној депонији. У току
2017. године рађено је испитивање састава отпада који улази у центар за селекцију у
складу са усвојеним упутством за одређивање морфологије отпада. Узорци су узимани
квартално из отпада који је допреман из свих локалних самоуправа оснивача.
У наредним табелама дат је збирни приказ састава примљеног помешаног
комуналног отпада (табела 7.) и збирни приказ састава примљеног примарно селектованог
комуналног отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице у 2017. години (табела 8.).
Табела 7. Морфологија помешаног комуналног отпада у 2017. години
у килограмима
О пис

Папир Те трапак Алуминијум Гвожђ е Фолија

Количина
%

ПЕТ

Пл астика С такл о

Гумa

Те кстил Б иомаса О стал о Узорак

606

29

30

46

231

102

130

208

55

237

1,428

842

3,944

15.37

0.74

0.76

1.17

5.86

2.59

3.30

5.27

1.39

6.01

36.21

21.35

100.00
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Графички приказ морфологије помешаног комуналног отпада у 2017. години

Табела 8. Морфологија примарно селектованог комуналног отпада у 2017. години
у килограмима
О пис

Папир Те трапак Алуминијум Гвожђ е Фолија

ПЕТ

Пластика С такл о

Гумa

Те кстил Биомаса О стал о Узорак

Количина

3,866

338

118

390

1,691

1,013

1,462

1,194

297

760

1,437

1,016

13,582

%

28.46

2.49

0.87

2.87

12.45

7.46

10.76

8.79

2.19

5.60

10.58

7.48

100.00

Графички приказ морфологије примарно селектованог комуналног отпада у 2017.
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На квалитет допремљеног отпада значајно утиче то што су контејнери у које се
одлаже отпад углавном отворени. Тиме је повећана количина влаге, убрзана разградња
корисних секундарних сировина, али и изгубљена њихова комерцијална и употребна
вредност.
Радници центра за селекцију су издвајали следеће секундарне сировине: метале
(отпадно гвожђе, алуминијум, месинг и сл.), ПЕТ амбалажу, мешани папир и картон,
пластичне фолије, тврду пластику, тетрапак, стакло, отпадне гуме.
У наредној табели 9. дате су количине издвојених сировина путем секундарне
сепарације, а у графичком приказу удео издвојених сировина у укупно издвојеној
количини.
Табела 9. Количина издвојених сировина у 2017. години
у тонама
Врста селектованог Остварено
отпада
2016.
1
Гвожђе
Алуминијум
ПЕТ
Гума
Стакло
Папир
Фолија
Пластика
Тетрапак
Електронски отпад
Лака фракција
Остало
Укупно

2
105.30
11.71
122.20
23.44
125.98
757.66
230.31
23.51
10.63
0.00
3,559.04
0.05
4,969.83

План 2017.
3
150.00
18.00
200.00
30.00
150.00
1,000.00
270.00
50.00
16.00
0.00
5,000.00
3.00
6,887.00

Остварено
2017.
4
100.98
14.10
116.56
27.52
87.22
631.87
203.17
8.87
7.23
4.34
4,899.26
0.00
6,101.12

Индекс
5=4/3
5
67.32
78.33
58.28
91.73
58.15
63.19
75.25
17.74
45.19
0.00
97.99
0.00
88.59

6=4/2
6
95.90
120.41
95.38
117.41
69.23
83.40
88.22
37.73
68.02
0.00
137.66
0.00
122.76

Графички приказ издвојених сировина у укупно издвојеној количини у 2017. години
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У центру за селекцију у 2017. години је издвојено 6.101.117 кг рециклаблиних
сировина, а од почетка рада депоније 21.289.404 кг.
ЈКП "Дубоко" Ужице мора наставити активности на изградњи трансфер станица и
сабирних центара, који ће служити као функционална замена ранијих сметлишта. Ови
центри биће уређена места за претовар, али и рециклажна острва за одлагање примарно
селектованог отпада и посебних токова отпада.
У табели 10. дат je преглед количина третираног, депонованог и селектованог
отпада у 2017. години.
Табела 10. Количина третираног, издвојеног и депонованог отпада у 2017. години
у тонама
Депонован отпад
Месец
Jануар
Фебруар
М арт
Април
М ај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

Примљено
5,042.90
5,888.42
6,982.14
6,409.92
7,634.64
6,625.60
6,950.40
7,694.96
7,000.10
7,739.60
7,359.49
6,409.76
81,737.93

Третирано
778.00
630.98
818.96
854.76
957.36
742.56
760.78
971.96
986.70
1,027.40
759.12
788.90
10,077.48

После
селекције
482.86
449.52
437.18
60.56
158.78
266.36
537.30
297.92
321.45
179.76
335.56
3,527.25

Директно
4,264.90
5,257.44
6,163.18
5,555.16
6,677.28
5,883.04
6,189.62
6,723.00
6,013.40
6,712.20
6,600.37
5,620.86
71,660.45

Укупно
4,747.76
5,706.96
6,600.36
5,615.72
6,836.06
5,883.04
6,455.98
7,260.30
6,311.32
7,033.65
6,780.13
5,956.42
75,187.70

Селект.
Сировине
179.48
174.87
315.76
750.36
813.95
706.45
498.18
450.12
620.24
533.27
588.33
470.12
6,101.12

% Селект/ % Селект/
Трет
Прим
23.07
27.71
38.56
87.79
85.02
95.14
65.48
46.31
62.86
51.90
77.50
59.59
60.54

3.56
2.97
4.52
11.71
10.66
10.66
7.17
5.85
8.86
6.89
7.99
7.33
7.46

Центар за селекцију у 2017. години је радио 290 дана. У току године је било у
просеку 23 извршилаца у центру за селекцију (пословођа, служба за одржавање, руковаоци
средствима унутрашњег транспорта, водећи радници, радници на селекцији, возач). Рад је
био организован у две смене, тако да се од понедељка до четвртка ради од 07,00 до 22,00
часова, а петком и суботом од 07,00 до 15,00 часова. Линија за селекцију отпада је у 2017.
години имала укупно ефективно радно време 1.706 h. Просечно ефективно радно време
линије је било 6 h по радном дану. Ванредни застоји линије за селекцију отпада су били
због нестанка електричне енергије, замене оштећених делова, заглављивања материјала
испод косог транспортера, испод ротационог сита, магнетних и немагнетних сепаратора и
испод излазне тешке фракције. Укупно време застоја је било 74 h, што је 4% у односу на
укупно ефективно радно време линије. У центру за селекцију се секундарна сепарација
врши уз помоћ 4 радне машине: два утоваривача (утоваривач VOLVO и мали утоваривач
BOB CAT) и два виљушкара (један са виљушкама и један са штипаљкама). У 2017. години
ове машине су одрадиле 3.254,20 радних сати и потрошиле 14.869 литара нафте. Просечна
потрошња радних машина ангажованих у центру за селекцију у 2017. години је била 4,57
литара по радном сату.
У центру за селекцију је у 2017. години издвојено око 10.000 бала и 32 контејнера
секундарних сировина. Тиме је сачувано око 12.500 m³ депонијског простора.
У 2017. години је настављен рад на пројектима (примарна селекција у основним и
средњим школама – ИПА фонд и донација амбасаде Јапана), који су имали за циљ
проширивање примарне селекције у граду Ужицу. ЈКП "Дубоко" Ужице обезбеђује кесе и
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редовно пражњење контејнера. Никако не треба занемаривати труд произвођача отпада у
школама и резултате овог пројекта, али чини се да овом пројекту треба додатна
иницијатива и ангажовање учесника, како би ефекти били значајнији.
Из ужичких школа је допремљено 36.580 кг суве фракције отпада, а из других
градских зона 43.380 кг, превасходно картона и пластичне фолије.
3. Транспорт отпада
Све радне машине и возила су сервисирани према упутствима и препорукама
произвођача и овлашћених сервисера. Део одржавања у возном парку се обавља у
радионици предузећа, а део у овлашћеним сервисима.
Од свих машина највише радног оптерећења је имао компактор (ангажован на
разастирању и сабијању отпада на телу депоније). Без обзира на радно оптерећење и
одређене застоје због непланираних кварова, ефикасним реакцијама службе одржавања је
обезбеђен континуиран рад свих машина.
Камион марке Мерцедес је константно ангажован у центру за селекцију и на телу
депоније, углавном на спуштању и подизању контејнера и њиховом истовару и од свих
возила је био највише радно оптерећен. Транспорт отпада је функционисао у пуном
капацитету, без обзира на редовно сервисирање и одређене непланиране интервенције на
камионима и приколицама.
Радне машине су радиле 6.054,60 моточаса и потрошиле 75.439,72 литара
еуродизела, што је просечно 12,46 литара/моточас. Камион (марке Мерцедес), који је
радио у кругу депоније у интерном транспорту, је прешао 14.285 км, потрошио 9.570,59
литара еуродизела, што је просечно 67 литара/100 км.
Возила у екстерном транспорту су прешла 401.480 км и потрошила 165.338,24
литара горива, што је просечно 41,18 литара/100 км.
Табела 11. Преглед транспортних средстава, пређене километраже и потрошње
горива у 2017. години

Шкода Октавија

УЕ 089 ЈД

21,187

1,438.54

Просечна
потрошња
(l/100 km)
6.79

Шкода Фабија

УЕ 089 ЈЦ

7,400

576.49

7.79

Дачија Докер

УЕ 079 РН

10,483

956.48

9.12

Ивеко Стралис

УЕ 049 ЈР

61,496

27,146.95

44.14

Ивеко Стралис

УЕ 049 ЈС

72,526

32,564.35

44.90

Ивеко Стралис

УЕ 049 М Ц

49,634

23,531.38

47.41

Ивеко Стралис

УЕ 050 ДТ

68,038

30,265.80

44.48

Ивеко Стралис

УЕ 050 ДС

52,525

24,060.52

45.81

Ивеко Стралис

УЕ 050 ДШ

50,461

21,816.73

43.23

Ивеко Еурокарго

УЕ 056 ЛА

5,282

2,018.00

38.21

ФАП 1318

УЕ 059 ДФ

2,448

863.00

35.25

14,285

9,570.59

67.00

415,765

174,809

42.05

Врста возила

Регистарски
број

М ерцедес 3236
Укупно

УЕ 026 ЕТ

Пређени
километри (km)
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4. Депоновање отпада
Током 2017. године вршено је свакодневно допремање и одлагање отпада на тело
депоније. Ради скраћивања транспортних путева разастирања отпада, од места истовара до
места уградње, формиране су рампе од отпада и камено-земљаног материјала, са
саобраћајнице изнад платоа IV етаже. Ове рампе су сукцесивно надограђиване и
прилагођаване условима, као и одржаване током протеклог периода. За потребе извршења
грађевинских радова на телу депоније путем поступка јавних набавки ангажоване су
недостајуће грађевинске машине са послужиоцима. Потребан потрошни материјал
набављен је по обављеном поступку јавних набавки. Преглед утрошених радних часова
радних машина дат је у табели 12.
Табела 12. Преглед утрошених радних сати радних машина и возила на телу депоније
у 2017. години

Рад радних машина ЈКП "Дубоко" Ужице
Месец
Јануар

Компактор
Комбинована
Булдозер (МЧ)
(МЧ)
машина (МЧ)
106.80
81.20
31.30

у радним сатима
Рад ангажованих радних
машина и возила
Камион кипер
Багер (МЧ)
(сати рада)
14.00
92.00

Фебруар

110.40

50.90

47.80

60.00

17.00

М арт

135.80

55.20

57.20

51.00

17.00

Април

110.80

20.70

55.60

0.00

0.00

М ај

118.30

78.60

24.40

0.00

45.00

Јун

127.10

66.30

36.00

61.60

30.00

Јул

118.70

54.00

45.20

109.60

52.00

Август

137.20

82.70

8.00

150.00

52.50

Септембар

124.40

47.40

28.40

117.80

89.50

Октобар

133.50

45.80

47.40

126.10

75.00

Новебар

130.80

3.50

101.30

106.50

114.00

Децембар

124.50

3.70

105.70

117.80

78.00

Укупно

1,478.30

590.00

588.30

914.40

662.00

За потребе обнављања транспортних путева и истоварних рампи на телу депоније
допремљено је 1.503,00 тоне камене јаловине и 1.198,00 тоне каменог тампона.
Депоновање отпада је вршено уз перманентно надзиђивање ивичног бедема, који је
током времена уређиван и планиран, тако да је формирана косина – облога депонованог
отпада. У току рада формирани су интерни транспортни путеви за допремање земљаног
материјала и каснију обраду облоге тела депоније.
Раније формиране рампе са бивше трасе сервисног пута, а изнад IV етаже, су
одржаване и надограђиване, тако да је током целе године ово била зона депоновања за
наше камионе.
У зони где је до сада извршено депоновање налази се двадесет два гасна бунара (од
Б1 до Б22), који су перманентно надзиђивани, због повећања нивоа депонованог отпада. У
току 2017. године уграђено је 44 метра бетонских цеви Ф800, претходно перфорираних, уз
уградњу перфорираних ПХД цеви Ф125. Гранулисани шљунак је уграђиван у гасне бунаре
багером, обзиром на расквашеност депонованог отпада и немогућност приступа
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трактором. Укупно је утрошено око 50 m³ гранулисаног шљунка. У сарадњи са
електромонтерском фирмом прилагођен је положај намонтираних стубова, камере и
рефлектора за осветљавање зоне рада на депоновању, у ноћним условима.
Контролно геодетско снимање нивоа депонованог отпада на телу депоније, са
обрачуном количина по профилима извршено је 06.09.2017. године. Утврђена ангажована
кубатура тела депоније је била 342.723 m³. Анализом вршеног мерења допремљеног
отпада на депоновање, допремљене земље и резултата добијених геодетским снимком,
утврђена је просечна запреминска маса 1,366 t/m³, са око 13,8% учешћа камено-земљаног
материјала у кубатури.
У табели 13. дат је преглед допремљених количина отпада и земље за прекривање
на тело депоније у 2017. години.
Табела 13. Преглед рада на телу депоније у току 2017. године

Месец
Јануар

Количина
допремљеног
отпада (t)
4,747.76

Количина
Количина
Количина земље
допремљеног
збијеног отпада
за прекривање
отпада (m³)
(m³)
(m³)
18,121.22
4,747.76
74.00

Фебруар

5,706.96

21,782.29

5,706.96

771.84

М арт

6,600.36

25,192.21

6,600.36

686.00

Април

5,615.72

21,434.05

5,615.72

0.00

М ај

6,836.06

26,091.83

6,836.06

764.00

Јун

5,883.04

22,454.35

5,883.04

740.00

Јул

6,455.98

24,641.15

6,455.98

1,232.00

Август

7,260.30

27,711.07

7,260.30

1,078.00

Септембар

6,311.32

24,089.01

6,311.32

1,645.00

Октобар

7,033.65

26,845.99

7,033.65

1,064.00

Новебар

6,780.13

25,878.36

6,780.13

1,785.00

Децембар

5,956.42

22,734.43

5,956.42

1,372.00

Укупно

75,187.70

286,975.96

75,187.70

11,211.84

Средња густина несабијеног комуналног отпада, која је коришћена за обрачун
података у претходној табели, је 262 kg/ m³ . Овај податак је преузет из Главног пројекта за
Регионалну санитарну депонију Дубоко, који је урадио М.П. Хемко Београд.
У табели 14. дат је преглед допремљених количина отпада и земље за прекривање
на тело депоније од почетка рада 01.10.2011. године.
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Табела 14. Преглед рада на телу депоније од почетка рада до 31.12.2017. године

Година

Количина
допремљеног
отпада (t)

Количина
допремљеног
отпада (m³)

Количина
збијеног отпада
(m³)

Количина земље
за прекривање
(m³)

2011.

3,566.68

13,613.28

3,566.68

394.00

2012.

34,133.02

130,278.70

34,133.02

4,024.00

2013.

65,955.55

251,738.21

65,955.55

11,355.00

2014.

74,228.87

283,316.30

74,228.87

7,900.00

2015.

72,051.49

275,081.26

72,051.49

9,306.50

2016.

77,930.50

297,444.66

77,930.50

11,327.88

2017.

75,187.70

286,798.17

75,187.70

11,211.84

Укупно

403,053.81

1,538,270.58

403,053.81

55,519.22

Током године било је застоја и кварова на радним машинама, и то: компактор је био
ван функције 3 дана, комбинована машина 81, а булдозер 71 дан.
Атмосферски утицаји и ветар је одвојио од подлоге и уништио комплетну слободну
површину облоге дренажне 3D мреже косине IV етаже, као и облогу од геотекстила.
За потребе кретања радних машина гусеничара и активности на депоновању на IV
етажу вршено је одржавање транспортног пута са источне стране тела депоније, у оквиру
наше парцеле. Уз овај пут у месецу децембру 2016. године започета је израда ограде у
дужини од око 150 метара. Наведени радови су завршени почетком 2017. године, када су то
дозволиле временске прилике.
5. Одржавање
Служба одржавања обавља послове у оквиру целог комплекса депоније: резервоар
за воду, канализациона мрежа, електричне инсталације, систем за пречишћавање отпадних
вода, сервисирање управне зграде, техничког центра, возног парка и центра за селекцију, а
у циљу обезбеђивања континуираног процеса производње у центру за селекцију и на телу
депоније. У току године служба одржавања, поред превентивног одржавања, радила је и на
пословима корективног одржавања.
Линија за селекцију је у 2017. години имала значајно мање време застоја него у
претходним годинама. Служба одржавања има 6 година искуства на одржавању машина и
транспортера у центру за селекцију, а набавке резервних делова, материјала и услуга
захваљујући доброј комуникацији са добављачима и извршиоцима услуга се одвијају
несметано. Захваљујући служби одржавања, производња у центру за селекцију није имала
проблема да оствари усвојене планове рада.
Интервенције на отварачу кеса (зупчаници редуктора, кућиште са лежајем, секачи,
транспортна трака), ротационом ситу (чекрци за подизање врата сита), на магнетном
сепаратору (затезни погонски ваљак, лежајеви, транспортна трака), преси за балирање
(ролери, лежајеви, носачи игала, сензор температуре уља, кочница мотора, ланац вођице
мотора), тракастим транспортерима (замена потпорних ваљака, замена лопатица на траци,
замена лежаја погонске осовине, замена старт-стоп тастера, постављање лимова испод
транспортера, лепљење траке) су одрађене ефикасно. Вршене су учесталије контроле рада
линије и утрошено је доста времена за чишћење, како би се сачувала опрема у центру за
селекцију и како би се обезбедио континуиран рад линије за селекцију.
Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

20

Поред послова у центру за селекцију, обављано је одржавање система електричне
енергије, водоводних и канализационих система, одржавање хидрантске мреже у свим
организационим јединицама. Такође, обезбеђен је континуиран рад постројења за
пречишћавање отпадних вода.
При овим пословима стекло се одређено искуство које ће се примењивати у
наредном периоду одржавања.

6. Eколошки мониторинг, управљање отпадом и дезинфекција, дезинсекција и
дератизација
6.1. Праћење стања животне средине на регионалној депонији
Мониторинг стања животне средине на депонији "Дубоко" Ужице врши се за сваки
параметар животне средине посебно, уз поштовање одговарајуће законске регулативе која
се односи на поступке узорковања и мониторинга, локације места за узорковање,
учесталост узорковања, временску дужину узорковања и трајање мониторинга.
Мониторинг рада депоније, у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније,
обавља се у:
1. депонијској лабораторији, свакодневно (процедна вода) или периодично
(подземна и површинска вода);
2. у акредитованој лабораторији у одређеним временским размацима прописаним
горе наведеном уредбом, или учесталије, ако подаци у депонијској лабораторији покажу да
је дошло до било какве акцидентне ситуације или одступања од нултог стања одређених
параметара. Сви подаци добијени мониторингом достављају се Агенцији за заштити
животне средине и Министарству заштите животне средине.
6.2. Мониторинг параметара животне средине у 2017. години
На регионалној санитарној депонији "Дубоко" Ужице се у 2017. години вршио
мониторинг следећих параметара животне средине:
1) Мониторинг метеоролошких параметара
Свакодневно се преузимају метеоролошки параметри (количина падавина, брзина
и смер ваздушних струјања, ваздушни притисак, УВ индекс и атмосферска влажност) из
метеоролошке станице Пожега. Температура се мери на локацији депоније.

2) Мониторинг површинских вода
Акредитована лабораторија, "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад, је у 2017.
години вршила мониторинг квалитета површинских вода у складу са Законом о водама,
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинскими подземним
водама и седмиенту и роковима за њихово достизање, Правилником о опасним материјама
у водама и Уредбом о граничним вредностима припритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.
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На захтев ЈКП "Дубоко" Ужице, акредитована лабораторија је, уместо квартално,
како налаже Уредба о одлагању отпада на депоније, узорковала воду 8 пута у току године.
На основу добијених резултата констатовано је да већина параметара не прелази граничне
вредности, изузев за поједине параметре који повремено одступају, на оба мерна места,
узводно и низводно, тако да се може закључити да рад на депонији не утиче на квалитет
воде Турског потока.
Графички приказ квалитета узорковане воде из Турског потока
преко биолошке потрошње кисеоника

Поређење БПК 5 узводно и низводно
Турски поток
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На основу приказаног графика се види да се концентрација биолошке потрошње
кисеоника узетих узорака узводно и низводно незнатно разликују или се уопште не
разликују.

3) Мониторинг подземних вода
Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је два пута у
2017. године вршила испитивање квалитета подземних вода из три пијезометра на основу
Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма.
На основу добијених резултата може се закључити следеће:
 Измерене вредности концентрација испитиваних параметара не прелазе
ремедијациону вредност концентрација опасних и штетних материја и
вредности коју могу указати на значајну контаминацију подземних вода,
 Са физичко-хемијског аспекта испитивани узорци имају мешовит одличан до
добар еколишки статус,
 Са микробилошког аспекта испуњава услове прописане у члану 3 тачка 1
Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
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Констатовано је да основне функције подземне воде и дубљих слојева земљишта
нису озбиљно нарушене, и да не захтевају ремедијационе, санационе и остале мере везане
за стање депонијског дна.
4) Мониторинг отпадних вода
Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад квартално је
узорковала и испитивала отпадне воде из таложне лагуне, постројења за пречишћавање
отпадних вода на основу Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање. Радом постројења за биолошко пречишћавање отпадних
вода (сабирни шахт, аерациона и таложна лагуна) потребно је да се обезбеди квалитет
отпадне воде, који према параметрима узорковања, задовољава услове за одвожење
цистернама у одвод градске канализације предвиђен за комуналну отпадну воду.
Анализирани параметри отпадне воде су показали да се биолошко пречишћавање
отпадних вода у постројењу ЈКП "Дубоко" Ужице обавља успешно и ефикасно.
У 2017. години ЈКП "Дубоко" Ужице је одвозило отпадну воду из таложне лагуне у
складу са уговором који је потписан са ЈКП "Наш дом" Пожега и предузећем "Premi trade"
d.o.o. Beograd. Укупно је отпремљено 2.325 тона биолошки пречишћене отпадне воде.
5) Мониторинг емисије гасова из биотрнова
Испитивање емисије гасова из биотрнова подразумева испитивање температуре,
састава, протока и количине гасова која се емитује (CH 4, O2, CO2, H2S) у складу са Уредбом
о одлагању отпада на депоније.
Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је једном месечно
испитивала емисију гасова из биотрнова у 2017. години. Укупно је испитивано175 узорака.
На наредном графичком приказу види се да је концентрација метана (Биотрн 7)
током 2017. године изнад 500 000 mg/m3, што представља значајан енергетски потенцијал.
Графички приказ концентрације метана (Биотрн 7) током 2017. године
Концентрација CH₄ и CO₂ у Биотрну 7 у 2017. години
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Узорковање депонијског гаса није једноставно, јер је депонијски гас променљивог
карактера и његов састав може да варира у зависности од сезоне, температуре ваздуха,
количине падавина, степена компактности отпада итд. Због тога и концентрације чинилаца
депонијског гаса нису и неће увек бити исте. Такође и ниво процедних вода у биотрновима
није исти током године и битно утиче на дубину узорковања и униформност узорковања.
У циљу решавања збрињавања депонијског гаса Иновациони центар Технолошко –
металуршког факултета Београд је, на захтев ЈКП "Дубоко" Ужице, израдио студију Идејно
концептуално решење искоришћења потенцијала депонијског гаса на основу резултата
испитивања узорака депонијског гаса од акредитованих лабораторија. Студија предвиђа да
ће максимум стварања депонијског гаса на депонији Дубоко бити 2021. године, када би по
свим критеријумима требало почети са искоришћењем потенцијала депонијског гаса. ЈКП
"Дубоко" Ужице има обавезу као оператер да депонијски гас прикупи, третира и користи
за добијање енергије. Уколико прикупљени депонијски гас не може да се користи за
добијање енергије, обавеза оператера је да се прикупљени депонијски гас сагорева. У
2017. години је фирма "Montex Plast" д.o.o. Земун је израдила пројекат Технолошкомашински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса. Реализација овог пројекта се
предвиђа током 2018. године.
Стручне институције (пројектанти, будући инвеститори) које се баве овом
проблематиком ће, након праћења резултата узорковања и испитивања састава и количине
депонијског гаса, предложити да ли треба улазити у процедуру и изналажење
инвестиционих средстава за изградњу постројења за искоришћење депонијског гаса у
топлотну или електричну енергију.
6) Мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух из котларнице
На основу Уредбе о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања и Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух из постројења за сагоревање, акредитована установа "Институт
Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је мерила емисију загађујућих материја из котларнице два пута
(март и новембар) у 2017. години.
Мерењем емисије загађујућих материја утврђено је да измерена концентрација
угљен-моноксида и одређено затамњење димних гасова не прелазе граничне вредности и
констатовано је да је стационарни извор загађивања ваздуха усклађен са захтевима
прописаним Уредбом.
7) Мониторинг земљишта
Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је вршила
узорковање земљишта у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма.
Закључак је да сви оцењени параметри у испитиваним узорцима су испод
коригованих ремедијационих вредности опасних и штетних материја, односно испод
вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене
по основу хемијског загађења. Констатовано је да основне функције површинских слојева
земљишта нису озбиљно нарушене и да не захтевају ремедијационе, санационе и остале
мере.
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8) Мониторинг буке
Мерење буке на локацији ЈКП "Дубоко" Ужице је извршено у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини, Правилником о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке, Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини и Правилником и методологији за одређивање акустичних зона.
Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је у јуну 2017.
године мерила ниво буке на 2 локације: кућа која се налази у непосредној близини
северозападно од депоније и на улазу у комплекс.
Након извршеног мерења закључено је да у обе мерне тачке, при раду дефинисаних
извора буке, ниво буке не прелази граничну вредност буке у животној средини.
9) Мониторинг амбијенталног ваздуха
ЈКП "Дубоко" Ужице је преко овлашћене институције ("Институт Ватрогас" д.о.о.
Нови Сад) мерило ниво загађујућих материја у ваздух (амбијентални ваздух) преко
амонијака и водоник сулфида на два мерна места, у трајању од тридесет дана, а у складу
са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
Мерно место 1 је било лоцирано испред куће, која се налази 300 метара
североисточно од депоније, а мерно место 2 је било лоцирано поред резервоара код водне
станице, око 300 м северозападно од депоније.
Резултати испитивања су показали да су измерене концентрације водоник-сулфида
и амонијака на мерним местима 1 и 2 у складу са прописаним максимално дозвољеним
концентрацијама за водоник-сулфид и амонијак према наведеној Уредби.
На приказаном графику се види да концентрација амонијака не прелази граничне
вредности (100 μg/m³) у периоду мерења од месец дана.
Графички приказ концентрације амонијака мерене у јуну 2017. године
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Мерно место 1
100
90
80

μg/m³

70
60

NH3

50
40
30
20
10
0

М есец дана

Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

25

6.3. Мониторинг у депонијској лабораторији у 2017. години
У складу са обавезама из Уредбе о одлагању отпада на депоније, свакодневно се
контролисао квалитет процедне и пречишћене воде на депонији, а на сваких 15 дана се
контролисао квалитет површинских и подземних вода.
Параметри испитивања: температура, pH, потрошња калијум-перманганата и
биолошка потрошња кисеоника.
У депонијској лабораторији је урађено 800 анализа воде:
 подземне воде (три пијезометра) – 72;
 површинске воде (Турски поток, узводно и низводно) – 54;
 процедне воде (сабирни шахт) – 11;
 отпадне воде (аерациона и таложна лагуна) – 624 и
 додатне анализе – 39.
Резултати испитивања не одступају од резултата акредитованих установа, које су
узорковање радиле квартално.
Графички приказ квалитета подземне воде
мереног преко биолошке потрошње кисеоника
Поређење вредности BPK₅ у пијезометрима
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На графику су приказане вредности биолошке потрошње кисеоника за пијезометар
1, који је удаљен од тела депоније и пијезометар 2 који се налази испод тела депоније.
Приказани резултати показују да су вредности БПК 5 за оба пијезометра приближне, што
показује да депонија није нарушила квалитет подземне воде. Вредности БПК 5 за оба
пијезометра су у оквиру граничних вредности за I класу воде (БПК5 до 2 mg/l).
6.4. Мере за смањење штетних утицаја депоније на животну средину
У складу са обавезом да оператер мора применити додатне мере за спречавање,
смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину, а у циљу смањења
концентрације амонијака и ширења непријатних мириса по околини предузете су техничко
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– технолошке мере и извршена набавка дезинфекционог средства за примену на телу
депоније и бактеријско – ензимског једињења, које омогућава веома брзу разградњу и
ферментацију органске материје за примену у септичкој јами и аерационој и таложној
лагуни постројења за пречишћавање отпадних вода.
У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана концентрација прашине,
тело депоније се редовно орошава водом, рециркулацијом отпадних вода и прскањем из
тракторске прскалице. Редовно се одржава и обнавља заштитни вегетациони појас, који
предстаља додатну брану распростирању мириса.
Око депоније је постављена жичана ограда. Редовно се ограда чисти од лаких
фракција отпада (папир, пластичне фолије), јер на подручју депоније има доста
ветровитих дана. У складу са интегралном дозволом и прописаним процедурама
контролише се отпад који је намењен одлагању. Осим комуналних предузећа која
прикупљају комунални отпад, друга правна и физичка лица могу да одложе отпад на
регионалној депонији само уколико доставе извештај о испитивању отпада намењеног
одлагању од акредитоване установе, у коме је дефинисано да отпад није опасан, и уколико
прихвате економску понуду за услугу безбедног одлагања.
6.5. Вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на комплексу депоније
Током 2017. године ЈКП "Дубоко" Ужице је вршило контролу узрочника заразе у
складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније. Ангажована је овлашћена установа
Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију "Висан" Земун да врши:
 дезинфекцију постројења за секундарну селекцију и пресе на Трансфер станици у
Чачку,
 дезинсекцију постројења за секундарну селекцију, административне зграде,
техничког центра, радних машина и контејнера са канцеларијама у Чачку,
 дератизацију манипулативно – опслужног платоа, тела депоније, постројења за
секундрану селекцију и платоа трансфер станице у Чачку.
Дезинфекција центра за селекцију је рађена 14 пута, а пресе на трансфер станици у
Чачку 2 пута. Дезинсекција центра за селекцију вршена је 11 пута, управне зграде и
техничког центра по 9 пута, радних машина 5 пута, а контејнера са канцеларијама у Чачку
2 пута. Дератизација центра за селекцију вршена је 5 пута, манипулативно-опслужног
платоа 4 пута, а тела депоније и платоа трансфер станице у Чачку по 2 пута.
6.6. Управљање отпадом
Законска обавеза оператера на депонији је да води дневну и годишњу евиденцију о
отпаду и доставља прописане обрасце Агенцији за заштиту животне средине. У складу са
Законом о управљању отпадом, свако кретање отпада мора да прати Документ о кретању
отпада.
ЈКП "Дубоко" Ужице је свакодневно водило прописану евиденцију о отпаду и у
законском року доставило Агенцији за заштиту животне средине обрасце за потребе
Националног регистра извора загађивања.
Сваку испоруку одређене врсте отпада намењену рециклажи пратио је Документ о
кретању отпада, који се достављао Агенцији за заштиту животне средине.
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III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Тебела 15. Квалификациона структура запослених
Р.б.

Стручна спрема

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
ВСС
ВС
ВКВ
ССС
КВ
ПК
НК
УКУПНО

Запослени
Број на дан
Број на дан
31.12.2016.
31.12.2017.
3
4
15
18
6
5
0
0
14
14
19
18
3
3
25
26
82
84

Табела 16. Старосна структура запослених
Р.б.

Опис

Број запослених Број запослених
31.12.2016.
31.12.2017.

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
до 30
30 до 40
40 до 50
50 до 60
преко 60
УКУПНО
ПРОСЕЧНА СТАРОСТ

3
4
22
29
25
2
82
45

4
5
24
28
25
2
84
45

Табела 17. Структура запослених по полу
Р.б.
1
1.
2.

Пол
2
Женски
М ушки
УКУПНО

Запослени
Број запослених Број запослених
31.12.2016.
31.12.2017.
3
4
20
22
62
62
82
84

1. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
У току 2017. године запослено је 5 лица. Три лица су запослена на упражњена радна
местa (координатор возног парка, стручни сарадник за послове са локалним самоуправама
и возач), једно лице је ангажованo по основу замене породиље (стручни сарадник за
заштиту животне средине) и једно лице по основу уговора на одређено време на слободно
радно место (стручни сарадних за јавне набавке).
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Национална служба за запошљавање је у 2017. години расписала јавни конкурс у
циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП
"Дубоко" Ужице је на овај начин у 2017. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о
привременим и повременим пословима на период до 4 месеца.

2. Зараде запослених
Зараде запослених у 2017. години исплаћиване су у складу са Колективним
уговором, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о
буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15 и 99/16), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.
РС број 116/14) и других закона који уређују ову област и усвојеним Програмом
пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.
Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова односе се на
тошкове ангажовања социјално угрожених категорија запослених по основу конкурса за
јавне радове, које финансира Национална служба за запошљавање.
Издаци за чланове Управног одбора исплаћивани су у складу са одлуком Управног
одбора о висину и начину обрачуна накнаде за рад чланова.
У табели 18. дат је детаљан приказ планираних и реализованих трошкова зарада за
2017. годину.
Табела 18. Преглед планирани и реализованих трошкова зарада за 2017. годину
Инде кси

Конто

Врсте расхода

О стваре но
2016.

План 2017.

О стваре но
2017.

5/4

1

2

3

4

5

6

7

52
5200

Трошкови зарада
Т рошкови бруто зарада

5210

Т рошкови доприноса на терет послодавца

5220

Т рошкови накнада по уговору о делу
Т рошкови накнада по уговору о привременим и
повременим пословима
Т рошкови накнада члановима УО и НО

5240
5260

5/3

75,654,184
54,292,746

91,272,507
61,144,851

81,769,316
58,130,103

90
95

108
107

9,929,724

11,330,141

10,632,997

94

107

0

0

0

0

0

2,174,875

7,241,516

1,155,914

16

53

1,104,770

1,476,000

1,130,187

77

102

0

35,000

34,094

97

0

4,665,887

4,014,556

5,312,410

132

114

52900 Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда
52909 Срества по основу привременом смањења зарада
52901 Т рошкови отпремнине
52904 Т рошкови помоћи запосленима
52910 Т рошкови накнаде превоза на посао и са посла
52911 Т рошкови дневница на службеном путу
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0

0

0

0

8,000
3,332,449

1,861,029
4,013,653

1,494,985
3,791,274

80
94

18,687
114

145,733

155,761

87,352

56

60
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IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
У оквиру Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину планиране су
инвестиције у делу услуга, добара и радова. При томе се посебно прате елементи у
структури инвестиција везани за тело депоније, инфраструктуру комплекса ЈКП "Дубоко"
Ужице, реализацију активности око изградње трансфер станице и рециклажних дворишта.
Такође, посебно се прати реализација у делу набавке нове опреме, транспортних средстава
и других основних средстава за рад.
1. Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре
За потребе обезбеђења трајне стабилности тела депоније, повећање капацитета и
века трајања, кроз проширење и прелазак на десну страну Турског потока, почео је са
реализацијом Пројекат стабилизације и проширења тела депоније и то кроз грађевинске
радове.
Уговор за извођење радова (Анекс 10) потписан је са Конзорцијумом "Unieco-Sade".
Уговорени износ радова је 2.105.300 евра. Средства су обезбеђена од шведске владине
агенције "SIDA" (донација) у целости, потписивањем Анекса бр. 3, EBRD-Дубоко (грант
14.03.2011. године).
Надзор над извођењем радова изводи Civil Engineering (IG) Бања Лука. Уговорена
вредност Надзора од 211.200 евра је обезбеђена донацијом EBRD.
Након добијања Грађевинске дозволе и издавање налога за рад од стране надзора,
извођач радова, конзорцијум "Unieco-Sade" извршио је набавку материјала за санацију –
изградњу насипа и облагање прве ћелије новог тела депоније, (геомреже, геотекстил и
ХДПЕ фолије), у складу са пројектном документацијом. Наведени материјал је допремљен
и складиштен на делу седме етаже комплекса ЈКП "Дубоко" Ужице. Извођач радова је
извршио лабораторијска испитивања квалитета земље са планираних позајмишта, која су
намењена за изградњу стабилизационог насипа на пројектованим позицијама постојећег
тела депоније. Изградњом пробног дела насипа узет је узорак за испитивање пројектованог
степена збијености у слојевима насипа.
У току протекле године извођач радова је посекао сва стабла на парцели која према
пројектној документацији обухвата простор ћелије 1 и простора за изградњу ограде.
Административни пренос непокретности ради проширења депонијског простора на десној
страни Турског потока, урадила је локална самоуправа Град Ужице, а ЈКП "Дубоко" је
извршило промену намене земљишта у грађевинско, као и уплату према Решењу,
надокнаду републичкој Управи за шуме због промене намене земљишта.
У току поступка издавања Грађевинске дозволе, а према решењу Министарства
унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, урађен је Пројекат заштите од
пожара који је обухватио и Пројекат спољашње хидрантске мреже за гашење пожара на
телу депоније. Након тога добијена је сагласност тј. Решење Министарства унутрашњих
послова. Такође, у циљу потпуног заокружења пројектне документације, урађен је
технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса.
Укупна реализација уговорених послова пројекта стабилизације и проширења тела
депоније у 2017. години износи 41.387.000 динара. Извођачу радова је исплаћен износ од
36.329.000 динара, а надзору је исплаћено 5.056.000 динара. Власницима парцела, за
екпропријацију земљишта, исплаћено је 5.521.330 динара. Преостали износ на овој
позицији односи се на накнада за промену намене шуме и шумског земљишта у износу од
3.652.306 динара и порез по решењу (упис права својине у корист депоније) у износу од
158.450 динара.
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2. Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката
У 2017. години није било улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских
објеката.
3. Реализација планираних набавки добара, услуга и радова
У табели 19. дат је приказ остварења плана инвестиција за 2017. годину.
Табела 19. Остварење плана инвестиција за 2017. годину
Р.б.
1
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.

Опис инвестиције
2
I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ
Тело депоније
Трансфер станице
Инфраструктура депоније
Опрема
Возила
Контејнери и приколице
Остала опрема
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ
Проширење депоније
Eкпропријацијa земљишта
Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза
Проширење депоније 2. фаза
Израда и ревизија пројекта, надзор и
технички пријем радова
Укупно

Остварено
за 2016.
3

План за
2017.
4

у хиљадама динара
Остварено
Индекси
за 2017.
5
6=5/4 7=5/3

0
336
1,984
8,299
1,093
7,011
195

18,500
100,000
10,966
91,510
53,750
2,970
34,790

177
0
938
3,298
900
1,071
1,327

1
0
9
4
2
36
4

0
0
47
40
82
0
681

36,998
0
0
0

569,750
14,000
259,350
296,400

50,719
9,332
41,387

9
67
16
0

137
0
0
0

0

15,348

1,000

7

0

47,617

806,074

56,131

7

118

3.1. Тело депоније
Реализација инвестиционих радова на телу депоније је исказана у износу од 177.000
динара. Извршено је постављање геонетех фолија на косинама IV етаже, где се кренуло са
одлагањем отпада у овој години.
3.2. Инфраструктура депоније
Извршено је ограђивање депоније - наставак постављања ограде на источној страни
тела депоније у износу од 937.628 динара.
3.3. Опрема
У току 2017. године, реализоване су инвестиционе активности на набавци опреме и
инвестиционим улагањима на постојећим транспортним средствима у износу од 3.298.000
динара. Улагања у транспортна средства су износила 900.000 динара. За набавку
контејнера (аброл контејнери 32 m³) и мобилног спремишта за одлагање опасног отпада,
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утрошено је 1.071.000 динара.
Реализација инвестиционих набавки остале опреме је исказана у укупном износу од
1.327.000 динара. Од остале опреме извршена је набавка: дигитална вага до 2.000 kg,
преса за ПЕТ и лименке, апарат за заваривање CO2, као и инвестициона улагања у
постојећу опрему.
3.4. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова
Укупно реализоване активности на пројектима у 2017. години су износиле 1.000.000
динара.
3.4.1. Пројекат раздвајања и одвођења атмосферских вода и са манипулативноопслужног платоа и интерне саобраћајнице и система за препумпавање воде из
таложне лагуне са орошавањем тела депоније
Када је реч о унапређењу система за третман отпадних и процедних вода,
реализована је јавна набавка у складу са пројектним задатком, који поред очувања животне
средине треба да омогући и добијање Водне дозволе као и бољи рад постројења за
пречишћавање отпадних вода.
Први део пројекта се односи на анализу количина, раздвајање и сепарацију
атмосферских и потенцијално запрљаних вода са асфалтних површина манипулативно –
опслужног платоа и интерне саобраћајнице, преливне воде из септичке јаме и осталих
сливних површина и шахтова које се концентришу у сабирном шахту код постројења са
аерационом и таложном лагуном. Пројекат је одредио тип и врсту сепарисања поменутих
вода са могућношћу њиховог испуштања директно у Турски поток.
Други део пројекта односи се на препумпавање воде из аерационог или таложног
базена до нивоа изнад четврте етаже постојећег тела депоније, где би се помоћу надземних
резервоара и система цеви са сплинкерима, (млазницама), користила за орошавање тела
депоније. Такав систем би функционисао од пролећа до јесени са највећим акцентом у
летњим месецима због високих спољних температура и ефекта испаравања, што у самим
надземним резервоарима, што након орошавања.
Циљ Пројекта је смањење количине приливних вода у аерациону лагуну, у
периодома великих прилива атмосферских вода, растерећење поменутог постројења у
летњим месецима, као и побољшање квалитета пречишћених вода са бољим физичкохемијским карактеристикама. Пројекат за извођење је завршен, у складу са њим расписана
је Јавна набавка за сепаратор и биолошки пречистач отпадних вода.
3.4.2. Пројекат заштите од пожара и пројекат спољашње хидрантске мреже за
гашење пожара на телу депоније
Израда овог пројекта је био услов за добијање грађевинске дозволе за проширење
тела депоније.
3.4.3. Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса
Новим технолошко-машинским пројектом је свеобухватно дато пројектно решење и
пројектована бакља потребног капацитета.
Пројекат стабилизације и проширења тела депоније у делу сакупљања и спаљивања
депонијског гаса није обухватио сакупљање и спаљивање депонисјког гаса са већ
изграђеног тела депоније.
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V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА
По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за
основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима
(Службени гласник РС, бр. 88/2011).
Накнада за одлагање отпада износи 1.815,00 динара по тони. ЈКП "Дубоко" Ужице
не фактурише услугу депоновања физичким лицима.
Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу
тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен
приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања
уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017. ГОДИНУ
Финансијски извештај ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину састављен је у складу
са важећим прописима и општим актима ЈКП "Дубоко" Ужице.
1. Структура прихода
Табела 20. Преглед плана и остварења прихода за 2017. годину
Р.б.

Приход

1
1.

Пословни приходи

2

2.

Остали пословни приходи

3.

Финансијски приходи

УКУПНО

Остварено
Планирано
Остварено
2016.
2017.
2017.
3
4
5
178,851,652
178,090,378
154,110,518

Индекс
5/4
87

5/3
86

196,232,810

130,453,937

55,119,054

42

28

1,036,427

1,000,000

609,449

61

59

376,120,889

309,544,315

209,839,021

68

56

У Билансу успеха за 2017. годину исказан је укупан приход у износу од 209.839.021
динара.
У оквиру пословних прихода у износу од 154.110.518 динара исказани су:
- приходи од депоновања у износу од 137.552.709 динара (сагласно Одлуци Управног
одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада је
утицао на умањење вредности фактура за депоновање у износу од 7.660.706 динара),
- приходи по основу продаје селектованог отпада у износу од 14.555.169 динара,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом у износу од 2.002.640 динара.
У оквиру осталих пословних прихода у износу од 55.119.054 динара исказани су:
- приходи по основу уплата оснивача у износу од 1.637.583 динара,
- приходи од Националне службе за запошљавање у износу од 1.355.575 динара који се
односе на ангажовање запослених по основу конкурса за јавне радове,
- остали пословни приходи у износу од 18.298.353 динара који се састоје од прихода по
основу обрачуна амортизације сталних средстава финансираних из средстава донације у
износу од 17.883.419 динара и прихода од услуге сортирања и балирања амбалажног
отпада у износу од 414.934 динара,
- прихода од усклађивања вредности потраживања од купаца у износу од 33.870.840
динара и односе се на потраживања која су у претходној години књижена на терет расхода
периода (исправка вредности потраживања ненаплаћених преко 60 дана), а наплаћена су у
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2017. години,
- прихода од наплате штете од осигуравајућег друштва у износу од 247.563 динара,
- осталих непоменутих прихода у износу од 381.998 динара.
Обрачуном у погонском књиговодству и упоређивањем са стањем готових
производа на дан 31.12.2017. године у односу на 31.12.2016. године утврђено је смањење
вредности залиха готових производа. Рачуноводствена правила налажу умањење осталих
пословних прихода по овом основу у износу од 672.858 динара.
Финансијски приходи исказани у износу од 609.449 динара састоје се од прихода по
основу камата у износу од 207.297 динара, прихода од наплаћених утужених потраживања
у износу од 208.780 динара и прихода по основу позитивних курсних разлика у износу од
193.372 динара.

2. Стуктура расхода
Табела 21. Структура расхода по наменама за 2017. годину
у динарима
Р.б.

Расходи

1
1.

Пословни расходи

2

2.

Финансијски расходи

3.

Остали расходи

УКУПНО

Остварено
Планирано
Остварено
2016.
2017.
2017.
3
4
5
212,449,991
290,951,653
219,989,030

Индекс
5/4
76

5/3
104

8,319,768

200,000

5,401

3

0

37,795,389

18,392,662

8,043,981

44

21

258,565,148

309,544,315

228,038,412

74

88

2.2. Пословни расходи
Укупни расходи у 2017. години износе 228.038.412 динара. Проценат остварења
расхода у 2017. години у односу на план износи 74%.
У оквиру пословних расхода у износу од 219.989.030 динара исказани су:
- трошкови материјала у износу од 47.544.394 динара,
- трошкови зарада у износу од 81.769.316 динара,
- трошкови производних услуга у износу од 16.637.484 динара,
- трошкови амортизације у износу од 64.578.728 динара,
- нематеријални трошкови у износу од 9.459.108 динара.
Финансијски расходи исказани су у износу од 5.401 динара и односе се на расходе
камата у износу од 5.050 динара и негативних курсних разлика у износу од 351 динара.
Остали расходи исказани у износу од 8.043.981 динара највећим делом односе се на
индиректно отписана потраживања, која нису наплаћена у року од 60 дана, у износу од
5.901.176 динара.
3. Остварен финансијски резултат и расподела добити
ЈКП "Дубоко" Ужице је у 2017. години остварило губитак пре опорезивања у износу
од 18.199.391 динара. Укупан губитак предузећа за 2017. годину износи 18.636.919 динара.
Предлог за покриће исказаног губитка, управном одбору и оснивачима, биће да се за
вредност губитка коригује нераспоређена добит из 2016. године.
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4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате
Наплаћена потраживања у 2017. години износе 201.480.445 динара и односе се на:
- наплаћена потраживања од услуге депоновања ЈКП "Комуналац" Чачак у износу од
40.396.208 динара (степен наплате 45,28%),
- потраживања од услуге депоновања од јавних комуналних предузећа и потраживања од
купаца селектованог отпада у износу од 132.930.458 динара (степен наплате 73,48%),
- потраживања од услуге депоновања правним лицима на територији Града Ужица у
износу од 5.670.749 динара (степен наплате 48,67%),
- потраживања од услуге депоновања физичким лицима на територији Града Ужица (СОН)
у износу од 5.765.294 динара (степен наплате 47,14%),
- потраживања од оснивача у износу од 16.717.736 динара (степен наплате 29,71%).
Укупан степен наплате свих потраживања износи 57,52%.
5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања
Ненаплаћена и застарела потраживања у 2017. години износе 5.901.176 динара
динара и односе се на индиректно отписана потраживања, која нису наплаћена у року од
60 дана. Структура ових потраживања се састоји од:
- потраживања од ЈКП "Комуналац" Лучани у износу од 3.204.933 динара,
- потраживања од правних лица на територији Града Ужица у износу од 2.504.674 динара,
- потраживања од Парка природе "Мокра Гора" у износу од 181.442 динара,
- потраживања од "Еконик" д.о.о. Чачак у износу од 10.127 динара.
6. Структура краткорочних обавеза
У току обављања редовне пословне активности настају краткорочне обавезе
предузећа. За ове обавезе се очекује да ће бити измирене у току уобичајеног пословног
циклуса односно у периоду од 12 месеци од дана биланса. Краткорочне обавезе из ове
групе су:
- обавезе из пословања у оквиру којих су обавезе према добављачима у земљи у износу од
31.330.043 динара и обавезе према добављачима у иностранству у износу од 2.509.590
динара,
- обавезе по основу зарада и накнада зарада у износу од 5.375.631 динара,
- друге обавезе у оквиру којих су обавезе за неисплаћену добит оснивачима у износу од
88.434.283 динара, обавезе за обуставе од нето зараде у износу од 517.475 динара, обавезе
по основу закона о привременом умањењу зарада у износу од 482.660 динара и обавезе за
чланарине Привредној комори Србије у износу од 27.703 динара,
- обавезе за ПВД у износу од 32.300 динара,
- обавезе за превоз запослених у износу од 135.400 динара,
- пасивна временска разграничења (одложени приходи по основу донацијa) у износу од
477.756.963 динара.
7. Задуженост – кредити и позајмице
ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

35

8. Субвенције од оснивача
Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину, сагласно одлукама
Кooрдинационог тела и Управног одбора, оснивачи су у својим буџетима били у обавези
да планирају средства за измирење инвестиционих набавки. Планирани износ је
147.285.721 динара, а реализација 15.080.154 динара (остварење 10.24%).

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА
1. Координационо тело
Градоначелници и председници општина оснивача, од августа 2015. године,
међусобно усаглашавање ставова везаних за најважнија питања функционисања Предузећа
и реализације активности на обезбеђивању трајне стабилности и продужења рока употребе
Регионалне санитарне депоније "Дубоко" врше у оквиру Координационог тела, као
заједничког саветодавног органа.
У извештајном периоду није одржан ниједан састанак Координационог тела JКП
"Дубоко" Ужице.
2. Управни одбор
У 2017. години Управни одбор је одржао 9 седница.
Као најзначајније могу се издвојити следеће одлуке:
1. Управни одбор усваја Тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно
трогодишњег Програма пословања за првих 12 месеци 2016. године.
2. Управни одбор усваја Збирни извештај Централне пописне комисије о извршеном
попису за 2016. годину (Број 18/17-1 од 25.01.2017. године).
Управни одбор усваја Извештај о попису ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину и то:
1. Извештај комисије за попис нематријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и имовине других правних лица датих на коришћење ЈКП "Дубоко" Ужице,
2. Извештај комисије за попис селектованог отпада у Ужицу и селектованог отпада
у Чачку, као и опреме и ситног инвентара и резервних делова, алата и материјала на
Трансфер станици у Чачку,
3. Извештај комисије за попис ситног инвентара у Ужицу,
4. Извештај комисије за попис залиха горива, резервних делова, алата и материјала
у Ужицу,
5. Извештај комисије за попис неуплаћеног уписаног капитала, потраживања,
новчаних средстава, готовине и дугорочних и краткорочних обавеза по свим основама.
Задужује се директор Предузећа да у што краћем року Управном одбору достави
информацију о реализацији извештаја у делу који се односи на прослеђивање
одговарајућих артикала у Центар за селекцију, ради одвајања и даљег третирања делова од
пластике, метала и других врста отпада.
3. Даје се сагласност на измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке.
4. Управни одбор усваја Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП
"Дубоко" Ужице за период 2017 – 2027.
5. Управни одбор усваја Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП
"Дубоко" Ужице за период 2017 – 2021.
6. Управни одбор усваја Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016.
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годину.
7. Прихвата се информација о стању дуга оснивача и јавних комуналних предузећа,
који се односи на укупан дуг према ЈКП "Дубоко" Ужице уз оцену да ће ово питање, пре
доношења коначне одлуке о начину и динамици његовог решавања, бити претходно
разматрано на Координационом телу, у чијој је надлежности дефинисање одоговарајућег
предлога.
8. Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за
2017. годину.
9. Прихвата се информација о поступку закључивања Анекса 10 Уговора о
изградњи тела депоније са компанијом Unieco (Италија).
10. Управни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.
године.
11. Прихвата се Информација о Извештају независног ревизора за финансијски
извештај Предузећа за период 01.01. до 31.12. 2016. године.
12. Даје се сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице.
13. Упућују се на службени пут у Босну и Херцеговину (Бијељина) запослени.
14. Управни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.
године.
15. Усваја се Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код
послодаваца Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом
"Дубоко" Ужице у тексту који је саставни део ове одлуке.
16. Прихвата се предлог Анекса 1 Колективног уговора код послодавца ЈКП
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.
17. Управни одбор усваја измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко"
Ужице за 2017. годину, усвојеног одлуком Управног одбора број 103/4-1 од 07.12.2016.
године.
18. Управни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.
године.
19. Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за
2017. годину.
20. Упућује се на службени пут у Италију (Римини) Недељко Милосављевић,
директор Предузећа.
21. Управни одбор донео одлуку о расподели добити за 2015. годину.
23. Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП "Дубоко" Ужице за
2018. годину.
24. Управи одбор донео одлуку о цени одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију Дубоко Ужице.
25. Прихвата се Информација о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице
са Законом о јавним предузећима и о реализацији члана 23. Статута ЈКП "Дубоко" Ужице
(доношење одлуке о расписивању конкурса за именовање директора Предузећа), па се
одлучивање о овој тачки дневног реда одлаже до дефинисања заједничког предлога Града
Ужица и Града Чачка.
26. Управни одбор усваја План набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину.
27. Усваја се Информација о поступку именовања законског заступника Предузећа.
28. Овлашћује се и задужује директор ЈКП "Дубоко" Ужице да, обезбеди услове за
исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја
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запослених, за 2017. годину, свим запосленим, у висини од 22.620,00 динара по
запосленом.
VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
1. Оцена резултата пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину
Приходи од депоновања за 2017. годину нису реализовани у планираним износима
због мање количине генерисаног и допремљеног отпада са територија локалних
самоуправа, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.
Приходи од продаје селектованог отпада реализовани су у мањем износу од
планираних и директно су повезани са квалитетом примљеног отпада, односно са
развијеношћу примарне селекције у локалним самоуправама.
Приходи од накнаде за управљање отпадом су такође реализовани у мањим
износима од планираних због мањих количина продатог примарно селктованог отпада и
смањене накнаде за амабалажни отпад од стране овлашћеног оператера.
Највеће одступање у реализованим приходима у односу на планиране односи се на
планиране приходе од оснивача по основу плаћања неизмирених обавеза из претходног
периода.
Одобрена цена за услугу депоновања није била довољна за покриће оперативних
трошкова пословања.
ЈКП "Дубоко" Ужице је планиране активности у делу на који се могло утицати
реализовало у оквиру планираних вредности, дефинисаних Програмом пословања.
Имајући у виду наведене чињенице ЈКП "Дубоко" Ужице је у пословним књигама
за 2017. годину исказало губитак у пословању.
Низак ниво наплате фактурисаних потраживања условио је смањену могућност
реализације планираних набавки, нарочито у делу инвестиционих трошкова.
2. Мере за отклањање недостатака у пословању ЈКП "Дубоко" Ужице
Основни проблем у финансирању рада предузећа је ликвидност која се у наредном
периоду може побољшати обезбеђењем средстава наплате (меница) од свих дужника.
У комуникацији са комуналним предузећима из девет локалних самоуправа
неопходно је извршити усаглашавање планираних активности а све у циљу правовременог
и квалитетног пружања услуге депоновања без додатног ангажовања средстава и
запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице.
У сарадњи са представницима комуналних предузећа уложити напор на проширењу
покривености територије са које се прикупља отпад као и правилну примарну селeкцију на
месту настанка отпада.
Као заштиту од ризика неопходно је у 2018. години наставити започете радове на
стабилизацији и проширењу тела депоније.
3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈКП "Дубоко" Ужице
Оснивачи би требали да по хитном поступку изврше усаглашавање са Законом о
јавним предузећима.
У што краћем року би оснивачи требали да реализују активности на измени и
допуни Регионалног плана управљања отпадом, који би био у примени наредних пет
година.
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JKn Av6OKO vlt(l4LlE
I43BEIIITAI O TOKOBHMA TOTOB14HE
3a no€noBHy 2017. roAlHY
(y xhrbaAaMa PCA)

2017.

2016.

NOCNOBHE AKTXBHOCI14

185.756

nphxoAu oA npoAaje h npr1M./beHrl aBaHcrl

362

nprrMrbeHe xaMare x3 floc0oBHux aBrrlBHoc
Ocranx npxrxBr,4 x3 peAoBHor nocJloaa$a
hcnn are Ao6a B/ba.r xMa x Aar[ aBaHcrj

3apaAe, HaKBaAe 3apaAa

I

7.831
{93.022)
{80 870)
(s)
(22.002)

ocrar]1,'lh'lHu pacxoAr,r

nnaieHe xaMare
nope3 Ha Ao6uraK
flnaharba no ocHoBy ocranxx jaBH x npuxoAa

(2 399

Hemo (odnuB)/npunua zomoauHe u3 nocnoBHux oRmuoHocmu

)

(4.348)

AXT14BHOCT14 XHBECT14PA}bA

251.101
412
105.185
(8e.04s)
114.2171

(6.933)
(6.582)
18.721)

r11.4AA

2!1

flpuMJbeHe xaMare u3 aKrrBHocrl,4 hHBecrlpat5a
KynoBxHa oBpeMe
Ocranri OhHaHcxjcKx nnacMaHx, Hero oAr14Bx

25
(78.s18)

Hemo odnus 2omoauHe u3 aKmuBHocmu uHeecmupdtbo

(78 4931

i70.841)

80.478-

33.817
(13s.314)

Hemo npu4ue/@Anuo) zomoeuHe u3 oqmuaHocmu (buHdHcupabo

80.478

(101497)

Hero oAnns roroBnHe y o6paqyHcKoM nepxoAy

12.362)

roToB14HA HA nO9ETKv OEPALIvHCKOT nEPUOAA

11.263

(s1.27s)
(19.783)

AKT14BHOCTI4 Ot4HAHC14PAIbA

Ocrane Ayropo.rHe v (parKoposHe o6aBe3e, Hero npurr-1Bx
KparKopo,.rHx xpeAvrx, Hero oAn,4Bx

ll03

TLrBHe

qpcBe pa3nrl{e no ocHoBy npepaeyHa roroB

193

He

HerarxBHe kypcHe pa3nfRe no ocHoEy fpepa'ryfa roroBuNe

9.094

HanoMeHe Ha HapeqHrlr/ crpaHaMa qrlHe

tl

It

oEr/ae .. l.'_._

L2.246
137
1116)

TOTOB14HA HA XPAJY OSPAI{YHCKOT NEPIOAA

(dc

(944)

_." r'.8'L',al..

11.263

rKn AvEor(o v)tfl4qE
t

HANOMEHE Y3 O14HAHCI,,IJCKE 143BELI,]TA]E
31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

ll_
1.

onuiTE 14HooPMAl-lhJE

II

il

lKn Ay6oKo

yxIqe

{y Aa/beM re]<cry ,,ApyurrBo") je ocHoBaHo

Apyurrso je opraHL43oBaHo

Hao jaBHo HoMyHanNo

fpeAY3ehe

13 oKro6pa 2005. roArHe

I per crpoBaHojeHoaAreHqxlera

ipfspeAHe perrcrpe.
O( roBFa

Ae4arroc Ap,

r'sr,a'1. ftdie

o'ndAd ' oi,' r,r e ona'.F

CeA Urre,qpyLxrBa je y yxrqy, Ay6oxo 66.

Nlarr,rHr 6poj ,qpyurrBa je 20104279

a

ropecxr raeNTrOrBaqroHf 6poj 104384299.

ovHaHcrjcBI f3Beurai 3a nocnoEHy 2017. roArHy oAo6peHr cy oA crpaHe pyxoBoAcrBa
Apylrrua AaHa 31. Mapra 2018. roArBe.

2.

OCHOBE 3A cAcTAB/bAlbE 14 nPE3EHTAql,lJv OI4HAHcl4JCt{l4x I43BELIITAJA

Ocxose aa cacras^aR e OuHaHcnjcKnx x3Beuiraja
ofiHaHchjcKu x3BeurajI Apyu]TBa cy cacraB,IbeHh y cHnaAy ca 3aKoHoM o paryHoBoAcEY
(Cnyx6eHh rracH,4x PC, 6p. 62120!3) h Apytv,M pa'.ryHoBoAcrBeHrM aponucxMa l(ojx ce
npxMebyjy y Peny6rraqu cp6hju.

l

t-

I

l

I

t-

1

tI

l-

I

1

I

il

Ha ocFroBy Baxeh,ax paeyHoBoAcrBeN x nponhca, npaEHa rxqa x npeAY3erHuqrl y Peny6nrqH
Cp6vjr cy y o6aBe3r aa sobe$e nocnoBHrx rGbrra, npr3HaBar],e I npoqelbxBa$e LlMoR He ,
o6aBe3a, fpLrxo4a i pacxoAa,.acraB/'La$e, np'1t(a3 Balbe, AocraB,'t'arbe I 06eroAarbxBal6e
OIHaHCrjcxrx 3seu]rala Bpue 1!, cxnaay ca 3aHoHcHoM fi npoOec oHanHoM peryrarrBoM, Boja
noApa3yMeBa oxBrp 3a npnnpeMalbe u np,lHa3rBalt'e dLrrancrjcsrx 3seluraia (,,okBrp"),
MebyHapoAHe pa!yHosoAcrBeHE craHAapa€ (,,MPC"), oAHocHo MellyHapoANe craHAapAe
OrHaHc jcKor la3BeurraBalba (,,|v]Col'1"), kao

r ryMa!e|ba

Koja cy cacraBHr Aeo craHAapAa

PC, MCol4 H ryMaqe$a, r3Aar x oa crpaHe oA6opa 3a MebyHapoaHe
paqYNoBoAcrBeHe cTaNAapAe x Ho^r rera 3a rYr/aqelha M€byHapoaH,lx craHAapaa +rHaHc itkor
113BeLlraBa$a, yrBpbyte ce peLrre$err lJfHvcrpa O HaHc ia h o6jaB,'bYje y Cnyx6eHoM acHhky

npeBoA oxBrpa,

N,4

PC. N/lehyr[M, Ao aaryMa cacraBrra,ba 4]rHaHc lcxrlx 113BeLlraja 3a 2477 npeBeA€He Hrr,r o6laB,'b€He cBe BaH€tre npo.'r€HE Y craHAapAiMa I ryMaqerbiMa,

toat{y

Hucy

CxoAHo roMe, npxn,lxoM cacraB/baba arllr3'ra!llc(fx tl3Belrraja ApyurrBo Hrlie Y nornyHocrr4
npyMeHrro N4PC, MCO14 x ryr,raqe$a icla. H. tBalq ra roA!1Hy lrola ce saBpuraBa 31.
AeqeM6pa 2017 roAxre. l,lMajfif . !i r. "aieprrlarHo 3Na'rajHe eOekre xoje oAcryna$a
pa!yHoBoacrseHLlx npon ca Penl6xr'. ::4.' . .: l'laar I MPC Mory Aa rMaiy Ha peanHocr I
OrNaHc'{jcKLl r3BeurraiH ce He
o6jexlrBHocr OvHaHc,llcx!1x r3seL-e 3 :: MorycMaTparxorHaHc,rjcRIM1r]EeL-..::::_:I_i.iL r,' i.arnacHocr,l ca MCO14 l,lMPC,

JHn AyEOHO

vXXqE

HAnOMEHE v3 O14HAHCl,'llCKE rl3BELJJTAJE
31, AeqeM6ap 2017. .oAlHe

2.

fi

OCHOBE 3A CACTAB'bATbE

NPE3EHTAqI4JY O14HAHCI4JCK14X X3BEIJITAIA (HACTABAH)

npe3eHraqt,lia OuHaHcxjcxrx la3Beuraia

OriHaflc,rjcxh r43seuraju cy nphKa3aH,'t y rbopnrary nponucatolr npaBu,lHr-lKoM 0 caApxxHt4
3aApyre, Apyra npaBHa ,lhqa
OopMh o6pa3aqa qxHaHchjcxrlx tl3BeuJ-raia 3a npxBpeAHa ApYlurBa/
1'01'lZO72' 7811012,
119/2OO8,2l2O7O'
PC,
6p.
114
(Cnyx6eHk
rnacHrix
/2006,
h npeAy3erHxxe
14

3

l 2Or4,

95 1 2014

t

744/2OL4j.

O,{HaHcxjcxtl 143Beuraix cy l.4cKa3aHx y xx,'baAaMa Al4Hapa (PqA), oq4M YxonxKo H'{je Apyraquje
BaBeAeHo. Ar,4Hap npeAcraB/ba 3saHr''lHy x3BeulrajHy Banyryy Peny6n14q,l Cp6uiv'
PaqyHoBoAcrBeHn MeroA
OuHaHc

jcKx r43BeLlTaj cy

cacraB,IbeH,1

no MeToAy npso6xTHe Ha6aBHe BpeAHocrx, ocrM

VKonuKo tMCOl4 He 3axreBajy Apymtlrju ocHoB BpeaHoBaBa Ha HaquH oflrcaH

y

3Ha'rajHuM

pavyHoBoacTBeHrlM no.rll4TrKaMa.

Haqeno

ctalHocrr nocroBa*,a

orfaHcl,licNh u3Beurajx Apyu]rBa cacraE,r,eHLr cy

3.

Fla

ocHoBy Na!ena cranHocru noc'IoBalba

nPEr/IEA3HAqAJHI4XPAqvHOBOACTBEHHXnOn[Tl'4RA
H€KperHuHe, nocrpojeE,a u onPeMa

nocrpoje$a onperla ce rH!lqrjanHo np,r3rajy no Ha6aBHoi BpeANocrt', oAHocHo
no qeHx (o!|rc$,a 3a.peacrBa f3pabeHa y concrseHoi pex{rjr' Ha6aBHy EpeAHocr 'rIHL,l

HeRp€rHrHe,

(o|1 ce
Aip€HrHo nplnL4carr Aosobethy
OaxrypNa BpeAHocr yBefraHa 3a cBe rpour(oEe
^iory

oBrlx cpeAcraBa y crarhe oyHxqrloHanNe npfnpaBNocT,l

HaxoH nolerHor nprl3HaBaba, HeHperHrHe, nocrpojeba l1 onpeMa BpeAHYjY ce no Ha6aBHoi
BpeaBocll yMa$eHoj 3a HyMynupaHy rcnpaBHy BpeAHocTx no ocHoBY aMoprL4raqxje x 3a
eBefryanHe xyMynIpaHe ry6,lrHe no ocN0By yrxalbe$a speAHocl'1'

AMoprrsaqrla HeKperHtlHa, nocrpoje$. ,1 oFper'ie ce YspaqyHaBa FpvMeNoM nponopqroHanHe
y roKy npoqe$eFor xoprcHci Ee!e ynorp€6e .peAcTasa, y3 npIr'1eHy c/,1eAeht4x cTona:

^leroAe

2,541

tpalleBIHcxr o6jekrr

npo

5,A%

3BoAHa onpeMa

15,5%
25,O%

KaHqeraprjcKr Frar\l eL!ra.
Tere(oMyH BalltloHa on!'.

25,A%

':

10,0%
10,0%

06paqyH aMoprr3aq,lje
craB,'beHo

'.:.(a I

nollrln. .: -:.::-:_

y ynorpe6y AMopr,rsa-:

aMoprx3aqrje koja oApaxaBa
FaMepaBaHL{ Bek tbrlxoBor

crt-:-,' . :l

Hopf!: a-:

:_

::

oAHocy sa Meceq y xoieM je cpeAcrBo

.e3xAhpaiY cBaxe roarHe paar

!i .peacrasa y roKY nocnoBa$a

I

o6paLryNa

npeocran'

.,Kfl Av6OKO vll(n-lE
HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCKE
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3BE TIITAJ E

31. AeqeM6ap 2017. roAhHe

3.

NPEMEA 3HAqAIHXX PA']YHOBOACTBEH},IX NO,lXTXKA (HACTABAH)
HexperHxHe, nocrpojerba h onpeMa (HacraBaK)
cpeAcrBo ce ,lckrsr,ixaBa ,i3 eBr,lAeHqhje y MoMeHry oryl]elba ,1nr yxorxxo ce He oqexyjy 6yAyhe
exoHoMcke (opr,4cTr1 oa ynoTpe6e Tor cpeAcrBa, Ao6u\h vrtv ry6l,1q no ocHoBy npoAaje ,4nh

,l

oTnlca cpeacTBa (Hao pa3nuKa x3Meby HeTo npoAajHe BpeAHocTx

KthuroBoAcTBeHe

BpeAHocru) npx3Hajy ae y 6rinaHcy ycnexa oAroBapaiyher nepxoAa.

3anl.xe

3anvxe ce BpeAHyjy no Ha6aBBoj BpeAHocrla, oaHocNo
speaHocrr, Y 3aBrcHocTr4 xoja je Nnxa.

qeH

Rourralt,a,

xrv

Bero npoAa]Hoj

Ha6aBHa BpeaHocr y&rbyqyje BpeAHocr no Oakryp14 Ao6aB.rbaqa, yBo3He Aax6riHe? TpaHcnoprHe
rpoLrJKoBe h Apyae 3aBvcHe rpourHoBe Ha6aBxe. LleHa Kourrarta o6yxsara Tpot!HoBe a,4peKTHor
MaTepxjara, al4peKrHor paAa ,1 xHAvpeKrBe TpoLlJl{oBe nporl3Boart'e. TpoLllKoBrl cy ytsbygeHu y
qeHy (oLlTalba Ha 6a3, HopManHor deneHa,lcxopr,lLlheHocrv xanaqhTeTa, He yK.,byqyjyir4

Hero npoAajHa BpeAHocr npeAcraB/'ba speAHocr no Koioj 3anxxe Mory

6xrr

npoAare y

HOpMdnHvM yanoBhMa nocnoBalba, HaxoH YMahelhd 3a lpouRoBe npoaaie.

06paqyH 3na3a 3arrxa yrBpiyje ce MeroAoM npoceqHe noHAepicaHe qeHe,
YMalbelbe BpeAHocrh xMoBHHe

Ha AaH cBaHor 6rnaHca cralba, Apy!rrBo npeIcnfryie xlbvroBoAcrBeHy BpeAHocr cBo]e
nd 6r .rBoa/o ad '/ oL oJ6 ,1 rAlro-l/-e ad le
d.epyjdnJe / revr_ap.1.o
ynalbelba
BpeAHocTrl tlMoBrlHe. yHOnlXO raHBe IHALaXaLl ]e
AOurno ao ry614rr{a no ocHoBy
Focroje, Fpoqe$yje ce HaaoxHaAqB r,l3Hoc cpeAcrBa Aa 6,] ce Morao yrBpAr4l1 eBeHryanHrl
ry6[raH. Axo Hxje Moryhe npoqeHirrh HaAoxHaAHBx h3Hoc nojeAxHor cpeAcrBa, ApyturBo
npoqelbyje HaaoKHaA,lBr

113HOCjeAl1H'1qe

koja reHepr]!re HoBaq, a HoiojTo cpeAcrBo np,1naAa.

rola Boid
y
ynorpe6h,
6yAyhr
Ho3'raHh
roHoBx
fpoqelbeHr
je Brura 3a noipe6e npoqetse Bp€aEocrfl
Ho]a
A'1Cr1ONryjy ce Ao caaau$e BpeaHocrh fplrr,1eHoM Ar'lc(oHrNe clone npe onope3rBarba
HaAoxHaAxEa BpeAHocr je Hero npoAajHa qeHa ,rnh BpeAsocr y ynorpe6x/ 3as'1ft]o oA

oapax(aBa caaaursy rpt{lL!H}r npoueHy sp€^4eHc}{e BpearocTx Hosqa 3a pt!3,1xe cneqxorl!He 3a

AHoje npoqe$eB HaAoHHaansn tjr!3c cpeacrBa (vrf leArrrqe xoja reHep L!e HoBaq)Malb,. oA
r{fr,rlroBoacTBeNe BpeAHol]rh, !Hra :e R$froBoACrBeHa BpeaHocr ,or cpeAcrBa YMa$yje Ao
HaaoHHaArBor x3Hoca tY6rui !: ..'a'"elba BpeaHocrr npr3Haiy ce oaMax l1ao pacxoA, ocllM
axo cpeAcrso nperxoaHo Fi-e ar. . r:..1'1er pesanopu3aqrje. y roM cnyT ajy Aeo ry6rrHa, Ao
r3NOCa peBanopfi3aLlIle 'p 1-. . .. :f.;r0v fpor'1eHa Ha xan/Tany.
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31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

NPEINEA 3HAqAJH}.1X PAI]YHOBOACTBEHXX NONXTXXA (HACTABAK)

3.

1-

OhHaxcxjcxl,, vHcrpyMeHru

I

Nn dcu d ut<o

tlujd $u HoH cujcK ux

u H cmpyMeh o md

O,iHaHcujcxa cpeA-Ga yr.rbyqyjy AyropogHe OrHaHckjcxe nnacMaHe/ norpaxlBah,a/
(pafiopotrHe oxHaHc,4jcKe n,lacMaHe u rclag,,qy ,1 roToBnHcxe exarBareHre. ApytlTBo
(nacxol1ryje OxHaHcxjcHa cpeAcrBa y Heky oA cneAeh[x kareropuja: cpeAcrBa no Oep
BpeaHocrx Kpo3 6,4naHc ycnexa, xHsecrxqrje i(oje ce Apxe ao Aocneha, KpeAurla (3ajMoBr) M

I
t

noTpaxuBar6a u cpeAcrBa pacfloroxr,lBa 3a flpoaajy. Hracuouxaqxja 3aBvcl4 oA cBpxe 3a Kojy cy
cpeAcrsa creqefia. PyxoBoacrBo ApyurrBa )'rBpbyje HnacHoxHaqrjy ohHaHcxjcRxx cpeacraBa

I

np,lnxxoM

14

Hx

q,rja,

H

o

r npx3HaEa|t,a,

OxHaHc,ijcRe o6aBe3e yx,rbygyjy AyropoqHe Ol,1HaHchjcxe o6aBe3e, xparKopo'.]He OuHaHcujcHe
o6aBe3e, o6aBe3e 13 noc4oBa$a ,4 ocra/re Kpart(opo.rHe o6ase3e. ApyurBo Hnacho,lKyje
OxHaHcxjcxe o6aB8e y ABe xareropxje: o6aBe3e no Oep BpeAHocTll r.(po3 6[naHc ycnexa x
oc1ane ohsaHc,ljcxe o6ase3e.

[-

'A/lem

'

od eQ exm ueue xa aa me

GMare je MeroA r43paqyHaBaE,a aMoprx3oBaHe speAHocrx OuHaHcxjcHor
cpeAcrBa ,in,i oxHaHcxjcKe o6aBe3e x pacnoAene nprxoAa oA xaMare I pacxoAa oA KaMare
roHoM oApebeHor nephoAd. EOeHTuBHa HaMa rHa ( ror a je HaMa rHa crona xoja rag,ro A[cHoH ryje
6yAylre roroBxHcxe vcrtare u^A npxMarl,a loxoM oqeK BaHor poxa rpajaba Ol-lHaHcujcHor
l,HcrpyMeHTa unx rAe je npuxnaAHo, ToKoM HpaieI neproAa Ha Hero KrbxroBoAcrBeHy BpeAHocr
OuHaHc,ijcKor cpeAcrBa rr,4 OhHaHcxjcxe o6aBe3e.
I\4eToA eoeHTxBHe

fofioeuflo

u zomoguHcKu eKBuganeHmu

noA roroBrlBoM r roroB,lHcHr4M ekB,lBareHTriMa noApa3yMeBajy ce HoBaq y 6narajHu, cpeAcrBa
Ha rexyhrM h AeBv3HxM paqyHuMa kao x xpaftopo'.rHx Aeno3xrx Ao rpx Meceqa Koje je Moryhe
/,raxo KoHBeproBarh y roroBr,iHy x xoj14 cy npeAMer 6e3Ba,]ajBor pr,13r.4Ka oA npoMeHe BpeAHocrrr,
K pe 0u mu

boj MoB u ) u nompd rKu a oH'o

I ocrara norpaxrBall,a ca Olt(clr14M ,lrLr
rpxvlllry xnacrto xYjy ce Hao
oApeA BfM nnahalbrMa Koja ce e Hor''rpaly
norpaxIBa$a oA rynaqa, Hpea;1rf i3a],,ro3|1l

HpeA/

(3ajMoBr)

la

norpa]HxBa$a

KpeAu x norpax Balba speAHil. :. .c dtrop r3oBaHol BpeArocrr, nptlMeHoM MeroAe
eoexrfBHe xaMare, yMabeHoj 3e,.":4.-. 3perHoc i fo ocHoBy o6e3Bpeije$a. up xoA oa
rlaMaTe ce np113Haj€ fprMeHoxi , .-::: .]E raH. rar/.re, oc4M y cny,rajy BparHopoLrH x
orpa -rBdoo Aa p/ rdBr$p
' " 6/ 6 rno vd 'o.4 drro rFauo.Fo

.,t

J

I

11
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nonl4ThKA (HACTABAX)
nPEt lEA 3HAqAlHl4x PAr]vHoBOACTBEHl4X
OllHaHchjct(x HHcrpyMeHTu (Ha€TaBax)
yM

o

h

etl,o s pe A H ocm u

*

u Hd

Hcuj ct< u x cp eA cm aB o

HaAaHcBaxor6unaHcac-Iarb.,ApyUTBonpoqeby]eAanllnocTojeo6jexT[BHl4AoHa3L4Aaje
p 'e o/ra\(/r r'1 cpea(roBa
-or
o";-; ;" .,. betd Boea 'oc '4 dird ''r Bopqro r \oor 6u'ror' \(-^'i o6e3BoehPbe
dpp
;"";, .""^ raBd /.-didrr'' ro(aAa
pesynrar jeAHor
06leBrHEH14 AoFa3x Aa cy Hao

nocrole
ce BpL]lLl
OIHaHctiicxr,lx cpeAcraBa
cpeAcTBa'
noqerHor np rHaBa$a ohHaHchjcxor
xnrl Bl1ue Aoral]aja xoi cy ce Aecllni HaPoH
3Me$eHr'l
npoqel1)eHrl 6yayhh I'loBqaHf rol{oBx cpeAcraBa
3a rl3Hoc

Aocnertlx
) norpax1fBarl,a BpulL{ ce HHAHpeHTHo
|oTpax[BabasojasucyHannaheHaYoApeieHoM|epl4oAYoAAaryMaAo{neha::ll-"0""","
npoMeHe Ha pa'ryBy
l,1
oro*r"o "no le HeMoryhHocr Naf)]are u3BecHace yaoKyNieNToBaHa'
Hopxcr nr Ha rep€r 6 naFrca Ycnexa'
rcnpaBHe BpeAHocrx norpaxuBa$a eB'lAefT'lpajy
ycnexa
Hao ocran npxxoA
norpaxl1Ba$a xrbrx(u ce y 6i'IaHcy

o6eiBpebe11,e {ncnpaBHa BpeAHocr

H.nnara orn,icaHrx

6cmane 6uuaucuicxe o6aeeze

ocrane OHaHcrljcxe 06aBe3e, y&6yqyjyio6aBe3e
Oep BpeANocr,l

np

fo kpeArhMa'

uH'1-q'lianHo ce np'lrHajV no

rpaNcaKqule'
M,'beHrx cpeAcraBa' yMalbeNe 3a rpoulxoBe

o6aBe3e ce speAl'lyjy
"" "'"0-l-:::::1y
HaxoH no,rerHoT npx3HaBalt'a] ocrane O'lNaHculc(e
Tpoua( Fo ocHoBy (aMaTa ce npx3Hale
xaMare
-"orro"""M MeroAa eoe(r sHe

"r"or".*
6u, aHcy ycfexa

06palyH}(or nepxoAa

uMa caAaur$Y o6aBe3v
i]:
l:"i':1l kol
HaAa le BepoBarHo aa ie oanxB-p€cYpca
npounr4x
pe3ynrar
Aoral)aja'
yroBopeHY), Koja ie
*tt"'"
'1
norpe6dH aa Le tlrMrip,r o6aBera 'l'l1.'.:.il*
crBapaiy eKoNoMcHe Ao6vrx 6rru
rrbrlre'
pe3epBucaH,a

ce nptl3Halv

r

BpLUe KaAa ApvurrBo

pt' d'' '" 6'4 "re o I OBFF

Mo^p o,'adro 'lpo

y3 nprlMeHy
speANocTll o!eHtlBaHrx HoBqaHrx oAnrlBa/
Pe3epBxca$a ce speAHyjy no caAa!r$oj
(ola oApa+as' no'rolehe rp*u!rN€ ,,cnoBe x-eBeHryanHe

o;;;;;r;" .,""" np" onopu"uu*u
noreHLrhlaqHor4

o6aBeroM 3a role ce rlpLlrHaie pe3epBxcafte'
cneqfsuqFre pu3/xe noBe3aHe ca
kaMara'
ce npv3Haje Hao pacxoA no ocHoBy
lloBehalte pe3epBuca$a ycnea nporeHa 3pe&1eHa

nope3 Ha A06xrax

o
o6paeyHaBa u nnaha Y cKnaAY ca nponfcfiMa
nope3 Ha Ao6rraK npeAcraB"ba
ce
o6aBe3e nope3a Ha Ao6'lTaR vrBpllYie
Penv6,.xHe cp6rje K'Pa'rii r'3Hoc
;;;;';;;;

crone oA rs:-1.
qa-nptaa32-,ApylrrBa FopecHa ocHoB

;;;;";;;;"0".;"

rBaNu!HoM 6L'.naHcy Ycnexa xoltr c€
o onoPe3xBatbY PenY6n ke

:::'

:":::::,:,'J::iIJT:fiil"',:::::X"fu',:::X'l
.:::r..r!epa3n

HeRojecyAeoxNxcaHenponL{cxMa

CP6rj'
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31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

3.

nPETIEA 3HAr]AJ

F

l

t4X PA'.tyHOBOACTBEHIX nOnfiTl,1l{A (HACTABAK)

nope3 Ha Ao6uraK (HacraBax)
Texyhu

h

H

nope (HocnaeaH)

Peny6nll,]xr nponrcr He np€ABrbaly Aa c€ nopecHH

ry6 qf

13 rexyher neproAa Mory

sop,rcry l

xao ocr-roBa 3a noBpaial rope3a nraheHor y nperxoaH,lM neproa,lMa Mehyr[M, ry6rq rr
reKyher fepxoAa Mory ce Ropr,icT'lrH 3a yMa$e$e nopec(e ocHoB,lqe 6yAyhlx o6paqyHcxxx
nep,1oaa, anfi He

avxe oa 5 roa

Ha

OAroxeHr nope3 Ha Ao6fraR ce 06pa,ryHaBa HopLluhe$erx MeroAe yrEph Balba o6aBe3a npeMa
6rraHcy crarba, 3a nprEpeMeHe pa3n He npor3aurne t130relly HlbrroBoAcTBeHe speABocT,j
cpeAcrBa o6aBe:a y +LrHaHclicr(,]M r43BeurrajrMa r lt,rlxoBe oarosapajyie nop€cHe ocHoBxqe
r{opIruheHe y u3pa!yHaBa$y onope3rlBorAo6 rxa. OAnox{eBe nopecxe o6aBe3e ce np,13BaJy ]a
cBe onope3,rBe npvBpeMeHe pa3nrRe,

je

aoH.e oAro)+ieHa nopecBa cpeAcrBa nphsNajy y Meprl y
BepoBarHo Aa he onope3'1Br4 Aa6A\y 6tfit pacnoroxrlBrl 3a xoprlr]Jhe$e oA6rlTBr4x

Rojoi
npf spe|/leH,1x pa3rIxa.

OAro)l(€Hr nope3 ce 06pa,ryNaBa no nope.pL r.ronar.1. J. hole .e oeeh,te Aa lre ce
npyMelbyBar y neproay Haaa ce cpea.rEo p€anr3yle rnh 06a3e3a r3M11pyie.0,4no}l(eNI nope3
t 6trdt . ,.'1".". o.,1\ -rad Le oaaorr ild to3rq,l,e t o,e (e
k$xxe A,lpexrHo y (op,lcr rnx Ha reper ocranor cBeo6yxBarHor pe3ynrara, L, y roM cn\,qdly ce
oAnoxeHx nope3 Tarlolle pacnopebyje

Y

oxBrlpy ocTanor cBeo6yxBarHor pe3ynrara

nptMa$a 3anocreHrx
flopBu

u AonpuHocu Hd 3apade u HaKHade3apado

y

cKnaAy ca nponrcnMa Kojx ce npiMe$yty y Peny6n qr Cp6Hjr., ApyurBo je y o6aBe3x Aa
nnaha AonprNoce Ap*(aBHrM OoHAoBrMa kolfMa ce o6e36etyje coqrljarHa cl,lrypHocr
3anocneHhx. oBe o6aBe3e yk,'byqyjy Aonp Hoce 3a 3anocneHe Na reper nocnoAaBqa y 3HocuMa
o6pa!yHarxM no crona^1a nporIcaBrnr peneBarTN,rM 3axoHcHrM nponycxMa. ApyurTBo je,
rakobe, o6aBe3Ho Aa oA 6pyro nnara 3anocneHrx o6ycras[ AonpfFroce fi Aa xx, y rMe
ynnarx r,]M ooHAoBrMa aonpfBocn Ha reper nocnoAaBqa H AofprHocr Ha reper
a -pp po .of. o| ad d ojy aoo-o a

ApyurrBo Hfje yH/.byleHo y Apyre o6nNre neHrilc(llx rnaHoBa

11

HeMa HrlHaKBxx o6aBe3a no

y cxraAy ca 3axoNoM o paAy r Hor€rr, .:,r'.' !ro6opoM, ApylrrBo rrMa o6aBe3y Aa 3anocreNoM
rcnnarf oTnpeMHrHy npfnfHor\l oaiaa'a , -:-rL i, , rrHoci a3€ npoceqHe rapaae ocrBapeHe y
a:L'a at F|,7/1./Per ,6. i.\n Cp6n / , rvF, ar / - o /
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JKn AyEOKO vll(xLIE
HANOMEHE Y3 OHHAHC}4JCKE 143BEIIITAJE
31. AeqeM6aP 2017. roAuHe

3.

(HACTABAI{I
NPE[NEA 3HAqAJH'IX PAITYHOBOACIBEHUX NONt4TTKA
npt4Malba 3anocreHrx

(

afiaBaK)

ly6unapHe HdzPade
HenpeRuaHor
u jy6unapHe HarpaAe 3a 10' 20' 30 x 40 roAuHa
ApylJTBo je y o6aB€3r,4 Aa }1cnnarh
3apaAe y
Mece'lHe
npoceqHe
x3Hoca
yrBpbyje
Ha
ocHoBY
paga y Apyurgy, Jy6raaapHa arpaAa ce
KoiY nperxoAv Meceqy
ApyuJrBy, ocrBapeHe Y Meceqy

'lcnnare'

je
npoqeHy caAaLiJtbe BpeAHocrx oBe o6aBe3e u H
ApyuJrBo Haje u3Bpull4ro aKryapcRy
pe3epBuca$a'
raxBa
Bepyje
Pyr{oBoAcrBo

ilo*ro"ro o"r"oura"*e

ApyurrBa

no 1oM oLHoBY'

'4a

janHo 3HaqajaH eoexar
y*onraxo 6ra 6una npoqe$eHa, HP 6a Molra Aa xMajY Marep
Ou

Ha

HaHcvjcxe,a3Beu.raie APYt!rBa

llphxoAx

r.1

PacxoAlt

x3BptleHvx ycnyra np'{3Haiy ce y 6unaHcy ycnexa noA
ce esuaelrrupajy y
ytnoBoM Aa cY cBl,l px3r,4qr4 v l{opxcri4 npeunv Ha Kynqa' npuxoAr4 oa npoAaje
143Bpulerl,a ycnyre npuxoAv ce hcl<a3viY no
,or"rry ,anopY*" po6e ri npoh3BoAa
npuxoAr,4 oA npoAaje po6e, npou3soAa

'1

'r'4nonycre nope3 Ha AoAary

(baxrypHoj speAHocrrl, yMa!6eHoj3a oAo6peHe

speAHocr'

pacxoAa'
PacxoA[ ce o6pagyHaBaiy no Haqeny y3po, Hocrx flpr4xoAa

ApxaBHa AaBat6a
yBepeHocrAa he ce
no Oep BpeAHocrv (aAa ce crekBe onpaBAaHa
ApxaBHa AaBa!5a c€ npl43Haiy
6'4Tv np'1M'beHo'
la
4pyrr"o npr4p*"""t, YcroBa noBe3aHux ca AaBa$uMa Aahe AaBa}se
,4pxaBHa AaBa[,a noBe3aHa ca cpeAcrBxMa,

ykftyqyjyiu HeMoHerapHa AaBaba' ucKa3yjy ce y

6,lnaHcYfia|5axaooA^oxeHhnpxxoAnoocHoByAaBa$a.oAnox(eHxnp[xoAl,{cenp'43Hajyy
xoprcr6uaancaycnexaToKoMKopl,4cHorBe(aTpajarbacpeAcTBa,uTo3aoAroBapajyhx,{3Hoc
pacxoAa'
aMopru3aqvje, no npxHq,lny cy''le.'baBalha npvxoAa h
npepaqYHaBatbe clpaHe aanyrc

nocnosHe npoMeHe Hacrane

cy npepalryHale y AxHape no cpeabeM xypcY
npoMeHe
AeEh3a xoji je Ba)Htlo Ha aaH nocnoBHe

y crp'noj sanyr

yrBpbeHoM Ha Meby6aHkapcHor'1 ioHtr Jrr'

o6aBe3e ,Icxa3aNe , l]-iraE'i 3anvrx Ha AaH
(ypcy vrBpieNc ' 'a r:bi6aHxapcKoM
AxHape no cpeah,eM

CpeAcrBa

x

6

naHca cralba'

rpx(14LUry

lry!::l:"'
AeBf3a 3a ral AaH

*

'

Hacrane npun'1RoM nocnoBH x rpaBcaHqLaja !
HerarlBH€ s,f:-'
'arxrrH€'
-tr'rlifla 6r'IaHca cra$a rcxa3aHrx y crpaHol BanYrx'
crpaHoj Baryrf 11 nprnr{KoM fpeie- -:

Hero n03rr BHe

n11

xlbxx(eHe cy Y Koptlcr 14rx Ha

rEp:-'" -'-:: :-exa'

Her,loHerapHe craBKe xole ce 3pa:-'
sanyr,l npepa.rYHare cY no f.rop" : :

: _:"'ri'"' Tcroptljc(or rpourKa ,13pa]HeHor y crpaHoj
" '- ':_efer'l Ha aaB rHlql{ia,,]He rpaHcaxqx]e
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nPErnEA 3HAtTAJHXX PAr{yHOBOACTBEHTX nOIUTt4KA (HACTABAK)

TpoukoBh n03ajMrbxBalt)a
TpourxoBu no3ajM/'bflBaH,a ce oAHoce Ha KaMa-re ri Apyre rpoL!(o8e l<ojh Hacrajy y Be3I, ca
no3ajM./br,lBatbeM cpe3craBa. TpourKos,l no3ajMrb Balba Bo]x ce Mory HenocpeAHo npunucaTx
cruqa}5y, x3rpaAbu u\v, u3paAu cpeAcTBa Hoje ce ocnoco6rbaaa 3a ynorpe6y/ yH./byrryjy ce y
Ha6aBHy BpeAHocr unr qeHy xotirTar6a Tor cpeAcTBa, OcTary rporuKoBU no3ajMrbxBarba npl,3Hajy
ce (ao pacxoA nepuoAa y KoMe cy Hacrarr.

4.

3HA'{AJHE PA']YHOBOACIBEHE NPOqEHE
HaHcxjcx,4x r3aeurraja 3axreBa oA pyHoBoAcrBa ApyurrBa Aa Bpuu npoqeHe u
AOHOCU npeTnoCTaBKe KOje MOry Aa UMajy eoekra Ha npe3eHroBaHe speAHocTu cpeacTaBa ,.1

Cacraa.rba*,e

-.1

O

o6aBe3a M o6eroAa6rBa6e noreHqujarHxx noTpalKrBatba l,4 o6aae3a Ha AaH cacraBrtalt,a
{$xHaHcyjcK,4x x3Beuraja, Kao r nphxoAa x pacxoAa y roxy r43BeuJTajHoa neploAa. OBe npoqeHe
,r npeTnocraBKe cy 3acHoBaHe Ha npeTxoAHoM r,4crqcrBy, T€xyhxM u ogeKlBaHr4M ycloBr4Ma
nocroBaba y ocTarr,4M pacnoroxr,lBhM r,lHoopMaq jaMa Ha AaH cacraB./baba ouHaHcxjcxxx
rsBeuTajd. cTBaprx peJvrrd-r,1 Mory aa ce pr3nuxyjy o4 npoqel{]eHux xrHoca.
Haj3Ha,rajHxja noApyqja

fioja oA pyxoBoAcrBa rasreBaly Bpuel1,e npoqeHe

,i

AoHouer6e

npernocTaBKh npeacTaB,rbeHa cy y aa/,beM Texsry:

KoprcHr Bex HexperHrHa, nocrpojell,a x onpeMe

Ap/drBonoo.re+', erpeoc_r,r hopv -/Bp! rer pe_r

/ a.o'rpojehdyorp-eeFdhpd_,,Bdhe

nocnoBFe roArHe. npoqer'ra KopxcHor sexa HexperHrHa, focTpojeHra I onpeMe ]e 3acHoBaHa Ha
icroprljoloM r,1c(ycTsy ca cr,1\rHrM cpeAcrEfMa/ (ao y npeaBHbeHxM rexHonouxrM HanperHoM
I npoMeHaMa ekoNoMolxx r,1 rlHAycrprlcHux daHropa.

yxorrKo ce caAaurlt,a npoqeHa pa3nrxyie oA nperxoAHrix npoqeHa, npoMeHe y nocnoBHrlM
krhuraMa ApylrrBa ce eBxAeHrupajy y cHraAy ca lr4PC S,,PaLryHoBoAcrBeHe nor,lrrke/ npoMeHe
poq,FoBoa!'Ber,1r lpoLoFo ,,r rooL.6 oB" fooLeFe vo-, aa r'vaj\ Mar.pyJa4ro lra-ajaF
eOeHaT Ha Klt,lroBoAcrBeHy BpeAHocr HeBperHfHa no.Tpotelb. r onp€Me N.o I Ha [3Hoc
aMopTl'r3aqrje reHyher o6paeyHcHor

.e!f

oAa.

YMa|t,erbe BpeAHocrx xMoBrHe

l-

Ha AaH 6[naHca craba, Apy!]rBc ?!L,r nperneA xlbxroBoAcTBeHe Bp€AHocrL4 MaTepyj.nFte h
NeMarep ianHe hMoBxNe I npoueb!]e !.a .1N noLToje nHA{xaqqie ra yMarbett,e EpeAHocrll Hekor
cpeAcrBa. np11rr,1r{oM fpoqerh Balba'r"'a-elb. BpeAHocrrr cpeacTsa xola roroBlHcke ror(oBe He
reHepIL]ry He3asxcHo aoae,.bylY c€ o.r_3ir3.linoj learHIr1r1 xoja reHep u]e HoBaq. HaxHaAHe
npoMeHe y AoAe,,t,uBa$y jea Hfqq r.l. -a"!p,11!e HoBaq rlnx y BpeMeNy HoBqaHux roxoBa Mory
Aa yruqy Ha HrbrroBoAcrBeHy 3pe!F.:-::-..Fe frnoBfHe

rl

tl
II
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4.

3HA'{A]HE PAqYHOBOACTBEHE NPOt.lEHE (HACTABAI{)
l,lcapaBxa BpeAHocrri norpaxl.1Barba

l4cnpaBka BpeAHocrr.4 cyMn,xBxx ,1 cnopHirx norpaxuBalha ie x3BpuleHa Ha ocHoBy
npoqeheHl4x ry6xTaBa yc4ea HeMoryhHocTx Kynaqa Aa xcnyHe cBoje o6aBe3e. r]poqeHa
pyKoBoacrBa je 3acHoBaHa Ha clapocHoj aHan}l3rl noTpaxt4Ba$a oa xynaqa/,4€Top,ljcBuM
orn,1chMa, t(peaxrHoj cnoco6Hocrx Kynaqa x npoMeHaMa y nocrojeh,lM ycnoBrlMa npoAaje. o3o
yxrbyqyje h npe-rnocraB(e o 6yAyheM noHaulaby Kynaqa h oqeKlBaHoj 6yAyioj Hannarx,
npoMeHe y ycnosrMa nocroBatha, Ae/rarHoc 'r r4nx oxo./lHoctr,lMa Be3aHrM 3a oApelleHe kynqe

MOry

aa fiMajy 3a

noc4eArlqy Kopexqxjy ucnpas(e BpeaHocT!1 cyMttlxBr1x

u

cnopHxx

noTpar{xsal5a o6eroAaHreHe y np,lnoxeHxM oxHaHc jcxxM r43BeuTajrlMa.

5.

I

HEKPETH14HE, NOCTPOJEIbA

ONPEMA

rvba
npxnpeMtr

HexperH14rie

1 taNyap 2016 roA

tse

362.62t

1.194.048

2.221,

33.003

Ha6aBke y roHy ro4!4H€

31. AeqeM6ap 2016 roAnHe
1.

iaHyap 2017.

H.6aGNe y

roa

H€

ro(y roa/He

23.715

1.194.726

386.289

35 224

386.289

35.224

{47i

1,.194.126
6 500

r

147)

1.624.911

8 738

1-624-917
61.564

51766

3 298

31. AeqeM6ap 2017. roArNe
14cnpaExa BpeAHoc

I

jany.p 2016

oryie6d,r

ropLltse

jaHyap 2017. roArHe

31. AeqeM6ap 2017. roAutse

389.587

1.241.226

2aE

L6a2-423

99 951

134.250

234.243

99.951
33.296

134.250

234.203
64.574

133.249

165 532

298.781

1.067.9-/1

224.055

34.404

57.206

1.383.642

1$94.773

252.039

35.224

a.73a

\390.774

170.882
63.368

183

30.114

141)

147)

31 AeqeM6pa 2017. roArHe ::
3eM,'b Lxra. PyxoBoAcrBo ApyLlr.a :
npolrxpvpeby rena AenoH,lie

Ha AaH

TpouJkosx peKynrrBaqxle he

57

1!4

CaAa0rHra BpeAHocr
31. AeqeM6ap 2017- roar4He
31. aerreM6ap 2016. roA'aHe

(820)

{820)

34.444

(3.2981

66.699
33 25.1

pacxoAoEaha

31 A€qeM6ap 2016. io4vHe
1.

_

pacxoAoBalba

61.421

8.738

(3 2981

Orybe$a

1.553.603

(24.393)

674
Orybetba h pacxoAoBalba

4-713

28-4aa

y3eia

--.. Frie h3Epurfno fpoqeHy rpoL!HoBa peKynrqBaqLaje
'. :. :a he NaxoH paAoBa Ha cra6fn,13'qujh q
npocrop Hojr je norpe6Ho peHynrtlB,lcarf

'
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6.

3M

l..1XE

y xxrbaaaMa PCA

Aarx

aBaHcx

Mareprrjan, anar,1

x HBeHTap

Po6a

1.

2017.

2076-

39.180

551

5.165
669

4.966

45.014

6.8s9

2017.

2016.

48.820
53.970
102.190

35.252
18.312

113.624

(61.298)

(83.101)

4t.492

30.523

L.342

ItoTPAlHt4BA$A nO OCHOBv nPOAAJE

norpaxriBalba oA Kynaqa:

. noBe3aHa npaBHa Irqa

I\4 u

Hyc: rcnpaBHa BpeAHoc

Ha Aocnera norpaxhBal6a Apyurrso He Bpurr,r 06paqyH 3are3He KaMare, Hanrara norpaxr4Balba
Hxje o6e36el)eHa reperoM Ha xMoB14Hy AyxNrxa l4nx jeM6soM Tpeher n,4qa-

flpoMeHe Ha ,icnpaBql{ 6peAHocrx norpax,iBat6a 3a 2077. v 2016. toAt1P'y cy 6une c^eAehe:
y xxrbaAaMa PCA

20L7.
Cralbe Ha no,rer(y roArHe
HoB," xcnpaBxe y roky roa,iNe
HannaheLra ornr,rcaHa norpa}t{'1Balba

83.101
5.901

88.434

127.702)

(38.70s)

33_37 6

(2)

Ocrano

Crahe

2016.

Ha Kpajy roAtiHe

61.298

83.101
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31. AeqeM6aP 2017. roAlHe

OCHOBH14

vi{HqE

LJJTAJ E

'138E

KANITM

3l

y

613'080

AeqeM6pa 2017' rcArnie [3Hocy oA
OcHoBHu xanriran ApyulrBa ucKa3aH Ha adH
xanxran ApyurBa y HoBLly
xxrbaAa PCA (2016. roA He 613.080 xxr,aAa PCA) npeAcraB'ba

-

ynnaheH oA ctpaHe ocHxBava,
CrpyKrypa ocHoBHor Kanxrana ApyLllrBa Ha AaH

3l

je y HapeAHoM
AeqeM6pa 2017 roAxHe Aara
YnucaHn YnraheH,/YBe

riyAe^a

y 000 PcA
TpaA\.1aqal(

Onur,lHa 14BaE,4qa
Onur,4Ha noxera
Onun4Ha 6ajriHa 6auJ ra
On u1,4 Ha

,lyqaH,l

OnurxHa APxrbe
OfluJTuHa

\ajerrHa

OnlurvHa l(ocjePuh

26,11
23,68
10,24
9,40
8,4s
7,20

163.146

L45.102
53.034

57.652

sl.791
44.77L
35.136
27.402
2s.040

5,73

4,41
4,08

513.080

OEABE3E XOJE CE MOTY KOHBEPTOBATI4 Y HANI4TM

2017 roA'4He ',43Hoce
o6aBe3e Koje ce Mory xoHBeproBar,l y Kanura'l Ha AaH 31' AeqeM6pa
gi"olg *^jg" pcA fio16. roAxHe - 77 958 xx'baAa PcA) M oaHoce ce Ha ynnare ocHrgaqa Hoje
AreHqxje 3a np'lBpeAHe perucrpe
ao aaHa 6xnaHca cratba Hxcy perrcrpoBaHe KoA

10.

OEABE3E l43 NOCNOBA}bA
y xnrbaAaMa PCA

20L7.
O6aBe3e nPeMa Ao6aB,'ha!rMai

21.325
2.510

20!6.

14.164

14.$4

18
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11.

OCTME HPATKOPOI,lHE O6ABE3E

06aBe3e 3a y.re!.Jhe Y 406,4Tr,1
o6aBe3e 3a 6pyro 3aPaAe
AonpuHocv Ha reper nocnoAaBqal
-noBe3aHa npaBHa

r

2016.

88 434

41.331
4.201

4-346

qa

ocrane (parxopo,.tHe o6aBe3e

!2.

2017.

OEABBE nO OCHOByJABHIX nPI4XOAA

I

912

869

1.146

1-AA7

94.838

47,414

nBP

xunaAaMa PCA
2016.
2077.
Y

OAnoxeHu npxxoAh ,l nprM,beHe AoHaqhje
ocrane o6aBe3e no ocHoBV iaBH14x npxxoAa
O6ase3e no ocHoBY IIAB_a
YHanpea o6pa,ryHaru rPolxKoBr'1

461-937

420.422

135

8.192

32
769

371
418

468.873

429.349

Ha AaH 31. AeqeM6Pa
O6aBe3e no ocHoBy oAnoxeHux npxxoAa x np,lM.'beHxx AoHaq'lla Koje
PCA) oAHoce ce Ha
x
/baAa
2017. roAxHe u3Hoce 467.917 xuthaAa PCA 1201'6 toAu{e - 42O 422
pel oFdnHe cdHu'apFe aenoHxic
AOHaq,4je npr1M,'beFe 3d l43'paarb\'

13.

nPrxoal4 oa nPoAAJE nPOX3BOAA

t4

vcnvrA
y xxrbaAaMa PCA
2016.

2017.
nprxoALl oA npoAaje npo/38oAa
noBe3aHa npaBHa nxqa

11

yc,Yra:

tos.461

s1.454
L67.345

754,525

2L2.799

49.0s8

19

JXn AySOHO y}H14[E
HANOMEHE Y3 O'IHAHCI4ICXE }43BEtI]TAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAriHe

14.

nprxoAt4 oA nprM.,bEH!4X AOTALIXJA

t4

AOHAIII4JA
y xxlbaAaMa PCA

2OL7.
tlp

xoALl oA npxM,beHrx

- noBe3aHa

15.

TPOLIJXOB}4

n pa

3Ha

nrqa

2016.

Aoraqrja:

MATEPhJMA, TOP'4BA

14

20.811

37.167
82.461

20.877

119.634

EHEPTIJE

y xr,rrbaAaMa PCA

Tpot!xoBh Marepujana
TpouJKoB, HaOTHhx AepuBara
TpoukoBu enekrpx.lHe eHepruje

Ocraro

TPOUIT(OBI|

20!6.

11.s83

1,1.1,44

31.970
3.193
199

ti
16.

2077.

35.962

30.814

47.545

4r.954

3APMA X OCTMI nhqHI pAcxoAx
y xkrbaAaMa PCA

2017.
TpouKoBu 6p\,.ro 3apaAa
TpoujxoBx nope3a x Aonp,.lHoca Ha 3apaAe
Ha TepeT noc,loaaBqa
TpouJkoBu npeBo3a 3anocneHux
TpouJxoBr.,r HaKHaAa no yroBopxMa
Tpor!HoBr,4 HakHaAa,.tnaHoBa yfl paBHor oA6opa
Ocranri nl,9Hx pacxoAr4

58.130

20L6.
s4.293

10.633

9.930

3.19r

3.332
2.L75

1.156
1.130

6.929

1.105
4.819

8L.769

75.654

20

II
JHI AysO(O y]l{t4tlE

rl

HANOMEHE Y3 OXHAHCI,,lJCHE h3BEIIJTAIE
31. AeqeM6ap 2017. roArHe

17.

TpOIl.lKOBInpor3BoAHUXycrtyfA
y xhrbaAaMa PCA

TpouroBU ycnyra oApxaBa16a
TpouJxoBr,i ycnyra o6e36eDersa

2016.

5.093

5.804
1.599
2.085
1.135

1887

TpouxoBr,l HoMyHan Hrx ycryra

3.012

TpaHcnoprHU Tpou.lxoBrl

642

TpouJ(oB14 peMaMe

47

TpouJxoBx 3akynHrHa
Tpour KoBr,i ocran l,lx ycnyra

18.

2017.

6

5

5.956

6.815

16.637

x7.806

HEMATEPXJMH'ITPOLIJI{OB14

y xh.rbaAaMa PCA

20x7.
Tpour1(oBr,i ocran,ax Henpor3BoAHux

ycryra

TpourxoBr npeMxje ocl4rypafba
Tporut(oB,i nope3a x AonpxHoca
TpouJKosI nnaTHor npoMera
TpourxoBh penpe3eHTaqhje

TpoukoBr qnaHapuHa

79.

nP xoAx oA ycKnAlIBAlbA

4.385

8.920

2.790

2.220

436

415

257

446

137

359

4l

Ocran h HeMarepujarHu rporuxoBx

2016.

219

1 4A1

2.646

9.459

15,225

BPEAHOCT|4 OCTME 14MOBt4HE
y xrrbaaaMa PcA

2017.
npnxoA oA ycKnallr,Balba BpeAHocll
norpax,lBaHra oa Kynaqa
- ocTala noTpa}]{rlBa$a

2016.

I

21.102
6.169

38.709

33.871

42.112

3.403

21

L

JXn AvSOHO v)1{XqE
HANOMEHE Y3 OXHAHC14JCHE 143BEIIJTA]E
31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

20.

PACXOAT4

OAyCXIAEXBAIbA BPEAHOCTI OCTME
',|MOBI4HE

y xr4rbaaaMa PCA

20L7.
PacxoArl oA

yckrabrBa$a BpeAHocr,l:

norpaxhBal6a oa xyr'raqa
- ocla,la norpax(IBaE,a

33.316

5.901

2.126

s.901

21.

20L6.

35.102

NOPE3 HAAOS',ITAH
KoMnoHeHTe nope3a Ha

406umk
y xxrbaAaMa PCA

20!6.

2077.
Telryhu nopecK[ pacxoA nep oAa
OA,,rolKeHx nopecxu pacxoA nepuo,qa

ycarrauiaBarbe Ao6nrKa npe onope3nsalba

H

(438)

(11.881)
(152)

lt!!I

11?441

nopecRe orHoBt4qe
y xxrbaaaMa PCA

2017.
(ly6frax)/Ao6 rax npe onope3vsalta
HopeHr-lhje 3a cranHe pa3rxxe

(18.199)

2016.

1tl

_556

1.942

412

6_228

(361)
610

Hope(qrje 3a nprBpeMeBe pa3rlkel
paLryHoBoAcrBeHa u f opecRa aMopru3aqf ja
- 06aBe3e fo ocHoBY jaBHrx nprxoAa

Uopecxd ocHoB qa
O6pa,ryHar|l rope3

@10)

(10.639)

-

15%

118.217
11.133

yMa$elta no ocHoBy nopeckLix xpeArra

(s.8s2)

Teryix nope3

11.881

Ha

Ao6r{ra(

OAnoxeHv nopecx!1 pacxoAH
OAnoHeH[ nopecHl{ pacxoA,l nep,loAa lr' u3Hocy oA 438 xh./baAa PqA \2016. toAAHe - 162
x"^aAe PCA) oANoce ce Na nprBper,reHe pa3nHHe no ocHoBy aMopTh3aqxje nprlMeHoM
06Pa"7 'a

6lr,notoO,'"

22

JXn AySOKO y)t{xqE
HANOMEHE Y3 OHHAHC14'CHE I43BEIXTAJE

31. AeqeM6ap 2017. roAhfle

21.

noPE3 HA AOSI4TAK (HACTABAI{)

HexcxopxuheHri nopec(k xpeAn

.t

llperneA HerlcHopxuheHrx nopecHlx ,1peAhra
npuxa3aHr cy Hao utTo cnerqfi:

r

pokoBr,l Ao KaAa Mory
Aa 6yAy

14

cKop

14

u.rhe

Bx

y xxrbaAaMa PCA

2017.
oAjeAHe Ao ner roAxHa
oa ner ao AeceT roAxHa

22.

20!6.

197.141

191.74L

107.338

107.338

294.479

298.479

TPAHCAHq14TE CA IlOBE3AHt4M ri14t-tl4MA

y ox'rpy c'ojhx peAoBHux noc,rloBHrix aKTrBHocrx
Apyur.o o6aB,,ba rpaHcakqxje ca noBe3aHyM
nrqhMa, y Toxy 2011, u 2016. roAxHe o6aBAeHe cy cneAehe TpaHcaxqx;e
ca noae:anur,a
npaBHhM.rll4qrMa:

y xxft,aaaMa PCA

2017.
nPuxoAH OA nPOAAJE

npo 3BOAA
Irqa

t4

yCnyTA

- ocTana floBe3aHa npaBHa

nPxxo4t4 oA IpXMTbEHXX AOTAq|4JA

2016.

49.058

51.454

49.058

s!.454

t4

AOHAr.lt4JA
- ocTala noBe3aHa npaBHa

IIqa

31.161
37.167

IlOTPAX14 BA}bA

llorpaxrBa$a no ocHoBy npoAaje:
- ocTala noBe3aHa npaaHa.nrlqa
14cnpaBHa speAHoaTt.l norpaxrBarba:
- ocla.na floBe3aHa npaBHa Irqa

48 820

35.252

124.818)

\25.4A4)

23.942

eill
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HANOMEH E Y3 O14HAHCI4JCKE }43BEtIJTAJE
31, AeqeM6ap 2017. roArHe

22.

TPAHCAHUXJE CA nOBE3AH14M rt4qt4MA (HACTABAK)
HrbyqHo py(o8oAcTBo ,qpyu rBa q,rHe Afipefiop 14 aHoB11 ynpaBHor oA6opa. HaxBaAe
nnaheHe
unh n,!aTvBe k byttHoM pyKoBoAcTBy no ocHoBy rbr,lxoBor paAa npxKa3aHe cy y ra6enx xoja

'

y xxrbaAaMa PCA

3apaAe

vn PAB,rbAlbE ohHAHcU TCRAM

p

2017.

20L6.

2.819

2.429

2.819

2.429

2017.

2016.

47.492
2.231

30.523
2.279

9.094

1,1_263

s2.8r7

44.065

93.039
33.840

77.9s8

94.838
135

47.414

22r.852

139.810

A3UtlUM A

Karerophje OnHaHcrjcxux cpeAcraBa ,t o6ase3a

OnHaHcxjcKa cpeAcrsa
norpaxhBalt,a no ocHoBy npoAaje

Apyra norpa}l{uBa$a
ToroBl,iHa ri toroBhHcKr

eHBI,1EareHT

OxHaHcyjcxe o6aBe3e
O6aBe3e xoje ce Mory xoHBeproBaru y Ranxran
O6aBe3e r3 nocnoBa$a

ocrare KparxopogHe o6aBe3e
O6aaeee ea ocrane nope3e, AonpxHoce ,i Apyre Aax6yHe

1,4.164

274

OcBoBH, +nHaHcxjcRf rlHcrpyMeHr'l ApyurBa cy roroBIHa H roToBrlHcHrr exBhEareHrll,
noTpaxrBa$a/ OfFraHc,ljcK nnacMaH,. xoll racraly A,rpeHrNo 113 nocroBa$a, sao

11

xparkopovN14 xpeAHru, 06aBe3e npeMa Ao6aE,.baqrlMa ocrare 06ase3e,t,1ja je ocHoBHa HaMeHa

ti
Ir

OrlNalrcypa$e rekyher nocnoEarba ApylrrBr
f3nolHeHo

HIxe HaBeaeH

y

M p113iqfrr'ra.

HopManHrM ycnoBhMa focnoBalba, ApyurrBo je

LlqrbeBh yopaB/balt,a OhHaHcxjcH,iM pr3rqhMa

tlocroBalbe ApyL!r8a je x3noxeFto pa3rrLrfr r,r O,rHaHcrjcH M pri3krlrlMa: rplr(x!lHoM purft{y,
(peA rHoM prl3rrRy ,t p143xxy nIxBrlANocTrj nporpaM ynpaB/oalt,a
Or]HaNcxjcxxM p,l3lat{xMa
,qpyrurBa je ycMepeH Ha HeMoryhHocr npeABrlljalba 40rabaja Ha OrHaHc,{jcxrM rpxrrrx ,tMa x
rexx MHN14Mr,l3rlpalt,y Moryhlax Herar BNrxeoeNaraHaOr.rHaHcrjckenepoopMaHceApyrurBa.

24

JHn Ay6OKO ylt{t4UE
HANOMEHE Y3 O}4HAHC14JCXE X3BEIIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAr!He

vnPABrbAlbE o14HAHCr4JCHt4M pt43Xq14MA (HACTABAK)
ApyurrBo He Kop,icry Hr,iKa(Be O!.iHaHc/jcKe rHcrpyMeHre 3alJTure oA eoexara O,iHascujcxux
pr,13r,4xa Ha nocroBahe 13 pa3/lora ulTo TaHBx llHcTpyMeHTx Hrcl y ulxpoxoj ynoTpe6r,
Hr4Tr1
nocTojh opraH 30BaHo Tpx,luTe raHBkx r,lHcrpyMeHaTa y peny6nxq Cp6,4j,1,

TpxxuHx pn3rx
TplHnL]]Hll p,r3 ( ce oAHoc, Ha pr13rH Aa oApebeFe npoMeHe rpxrruHLlx qeHa, kao uro cy
npoMeHe RYpceBa crpaHrx BanyTa npoffeFra xaMarHrlx cTona, Mory Aa yTrlLry Ha BxclHy
fpr,lxoaa Apy!lrBa xnI BpeaHocr $eroBrlx Or]HaHcr{jc8l'lx,lHcrpyMeHaTa.3aAaraH ynpaB,.balt,a
TpxIL!Hr,1M p,l311qIMa jecre Aa ce ynpasr,ba Lr koH.rporr,lu]e 3no)r{eHocr rp)i<11!lH11M p']3 q'lMdy
o{Bf py npr.rxBar/brlBxx noxa3are.rba, y3 onrrlMf 3aqrljy npf noca ApyLrTBa.

tI

ly'3roxeHocr ApyurBa AeBx3HoM pr,t3rlxy npBeHcrBeHo ce oAHocr Ha o€Tare Ayropo,{He
OvHeHcujcxe nnacMaHe, xparRopoqHe OuHaHchjcKe flIacMaHe, norpar( Bal6a, rorotshHy n
rqToBr,lHcKe e(B,4BareHTe, ayropo'lHe KpeAfire, ofiane ayaopogHe o6aBe3e, kparKopogHe

O

HaHcrljcKe o6aBe3e ,{ o6aBe3e h3 noc,loBart,a AeHoMrHxpaHe y cTpaHoj

HrbrroBo4crBeHa BpeANocr MoBerapH,1x cpeAcraBa

aaH

3BeLlraBal6a je ciEAeha:

I

sanyv.

fa

o6ase3a Apy!]rBa y crpaB,lM BarvrdMa

y xrrbaaaMa PCA
O6aBe3e

2011.
EYP

2016.

20!7.

8

2016.

2.510

2.5L0

u o6aBe3a y crpaHxM
eshAeHrHoje Aa je ApyurTBo npe cBera oceT^uBo Ha npoMeHe AeBu3Hor xypca Eyp,
Ha ocHoBy o6enoAaH,eHe opyt{Type MoHerapHe r,4MoBxHe

y creAehoj ra6enla

npLlHa3aHa

je ocer/brlBocr Apylrrsa

Ha

anpec'liaqxjy

10% y oAHocy Ha EyP. Crora ocer,.blBocrx oA 10% npeAcraB,'ba
y norneAy Moryh'lx npoMeEa Hypca PCA y oANocy Na EyP

,r

rpoqery

Banl,.TaMa

Aenpecujaqxjy PCn 3a
pyKoBoAcTBa iqpyUJTBa

y xMrbaAaME PCA

2017.

EYP

2076.

+10%

-70%

\2s)

2S

(1)

(2s)

25

{x)

+lo%

-10%
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JXn AvEOHO vlt(rlqE
HANOMEHE Y3 O14HAHCI4JCXE X3BEIXTA]E
31. AeqeM6ap

2017 roAxHe

YNPAB'bATbE O14HAHCI4ICKHM P}43XqI4MA (HACTABAK)

Tpxlt!JHx

px314x (Hacrasax)

cTona Ha cpeAclBvMa v o6aBe3aMa Koa Kojl'4x
ApvturBo ie ,l3noxeHo pr'43r,lKy npoMeHe xaMarHllx
HeMa
je KaMarHa crona Baphja6xnHa. OBai pt13xK 3aB cl4 oA OxHaHcxjcKor rp)+(xura x ApyturBo
Ha pacnonara$y rNcTpyMeHre KojIMa 6u y6nax{'lno

2017
CTpyxrypa MoHeraPHhx cpeAcraBa,4 o6aBe3a Ha AaH 31. AeqeM6pa
je
y
nperneAy:
cneAeheM
px314Hy
AaTa
.ra HoB urTa v3noxeHocTu xaMaTHOM

v 2016' toAkqe

ca

14

Y

Xr,irbaAaMa PCA

2077.
OxHaHcnjcl{a cPeAcrBa

2016-

52.817

44.055

52.aL1

44.065

227.452

139.810

22!.a52

139.8L0

(aMaroHocHa (+hkcHa xaMarNa cronal

QrHaHcxjcKe o6ase3e
KaMaroHocHe (Bap,lja6l1nHa xaMarHa crora)

XpeA

THr,r

Px3xx

y
je ,43noxeHo xpeArlTHoM p,43!1(Y Koix npeAoas'Iba pu3r,ak Aa AYxHuqr4 Hehe 6l-11,1
3a
h Ha BpeMe' uro 6v u"J,ata
lroryhnoora Aa Ayroearsa npeMa Apylrrsy v3M'pe y nornYHocrv

ApyuJTBo

pe3yrrar OriHaHcMjcK ry6HTax ApYulrBa KpeA'rHv
O14HaHg,rjcke n4acMaHe, noipax(raa!6a

,1

pr43xK o6yxBara AyropoqHe

'}lAare lapaHqt4ie u jeMcrBa rpeh'1M nvqhMa

pejT[Hr areHquje (oie Bpue He,3aBi4cHy
Peny6nlqh Cp6Yj[ He nocroie caeqi4ianu3oBaHe
ycneA rora' ApyurBo je np[Hyl]eHo Aa
Rnaciaoxxaq,4jy la paHrhparbe flp,lBpeAH'Ix Apytirrasa
o 6oH,rery (oje
;;;;.;; ;;";" laaxo 4ocrynre OvHaHc jcKe vHoopMaquje (Hnp. aoAarxe
o capaa$'l ca
npyxa AreHqrja 3a npuBpeAHe perxcrpe) x xHTepHe ucrop'ljcHe noAafte
60H'4rera Ha ocHoBy
oApeleH,iM noc,,rosHvM naprHepoM y qv'5y oApellxBal6a r6eroBor
y cMaav ca
6fxrrera xynqa, lrgpbyje ce r3Hoc roeroBe Makc'4ManHe HpeAvrHe x3noxeHocrr'l/
nocroBHoMnonvrriHoMYCBOjeHOMOAcrpaHepy(oBoAcrBaApYulr8aI'43HOCMaXCuManHe

y

(peAurHe u3noHeHocrr4 peBuAr'lpa ce HaiMat6e jeAHoM roA'4Llltbe'

Y cnvgajy nosehalba 13Hoca AOCnerlux noTpaxuBaHra
l<peAuTHoM

pl,4 3 h

,1 CXOAHO TOMe noBeiaHe v3noxeHocTl',l

non'lTr4HoM'
lry/ ,qpy!JTBO apvMelbyie MexaHu3Me npeABxieHe noc,Ilo3HoM

kpeAlr|or pll3r4xa' iep ce lt'eroBa norpaxIBa]54 r
4pyurrBo HeMa 3Ha'ralHLljy KoHqeFrpaqxlY
ca nojealHa!Ho Ma' M
n-ruar"", og"oa" Ha BenrHr 6poj MebYco6No HenoBe3aHrx Kynaqa
r13

HOcL,.Ma

AyroBalba.

26

JKn AySOKO ylr{l4r.lE
HANOMEHT W OXHAHC14JCHEl/I3BEIIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roArHe

23.

vnPABrbABrbAlbE ot4HAHChJCKt4M p14314tlXMA (HACTABAH)
Pr3t1k ,ll4xBLAHoct,l

PyxoBoAcrBo ApyurBa ynpaB.rba p,43xKoM rxKBr,lAHocfl4 Ha HaquH Koj,i My o6e36etlyle
Aa
cBaKoM rpeHl,,Tky r,lcnybaBa cBe cBoje o6aBe3e. Apyu.trBo ynpas.rba pu3xKoM
nrxBxAHOCrx oApxaBajyhx oAroBapajyhe HoBqaHe pe3epBe, npaheBeM nnaHupaHux a4 cTtsapH,4x
HoB'raHrx ToxoBa u oapxaBa$eM aaeKsaTBor oAHoca Aocneha oxHaHcuj€K,4x cpeAcraBa14

ApyurBo

y

PoqHocr Aocneha OxHaHc/jo(ux o6aBe3a ApyurBa Aara je y cneAehoj Ta6enxi
y xl1rbaaaMa PCA

l

oAlplo2
roAHHe

roAr4He

yKynHo

2Ol7. toAu{a
O6aBe3e Koje ce Mory xoHBeproBa y Hanura,

O6aeese

r:

nocnosa$a

ocrane kparl<opoqHe o6aBe3e
O6aBe3e 3a ocrane nope3e? AonpxHoce Apyre
Aax6uHe

93.039
33.840
94.838

93.039
33.840
94.838

135

135

128.813

93.039

22L.852

77.9s8

77.9s8

20X5. roArHa
O6aBe3e xoje ce Mory koHBeproBaft y kanxra,
o6aBe3e,i3 nocnoBaE,a

Ocrane KparkopogHe o6aBe3e
06aBe3e 3a ocrane nope3e, AonprHoce

I

Apyre Aa{6xHe

14_164

14_164

41.414

41.414

274

214

61.8s2

I

77.9s8

139.810

llp (a3aHf 143Hoc 3acFoBaNu cy Ha HeAIcRoNTosaHr,lM HoBqaHr,tM ToxoBllMa Ha
HalpaHl1jer AaryMa Ha xo]r ne Apyurrso 6xri o6aBe3Ho Aa ra(Be o6aBe3e NaM prl

l
24.

ocHoBy

YNPAB/bATbE PX3I4KOM KANITANA

l

y

l

xanxrara,

nocrynRy ynpaB./baE,a RanviartHrlM pr43xr(oM, pyxoBoAcrBo ApyuJTBa hMa 3a qxrb o,{yBabe
MoryhHocTa4 Aa noMyje no nphHqxny cTarHocTx nocnoBaE,a, ucToBpeMeHo MaxcxMfi3rrpalyhrl
nphHoce BlacHrqrMa,i ApyruM,4HrepecHyM crpaHaMa nyreM onTxMr,43aq[je oAHoca Ayra l,
Pyxo BoAcrBo

Apyujfta nperneAa crpyr(Typy xan,irara

Ha roA,{uJl6oj ocHosla_

Apyu]rBo aHanr3upa Kanrrar Kpo3 noka3arerb 3aAyxeHoclu. OBaj noka3are,,b r43paqyHaBa €e kao
oAuoc Hero 3aAyxeHocru u yKytrHot xanrra.na. Hero 3lAyHeHocr ce o6pa,ryHaBa ftrHo uJTo ce
yxynHe OlHaHc,ijcKe o6aBee (xpaTxopoqHe u AyropoqHe) yMa*,e 3a roToarHy u roIoBr,4Hcxe

exB,iBareHre. yxynaH xanrran npeAcraB,,ba 36hp cBr4x xareropxja Kanrjrara npIxa3aH!4x y
6 naHcy cra$a aa Hero 3aAvxeHocrh.
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JKn AyEOXO y)t{t4t-lE
HANOM EHE Y3 O14HAHCI4JCHE }43BEtIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

I
vnPABrbAlbE pl43xKoM HAnUTMA (HACTABAH)

I

noxa3are.rbr-l3aAyxeHocrx Ha AaH 31. AeqeM6pa 2011. v 201,6, toryaie cy

It

6,-nl creAehvl
y xr,rrbaAaMa PCA
20r.6.

2017.
YHynBa 3aAy)fieHocr

ToToBxFa rl toroBIHcxH ekBtBareHrf

93.039
9.494

11.958
77.263

83.943
796_984

86s.135

884.927

931.831

[,

ir
noka3are,,b 3aAyxeHocrx

25.

I
I

66.695

9,53%

oEP BPEAHOCT Ot4HAHC14JCKt4X tIHCTpyMEHATA
Ha AaH 31. AeqeM6pa 2017. h 2A16. roAxHe ApyurrBo Hrje xMano
OrHaHcujckxx cpeAcraBa x

o6aBe3a xoja ce HaBoH noqeTHor npy3HaBat6a BpeAHyjy no
0ep BpeaHocrx.

l(rbrroBoAcrBeHe BpeAHocrr/ OrHaHcHjcxux r.iHcrpyMeHara o6eroAabeHe

y

6ynaHcy craba

Apyu.rrBa no aMoprx30BaHoj BpeaHocr,4 npr6nuxHo €yjeAHaKe 16l-IxoBxM Oep Bpe4BocrxMa.

I

noPEcxx

r

flopecxx nponxc,r Peny6nxi(e Cp6rjje ce ,lecro pa3nl49xro ryMaqe ,l npeAMer cy qecrxx x3MeHa,
TyMaqeH,e flopecxyx nponh€a oA crpaHe nopecx,lx Bracrfi y oAl{ocy Ha rpaHcaxqxje y

I

Mory 6xTu ocnopeHe o,q cTpaHe nopeckrx Braclh x /4pyurrBy Moxe 6xrx oApebeH
AoAdrHH

Pt4314tlt4

aKI'4SHOCTI ,qpyLuTBa Mory ce pa3ruKoBaTh oA ryMaqeba pykoBoAcrBa. ycneA rora, TpaHcaHq,4je

14 KaMaTa. nep oa 3acTapenocTl,1 nopecke o6aBe3eje ner roAhHa, oAHocHo
nopecxe sracrx xMajy npaBo Aa oApeAe nnaha$e Hek3M peHkx o6aBe3a y pory oA neT roa Ha

U3HOC

nOpe3a, Ka3H'

oA Kaaa je o6aBe3a Hacrana,

I
YCATNAUJABA}bE NOTPA)I{I4BAIbA

I
I

l
I

14

O6ABE3A

ApyurrBo je ,i3BpuJuno ycamauJaBa$e cBojux florpaxhsalba r o6aBe3a ca €TaH,eM Ha AaH 31.
AeqeM6pa 2017. u 2016. roA,He. y nocrynky ycarraLuaBaba ca nocioBHr,lM napTHep[Mi,, rixcy
yrBpbeHa Marep jarHo 3HagajHa HeycarraueHa noTpaxrsaEra,4 o6aBe3e.
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rxn AvSoKo vltfl4qE
HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCKE 143BEIXTAIE
31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

AEBI43HH KyPCEBI4

CpeAbx HypceBfi

3a aeBh3e, yrBpt)eHx Ha Meby6aHkapcHoM Tpxr4urry AeBx3a/

npepaqyH Aesr3Hhx no3urluja 6xnaHca cTar6a

creaehrl

EYP

npuMe$eHr

3a

y a/Hape,3a noleAxHe rnaBHe saryTe cy 6xnlr

l

2011.

20L6.

11A,4127

r23,4173
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1.

nPABO HA KOP14tllTrElbE 3EM/b14tllTA
NPENOPYKA

3ANA}HAFbE

ApylrrEo y okBrpy BaB6l1naHcHe eB,lAeHqrie,
Ha no3rqril1 3eM,'buLrre y3ero y 3aRyn 3oAr1
npaBo Ha xoprrufrerbe 3eM/'br,rura onurrrHe
Hocleprh y r3Hocy oA 268 xr,'baAa PCn t1
npaBo Ha {opIu]helbe 3€r!1,'brLlra rpaAa

yx/qe

y

3Hocy oA 7 785
rpaia$y oA 99 roAr Ha

x

,.baAa pCA, o6a y

npenopyKa pyxoaoAcrBy

je Aa

npaBo

Ha

l<op'4urhe$e 3eM.rbriurra BoAr4 y oxBxpy rpyne
01 HeMarep,ijarHa yrara$a, caDracHo ca

-

I!4PC 38

-

HeMarepxjarHa uMoB Ha

,1 h3Bplllr.4

noBehaH,e xafluraIa,

ly'HhqlijanHo,npx3HaBa16e HeMarep,ljanHoI
yrararha y k$rraMa ce cnpoBoAh npuMeHoM
Ha6aBHe BpeaHocrv, Koja ce cacroj[ oA

Ha6aBHe rleHe ,i 3aBrcHtrx rpoutxoBa
Ha6aBKx, Aox ce 3a HakHaAHo BpeAHoBa$e
Apyrurso Moxe onpeAenur 3a jeAaH oA

nooojeha ABa MoAera 3a

speAHoBabe
HeMarep,rjanHxx ynaraH'a: a, MoAen Ha6aBHe
BpeAHocrx unu 6. MoAen peBaroprl3aq,lje.

OATOBOP PYKOBOACTBA APYIJ]TBA

l4Majyh,i y Br,iAy norpe6y pe3epB,4cat6a rpotxKoBa pexynrxBaqrije Y HapeAHoM nepxoAy, ApyulrBo

he

HaKoH x3MeHe flpaExnHrlxa

o

paqyHoBoAcrBy

no

nrlTalby o6pa'lyHa aMoprx3aqxe
,3 BaH6unaHcHe eBxAeHqrije.

HeMarep,4janHxx ynaraE,a, l43Bptr]xru npeKl6uxaBalt,e 3eM,Ibr,1urra

BAKER TILLY

WB REVIZI)A
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2.

PE3EPBI4CAI-bA NO OCHOBY TPOIITKOBA PEKYNThBA

Y Tory BPUeba PeBx3xje Yoqunu cMo

Aa

cBoie
ApVUrrBo r,lMa o6aBe3y pexynrhBaqxje

an'1
AenoHxje no npecraHKy t(opxulhel6a,
Tpolll(oBa
npoqeHy
H'4je h3BpLlJhrlo
perynr saql4je. Ha ocHoBy pacno,1o)1(l,1Be
AoryMeHTaqxje Huie 6[no Moryhe ]'rBpA1'4T1'1
,13HOC HaBeAeHvx rpoulxoBa/ anx npoqeHa le

Aa

6

Morn 6ur,

.Y

cKnaAY

ca MPC 37 -

noTeHql4ianHe 06aBe3e
r,rMoBr,lHa,

apYlrlrBo

6x

x

Pe3eps'4calha'

noTeHqxia'Ha

rpe6ano

aa

3a

HaBeaeHe TpoulKoBe peKynT,lBaqt,lje yBeha
Ha6aBHy BpeAHocI, oAHocHo qeHy KoLlTar6a

noBe3aHrlx HeKpeTHnBa, nocTpoietsa v
onpeMe, x nph3Ha AyropoqHa pe3epBxcaba

MareprljanHo 3HaqajH/ 3a
Apyurrsa 3a 2017'

OxHaHclajcl(e,l3Beuraje

OATOBOP PYXOBOACTBA APYIIITBA
ycnos'4 3a
AenoHxje crehx he ce
no ocHoBy rpoLilxoBa
a"a"g""ri" npocropa Hoiu je norpe6Ho pekyllrxsficarv Pe3epBlcaba
je
,"nn^"'u flpoqeHa ApyurBa Aa help-ollll{oBr4-pexvnn4Baqxje
peBynruBaqt4ie yBehahe
"p"Aroa, he BpeaHocr 6rr[ no3Hara HaxoH 1'43paAe cryahje oa crpa]re
,ua"prl"rro.*"r"jrr,4,

HaxoH 3aBpurerxa paAoBa Ha cra6

tri,

excTepHrlx eKcnepaTa

nh3aq"ila npollupe$y tena

BAKER TILLY
WB REVIZIIA
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3.

noBE3AHArXLlA

. y ro(y Bpurelba peBx3rlle yoLrrr,r cMo Aa
tro,- _3o jd .o,o66a yrpdn. , Bolk.
OIHaNcrjcHrx r3Beuraja,,.rAeNr{OrHyje

Hao

learNo noBe3aHo nxqe lHu HoMyHaraq f3
!aLrHa. OfurriHa 9a!aH y ocHosHor Nanfrdny
ApyllrBa yqecrByte ca 26,jL% tjapeA
Onurrl'lHe Lla!aB, y crpyHrypy HafrTana
ApyurBa

l,lMa

Ra n t4l a

aa

ly

I

Apyrhx onurkHa ca yAenoM y

.

y cxraAy ca pa'.tyHosoAcTBeHkM
cTaHAapA[Ma
xojx AeorH,,luy noBe3aHa rrjqa, ApyurBo 6x

Tpe6aro Aa 3a noTpe6e x3paAe u
o6enoAarb[Ba|6a cBojux 4u{aicljckux
k3Bel]]raja ,,lAeHThorrxyje cBa

noBe3aHa

npaBHa rhqa koja xMajy yAene y ocHoBHoM
xanrlTary, 6e3 063xpa Ha BUCi,4HyyAena.

4,48%-23.68%.

oAt'oBoP PyHOEOACTBA APyUJTEA
ApyLrrBo he nprxBarr l npenopyxy DeBu3fje n y HapeaHoM nep,4oAy he cBa xoMyHanHa
npeAy3eha
,oHanHe caMoynpaBe, xoj Ma ce Oakryprlre ycryra
aenoHoBal6a eB AeHrxpaTx Hao noBe3aHa
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