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Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE

Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Ужице, април 2019. године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
        Министраство заштите животне средине, 
        Министарство привреде

Општине  Ужице,  Бајина  Башта,  Пожега,  Ариље,  Чајетина,  Косјерић,  Лучани  и
Ивањица  су  13.10.2005.  године  закључили  Уговор  10  број  352-55/2005  о  оснивању,
изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи,
регулисали  међусобна  права  и  обавезе  везане  за  оснивање,  изградњу,  финансирање  и
експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.
  Дана  24.10.2005.  године  на  основу Анекса  1,  наведеном уговору је  као  оснивач
приступила и Општина Чачак. 

Уговором  о  оснивању,  изградњи  и  коришћењу  Регионалне  санитарне  депоније
Дубоко општине – оснивачи  су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и
обавезе  у  вези  оснивања,  финансирања  рада  и  изградње  и  експлоатације  Регионалне
санитарне депоније "Дубоко".
     На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом
6.  Уговора  10,  основано  је  Јавно комунално предузеће  Регионална санитарна  депонија
"Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано
решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Агенција  за  привредне  регистре  је  одлуком  8884/2010,  од  31.08.2010.  године,
извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број
54/4  о  промени  адресе  -  седишта,  које од  тада гласи:  Ужице,  Дубоко  бб,  што  је
евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број
62/9  о  промени  пословног  имена  које  од  тада  гласи:  Јавно  комунално  предузеће
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем
АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу: 
-Дозволе  о  издавању  интегралне  дозволе  за  складиштење  и  третман  неопасног

отпада  и  одлагање  отпада  на  депонију  неопасног  отпада  на  локацији  оператера
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(Министарство  животне  средине,  рударства  и  просторног  планирања  број  19-00-
00739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),

-Решење  о  издавању  интегралне  дозволе  за  сакупљање  и  транспорт  неопасног
отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-
00-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм  пословања  ЈКП  "Дубоко"  Ужице  за  2019. годину  усвојен  је  одлуком
Управног  одбора  број  120/4 од  05.12.2018. године.  Решењем  I  број  023-182/18  од
26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП
"Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП
"Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим
камионима  отпад  допремају  ЈКП  "Биоктош" Ужице,  ЈКП  "Комуналац" Лучани и  ЈКП
"Елан" Косјерић. 

Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа
по месецима у 2019. години

Локалне  самоуправе  оснивачи  ЈКП  "Дубоко" Ужице  на  својој  територији
прикупљају и  примарно  селектовани отпад.  У наредној  табели  је  дат  приказ  количина
отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.
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Пријем (т) Ужице Чачак Ивањица Пожега Б. Башта Лучани Ариље Чајетина Косјерић Остало Укупно

2011-2018 140,411.92 185,585.77 31,127.39 39,964.99 23,870.60 19,604.75 25,764.18 26,449.48 14,170.86 5,694.55 512,644.49

Јануар 2019 1,514.42 2,188.58 382.52 390.86 380.00 197.96 275.58 598.94 128.92 37.00 6,094.78

Фебруар 2019 1,532.22 2,102.56 385.16 538.14 401.96 182.62 316.40 550.80 149.00 34.83 6,193.69

Март 2019 1,758.44 2,403.44 1,107.44 536.20 382.14 243.70 295.78 553.96 157.20 44.78 7,483.08

Укупно 2019 4,805.08 6,694.58 1,875.12 1,465.20 1,164.10 624.28 887.76 1,703.70 435.12 116.61 19,771.55

145,217.00 192,280.35 33,002.51 41,430.19 25,034.70 20,229.03 26,651.94 28,153.18 14,605.98 5,811.16 532,416.04
Укупно 2011-

2019



Табела 2. Преглед количине примљеног примарно селектованог отпада
 у 2019. години

Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се
ради  на  основу Одлуке  Управног  одбора  ЈКП  "Дубоко" Ужице  бр.  93/4  од  25.12.2015.
године,  у  месецу  марту  2019.  године  је  прошло  93,08  тона,  што  је  23%  од  укупне
примљене количине ПСО (407,52 тона).  Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада,
грађевинског  отпада,  кухињског  отпада,  влаге,  пиљевине,  земље,  пепела  и  сл.)  није
прихваћено као примарно селектовани отпад 146,18 тона из Чачка, 136,34 тона из Ужица,
7,80 тона из Ивањице, 16,06 тона из Бајине Баште и 8,06 тона из Ариља пријављеног као
ПСО.

Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада
из  Програма пословања за 2019. годину

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и
отпремљеног отпада у 2019. години

Одлагање  отпада  се  врши  на  четвртој  етажи  према  инструкцијама  везаним  за
стабилност постојећег тела депоније. На дан 31. марта 2019. године процењена ангажована
кубатура тела депоније је око 455.000 m³.
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Пријем (т) Ужице Чачак Ивањица Пожега Б. Башта Лучани Ариље Чајетина Косјерић Укупно

2014-2018 5,214.68 5,979.68 208.38 0.12 2,229.92 70.90 669.06 2,498.30 9.04 16,880.08

Јануар 2019 120.04 206.54 7.66 49.64 3.10 30.40 0.24 417.62

Фебруар 2019 105.18 192.44 5.00 47.64 21.56 371.82

Март 2019 138.18 193.16 11.30 0.26 42.82 2.92 18.88 407.52

Укупно 2019 363.40 592.14 23.96 0.26 140.10 6.02 70.84 0.00 0.24 1,196.96

Укупно 5,578.08 6,571.82 232.34 0.38 2,370.02 76.92 739.90 2,498.30 9.28 18,077.04

    

        

    

Опис Ужице Чачак Ивањица Пожега Б. Башта Лучани Ариље Чајетина Косјерић О стало Укупно

Просек/месец 1,601.69 2,231.53 625.04 488.40 388.03 208.09 295.92 567.90 145.04 38.87 6,590.51

План 2019 1,817.00 2,808.00 508.00 592.00 483.00 267.00 321.00 625.00 217.00 150.00 7,788.00

% остварења 88 79 123 83 80 78 92 91 67 26 85

Опис Примљено Третирано Депоновано Селектовано % сел/трет % сел/прим Отпремљено

2011-2018 512,644.49 96,425.98 482,817.36 28,135.48 29.18 5.49 28,029.73

Јан 2019 6,094.78 644.62 5,834.44 194.63 30.19 3.19 175.82

Феб 2019 6,193.69 690.59 5,666.52 351.58 50.91 5.68 324.38

Март 2019 7,483.08 739.86 6,790.94 655.96 88.66 8.77 690.22

Укупно 2019 19,771.55 2,075.07 18,291.90 1,202.17 57.93 6.08 1,190.42

Укупно 532,416.04 98,501.05 501,109.26 29,337.65 29.78 5.51 29,220.15



1. БИЛАНС УСПЕХА

   Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до
31.03.2019. године приказан је у наредној табели.

Пословни  приходи  састоје  се  од  прихода  од  депоновања,  прихода  од  продаје
селектованог отпада, прихода од накнаде за управљање амбалажним отпадом,  прихода од
оснивача,  прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада.
Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема
отпада. 

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због
чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада
много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. 

Приходи  од  накнаде  за  управљање  амбалажним  отпадом  оставaрени  су  у  знатно
мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због
промене  висине  накнаде  за  амбалажни  отпад.  Оператери  за  управљање амбалажним
отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину
накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису
реализоване све уплате оснивача по основу дуга за  отплату рата кредита ЕБРД, које су
плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање. 

Реализација  осталих  пословних  прихода  односи  се  на  обрачун  амортизације
средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена
код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем
делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.
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Биланс успеха за период од 01.01. до 31.03.2019. 
у  динарима

Р.бр. Позиција
01.01.-31.03.2019.

План Реализација

I Укупни приходи (1+2+3) 81,124,000 50,351,884 62

1. Пословни приходи 71,879,000 49,502,482 69

2. Финансијски приходи 125,000 165,890 133

3. Остали приходи 9,120,000 683,512 7

II Укупни расходи (1+2+3) 77,733,000 59,046,430 76

1. Пословни расходи 75,580,000 57,468,129 76

2. Финансијски расходи 50,000 0 0

3. Остали расходи 2,103,000 1,578,301 75

III Резултат пре опорезивања 3,391,000 -8,694,546 0

Индекс реализација 
31.03.2019./план 

31.03.2019.



Непоштовање  договорених  рокова  плаћања,  од  стране  комуналних  предузећа
задужених  за  прикупљање  отпада  на  територији  оснивача  и  оснивача  такође  је  битно
утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности
предузећа. И поред наведених проблема,  ЈКП "Дубоко" Ужице је у  првом кварталу 2019.
години  редовно  измиривало  преузете  обавезе  према  добављачима,  по  основу  јавних
прихода и према запосленима.

Пословни расходи састоје  се  од  трошкова материјала,  трошкова зарада,  трошкова
производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови  материјала  које  чине  трошкови  материјала  за  одржавање  основних
средстава,  трошкови  резервних  делова,  ситног  инвентара,  канцеларијског  и  осталог
материјала,  горива,  огревног  материјала  и  електричне  енергије  остварени  су  у  мањем
износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања
све  набавке  се  реализују  у  складу  са  очекиваним  приливом  новчаних  средстава  по
искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за
рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за
дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

 Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу
од  планираног  због  реализације  планираних  набавки  у  складу  са  расположивим
средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима. 
Нематеријални трошкови нису реализовани у планираном износу као ни финансијски

расходи.
Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених

у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања
односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на
територији локалних самоуправа. 
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2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до
31.03.2019. године приказан је у наредној табели.

Позиција  из  биланса  стања,  уписани  а  неуплаћени  капитал  и  стална  имовина,
реализована је  у  мањем износу од планираног  због  кашњења у реализацији радова на
стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе  и  стална  средства  намењена  продаји  реализовани  су  у  већем  износу од
планираног  због  нереализованих  плаћених  аванса  извођачу радова  на  стабилизацији  и
проширењу тела депоније.

Краткорочна  потраживања  су  реализована  у  већем  износу  од  планираног  због
неизмирења доспелих обавеза купаца у року. 

Новчана средства су рализована у већем износу од планираног због нереализованих
планиране инвестиције. Поменута средства су орочена код банке.
          ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.
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Биланс стања на дан 31.03.2019. године
у динарима

Р.бр. Позиција
01.01.-31.03.2019.

План Реализација

I Укупна актива (1+2+3) 1,567,294,000 1,445,946,700 92

1. 1,461,039,000 1,311,456,643 90

2. 43,877,000 44,698,793 102

3. 62,378,000 89,791,264 144

II Укупна пасива (1+2) 1,567,294,000 1,445,946,700 92

1. Капитал (класа 3) 818,305,000 780,582,273 95

2. 748,989,000 665,364,427 89

Индекс реализација 
31.03.2019./план 

31.03.2019.

Уписани а неуплаћени капитал и 
стална имовина (класа 0)
Залихе и стална средства намењена 
продаји (класа 1)
Краткорочна потраживања, новчана 
средства и активна временска 
ограничења (класа 2)

Дугорочна резервисања, обавезе и 
пасивна временска разграничења 
(класа 4)



3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани  и  реализовани  токови  готовине  из  пословних,  инвестиционих  и
активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до  31.03.2019. године приказани су у
наредној табели.

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године се
може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

 Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних
због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од
укупног износа од 37.143.079 динара 27.500.000 динара се односи на орочена средства код
банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години. 
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Токови готовине за период од 01.01. до 31.03.2019. године
у  динарима

Р.бр. Позиција
01.01.-31.03.2019.

План Реализација

1. 61,222,000 49,049,781 80

2. 42,144,000 47,340,440 112

3. 0 154,509 0

4. 110,285,000 0 0

5. 76,909,000 0 0

6.

7. 10,000,000 37,143,079 371

Индекс реализација 
31.03.2019./план 

31.03.2019.
Приливи готовине из пословних 
активности
Одливи готовине из пословних 
активности
Приливи готовине из активности 
инвестирања
Одливи готовине из активности 
инвестирања
Приливи готовине из активности 
финансирања
Одливи готовине из активности 
финансирања
Готовина на крају обрачунског 
периода 



4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови  зарада,  накнада  зарада  запослених  и  чланова  управе  обрачунати  у
периоду од 01.01. до 31.03.2019. години, приказани у наредној табели исказани су у складу
са важећим законским прописима и актима предузећа. 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број  запослених у ЈКП "Дубоко"  Ужице на дан  31.03.2019.  године је  85
запослена од чега на неодређено време 75 запослених, 9 запослених на одређено време и 1
лице ангажовано  по  основу  уговора  о  привременим  и  повременим  пословима.  Један
запослени је  именован  на  јавну функцију због  чега  му радни однос  мирује  престанка
мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања,  која је  приказана у Обрасцу 4,  није промењена је  у односу на
цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године. 

Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.
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Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.03.2019. године
у  динарима

Р.б. Позиција
01.01.-31.03.2019.

План Реализација

1. Маса зарада бруто 2 22,251,449 18,803,670 85

2. Накнаде по уговору о делу

3. 1,452,325 203,524 14

4. Накнаде члановима управног одбора 369,003 106,176 29

5. Превоз запослених на посао и са посла 1,011,556 0 0

6. Дневнице на службеном путу 36,250 28,188 78

7. Накнаде трошкова на службеном путу 5,000 1,820 36

8. Отпремнине за одлазак у пензију

9. Помоћ радницима и породици радника 2,467,342 2,025,516 82

Индекс реализација 
31.03.2019./план 

31.03.2019.

Накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима



8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани  и  реализовани  износ  средстава  за  посебне  намене  за  2019.  годину
приказан је у табеларном прегледу.

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним
медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је
саставни део  прописаних  образаца  и  исплаћивана  су на  основу појединачних  писаних
захтева.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2019. години реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за
манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.

У 2019.  години  извршена су додатна улагања на  два  камионима Ивеко Стралис
(нови диференцијал  и замена  виталних  делова  мењача).  Вредност  ових  улагања  је
1.351.388 динара.

У овом периду су  одржана  два  састанка  везано  за  наставак  радова  на  пројекту
стабилизације  и  проширења  тела  депоније.  На  састанку  у  ЕБРД-и  уз  присуство
представника банке,  надзора "ИГ"  Бања Лука и ЈКП "Дубоко"  Ужице  разговарало се о
измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење.

На састанак у Министарству заштите животне средине, код Помоћника министра
Слободана  Перовића, дефинисане су наредне активности на реализацији овог пројекта у
2019. години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.
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Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.03.2019. године
у  динарима

Р.б. Позиција
01.01.-31.03.2019.

План Реализација

1. Хуманитарне активности 40,000 10,000 25

2. Репрезентација 52,871 18,675 35

3. Реклама и пропаганда 32,572 20,060 62

Индекс реализација 
31.03.2019./план 

31.03.2019.
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3,10-2,107.11-64 rqhi pae) H 593 0t
l-i5-L!r31339 !5 LrrnrN rue\H l.t,l.1.tl0 9(
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