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I OПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име: Јавно комунално предузеће 
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице, 

Скраћено пословно име: ЈКП "Дубоко" Ужице
Правна форма: Јавно комунално предузеће
Седиште: Ужице

            Адреса:                                Дубоко бб
          Опис делатности:  Комунална делатност

Матични број: 20104279
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

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  пројекту  "Регионална  санитарна  депонија  Дубоко"
прикључила се,  као  оснивач,  и  Општина Чачак,  што  је  правно регулисано у  Анексу 1
Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне
депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП “Дубоко” Ужице.

Наведеним  правним  актом  општине  су  на  доста  уопштен  начин  регулисале
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.

Управни одбор на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је  Одлуку број
54/4 о промени адресе - седишта, које сада гласи: Ужице, Дубоко бб.

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 62. седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број
62/9 о промени назива Предузећа "Регионална санитарна депонија Дубоко" у "Регионални
центар за управљање отпадом Дубоко". 

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа  и структура капитала
остали су непромењени. 

Предузеће  је  самостална  организациона,  економска  и  пословна  целина  у  којој
оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала
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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 Пројекта

2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа по Статуту су:

1. Управни одбор
2. Директор предузећа

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 2018. године одржао 8 седница. 
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1 23.91%

2 26.88%

3 10.20%

4 9.30%

5 8.39%

6 7.09%

7 5.70%

8 4.50%

9 4.03%

100%

Р.б. Градови и општине оснивачи 
Проценат учешћа у 

финансирању

Град Ужице

Град Чачак

Општина Ивањица

Општина Пожега

Општина Бајина Башта

Општина Лучани

Општина Ариље

Општина Чајетина

Општина Косјерић

Укупно



Табела 2. Чланови Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице

2.2. Директор

Одлуком Управног одбора  број 116/3 од 28.02.2018. године Момир Миловановић,
магистар техничких наука из Ужица,  именован је за  директора Предузећа.

Промена законског  заступника је  решењем БД  33135/2018 од 19.04.2018.  године
регистрована у АПР.  

3. ПРАВНИ ОКВИР

Због недовољне прецизности Закона о јавним предузећима, оснивачи ЈКП "Дубоко"
Ужице  ни  у  2018.  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
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
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Оснивач Име и презиме Функција крај/почетак мандата

Ужице Радосав Јовановић Заменик председника од 02.12.2016.

Чачак Марина Ћиримановић Председник Од 15.01.2018.

Ивањица Марко Главинић Члан од 24.01.2019.

Чајетина Срђан Пантовић Члан од 20.11.2014.

Лучани Милош Веланац Члан од 30.10.2014.

Ариље Милан Ненадић Члан од 28.01.2016.

Пожега Младен Илић Члан од 07.07.2016.

Бајина Башта Јован Милић Члан од 03.11.2016.

Косјерић



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,  усаглашен  предлог  усклађеног  оснивачког  акта
прихваћен је од стране надележних органа 8 оснивача док је од стране Општине Чејтина
одбијен “ јер се суштински мења уговор о оснивању “.

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 88/11,104/16,95/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15,44/18,95/18), 
- 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,  88/10,14/16,95/18) 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, 72/09,43/11,76/18,95/18) 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,
145/14 и 83/18) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 ,75/14 и 113/17),
- Закон о  начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС
број 68/15 и 95/18),
- 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, 103/15,99/16 и 95/18),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15, 99/16 и 95/18),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13 и 30/18),
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- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13 и 30/18),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС), 
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ), 
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13 и 30/18),
- 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  108/16,7/17,18/18 и 30/18),
- 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,  5/16,108/16,13/18  и  30/18)  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 129/07,83/14 и 47/18),
- 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, 15/16 и 108/16),
- 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 и  95/18),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС
68/15 и 113/17),
- 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
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
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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
утврђивању  јавног  интереса  за  експропријацију  непокретности  ради  проширења
Регионалне депоније Дубоко у Ужицу, 
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- Посебан колективни уговор за јавна  предузећа у комуналној делатности на територији
Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15) и припадајући анекси,
- 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,

 Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину                                                                                            9



- Анекс 1 Уговора 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
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 2018. ГОДИНУ

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом  "Дубоко" Ужице  проводи законом
прописане мере за поступање са комуналним отпадом у оквиру поступака пријема отпада,
сакупљања  и  транспорта,  третмана,  складиштења 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 току 2018. 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,  ЈКП
"Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић. 

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  2018.  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 еко-
центара за  складиштење и других токова отпада,  како би се  показало грађанима да  је
управљање отпадом много више од замене неуређених сметлишта. 

ЈКП "Дубоко" Ужице на локацији регионалне санитарне депоније, након пријема и
евидентирања, обавља делатност третмана, складиштења и одлагања неопасног отпада са
територија локалних самоуправа оснивача. У табели 3. дат је преглед количина примљеног
отпада из локалних самоуправа оснивача по меceцима.
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Табела 3. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима 

у 2018. години 

 

У табели 4. дат је преглед количина примљеног отпада по оснивачима у поређењу
са планираним количинама из Програма пословања за 2018. годину.

Табела 4. Преглед количине примљеног отпада у 2018. години
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у тонама

Месец

Оснивачи

Ужице Чачак Ивањица Пожега Лучани Ариље Чајетина Косјерић Остало Укупно

Јануар 1,552.83 2,154.58 378.56 511.92 372.20 204.28 264.92 618.34 136.66 39.14 6,233.43

Фебруар 1,323.64 1,646.16 373.44 417.54 315.30 178.72 209.10 531.36 111.86 38.87 5,145.99

Март 1,845.43 2,410.52 454.90 500.96 412.14 209.42 313.32 539.14 223.64 137.10 7,046.57

Април 1,801.60 2,657.38 472.04 572.60 460.08 273.85 331.16 607.00 179.14 55.32 7,410.17

Мај 1,765.45 2,943.44 488.20 495.50 497.12 268.16 339.52 668.02 244.80 56.96 7,767.17

Јун 1,576.34 2,624.91 397.69 467.28 444.34 239.18 285.96 663.38 146.24 44.18 6,889.50

Јул 1,978.60 2,943.90 575.88 571.20 531.36 308.86 397.24 746.54 202.68 54.04 8,310.30

Август 1,959.94 3,008.58 562.82 572.10 562.06 367.60 372.38 715.74 229.74 49.08 8,400.04

Септембар 1,750.97 2,717.14 509.44 586.50 423.14 241.76 351.40 547.72 175.00 70.06 7,373.13

Октобар 2,057.86 2,899.08 562.22 600.98 477.62 277.92 369.54 574.06 190.02 46.78 8,056.08

Новембар 1,786.98 2,639.18 480.18 545.50 468.34 265.24 334.88 529.48 163.40 182.60 7,395.78

Децембар 1,621.14 2,284.84 448.18 492.66 368.10 226.54 292.64 534.94 208.44 42.79 6,520.27

Укупно 21,020.78 30,929.71 5,703.55 6,334.74 5,331.80 3,061.53 3,862.06 7,275.72 2,211.62 816.92 86,548.43

Бајина 
Башта

у тонама

Оснивач План 2018.
Индекс

5=4/3 6=4/2
1 2 3 4 5 6

Ужице 19,969.75 21,600.00 21,020.78 97.32 105.26
Чачак 29,798.60 33,600.00 30,929.71 92.05 103.80
Ивањица 5,477.74 6,100.00 5,703.55 93.50 104.12
Пожега 5,794.72 7,100.00 6,334.74 89.22 109.32
Бајина Башта 5,075.98 5,900.00 5,331.80 90.37 105.04
Лучани 2,935.64 4,000.00 3,061.53 76.54 104.29
Ариље 3,840.40 4,100.00 3,862.06 94.20 100.56
Чајетина 5,892.36 6,200.00 7,275.72 117.35 123.48
Косјерић 2,108.58 2,600.00 2,211.62 85.06 104.89
Остало 844.16 1,000.00 816.92 81.69 96.77

Укупно 81,737.93 92,200.00 86,548.43 93.87 105.89

Остварено 
2017.

Остварено 
2018.



2. Селекција отпада

У  ЈКП  "Дубоко" Ужице  се  допрема  помешан  комунални  и  помешан  примарно
селектовани комунални отпад. На улазу се евидентира тежина и врста допремљеног отпада
и  из  које  локалне  самоуправе  је  допремљен  отпад.  После  улазне  контроле  отпад  се
усмерава  или  у  центар  за  секундарну  сепарацију  отпада  или  на  тело  депоније.  За
примљени примарно селектовани отпад се израђује записник о улазној контроли и отпад
се третира на линији за селекцију,  где се издвајају секундарне рециклабилне сировине
(папир, картон, стакло, алуминијумске лименке, гвожђе, ПЕТ амбалажа, пластична фолија,
тврда пластика).  Издвојене сировине се складиште у расутом или балираном стању до
предаје на даље поступање.

   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 намењеног одлагању. 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 локалним самоуправама оснивачима ЈКП  "Дубоко" Ужице не постоји никаква
контрола  ни  дисциплинске  мере  за  необављање  обавеза  које  су  наметнуте  законом  о
управљању отпадом. 

У табели 5. дат  је преглед количина примљеног примарно селектованог отпада из
локалних самоуправа оснивача у 2018. години.

Табела 5. Преглед количине примљеног примарно селектованог отпада 

у 2018. години

Због различитог нивоа степена покривености и различитог квалитета генерисане
суве фракције у локалним самоуправама оснивачима, ЈКП "Дубоко" Ужице је успоставило
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у тонама

Оснивач План 2018.
Индекс

5=4/3 6=4/2
1 2 3 4 5 6

Ужице 1,404.64 2,200.00 1,499.54 68.16 106.76
Чачак 2,513.50 2,600.00 3,093.80 118.99 123.09
Ивањица 87.02 60.00 109.37 182.28 125.68
Пожега 0.00 40.00 0.94 2.35 0.00
Бајина Башта 770.58 1,000.00 686.50 68.65 89.09
Лучани 24.28 50.00 24.26 48.52 99.92
Ариље 313.60 420.00 339.68 80.88 108.32
Чајетина 646.14 100.00 19.72 19.72 3.05
Косјерић 0.64 2.00 1.36 68.00 212.50

Укупно 5,760.40 6,472.00 5,775.17 89.23 100.26

Остварено 
2017.

Остварено 
2018.



процедуру  за  поступање  са  примарно  селектованим  отпадом  у  центру  за  селекцију,  у
оквиру које је прва делатност 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 број 86/3 од 29.01.2015. 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  ЈКП  "Дубоко" Ужице,  која  је
дефинисана програмом пословања.

У табели 6. је дат преглед количина примљеног примарно селектованог отпада и
количина  признатог  примарно  селектованог  отпада  након  извршене  улазне  контроле
квалитета отпада.

Табела 6. Преглед количине признатог примљеног примарно селектованог отпада
после улазне контроле у центру за селекцију у 2018. години

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, број становника и територијална покривеност,
су остварили Ариље и Бајина Башта. 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 субјеката у ланцу управљања отпадом. Без обзира на економске проблеме
чини се да је већи проблем инертност комуналних предузећа и недостатак иницијативе, јер
за ове намене постоје европски фондови који нуде директну финансијску помоћ. Међутим
свака помоћ је условљена укупном променом понашања превасходно произвођача отпада,
јер без њиховог активног учешћа не може доћи до конкретних резултата кад је у питању
селекција отпада и крајњи циљ – смањење отпада намењеном одлагању.

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 2018. године рађено је
испитивање састава отпада који улази у центар за селекцију и отпада намењеног одлагању
у складу са усвојеним упутством за одређивање морфологије отпада. Узорци су узимани из
отпада који је допреман из свих локалних самоуправа оснивача. 

У табели 7. дат је збирни приказ састава примљеног помешаног комуналног отпада
у ЈКП "Дубоко" Ужице у 2018. години.  
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у тонама

Опис Ужице Чачак Ивањица Пожега Лучани Ариље Чајетина Косјерић Укупно

Признато 1,105.26 2,206.36 62.10 0.94 585.64 21.64 324.58 9.22 1.36 4,317.10

Примљено 1,499.54 3,093.80 109.37 0.94 686.50 24.26 339.68 19.72 1.36 5,775.17

% извршења 74 71 57 100 85 89 96 47 100 75

Бајина 
Башта



Табела 7. Морфологија помешаног комуналног отпада у 2018. години

Графички приказ морфологије помешаног комуналног отпада у 2018. години

Из табеле и графикона се јасно види да се велика количина амбалажног отпада
налази у помешаном комуналном отпаду, који се директно одлаже на тело депоније. 

Радници  ЈКП  "Дубоко" Ужице  су  значајно  већу  пажњу  посветили  у  центру  за
селекцију улазној  контроли примљеног примарно селектованог комуналног отпада.  Сав
прикупљени примарно селектовани отпад се,  након евидентирања,  упућује у центар за
селекцију, где се одрађује улазна контрола и верификује записник о улазној контроли, а
отпад се третира на линији за селекцију. Приликом истовара у центру за селекцију се јасно
види да  не  постоји  детаљна  контрола  одвајања  отпада  на  месту настанка  произвођача
отпада. У већој или мањој мери се на основу присуства неких токова отпада (кревети,
фотеље,  ормани, теписи),  као и због коришћења црних кеса за прикупљање отпада (из
којих се не види  садржај) види да и комунална предузећа која прикупљају отпад имају
више за циљ да количином ове фракције отпада умање своје фактуре за транспорт, третман
и одлагање отпада према ЈКП  "Дубоко" Ужице,  а  мање за циљ поступање у складу са
законом о управљању отпадом.
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у килограмима

О пис Папир Те трапак Алуминијум Гвожђе Фолија ПЕТ Пластика С такло Гума Текстил Биомаса О стало Узорак

Количина 516 42 48 62 270 195 392 165 20 400 1,040 1,645 4,795
% 10.76 0.88 1.00 1.29 5.63 4.07 8.17 3.44 0.42 8.34 21.69 34.31 100





Табела 9. Количина третираног, издвојеног и депонованог отпада у 2018. години 

Центар за селекцију у 2018. години је радио 293 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 2018.
години имала укупно ефективно радно време 1680 h. Просечно ефективно радно време
линије је било 5 h 43 min 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  112 h 45 min,
што је 6,7 % у односу на укупно ефективно радно време линије. 
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у тонама

Месец Примљено Третирано

Депонован отпад % Селект/

Директно Укупно Прим

Jануар 6,233.46 747.62 536.30 5,485.81 6,022.11 156.74 2.51

Фебруар 5,145.99 630.45 307.54 4,515.54 4,823.08 230.18 4.47

Март 7,046.57 790.27 113.32 6,256.30 6,369.62 783.44 11.12

Април 7,410.17 570.18 40.38 6,839.99 6,880.37 619.31 8.36

Мај 7,767.17 800.05 5.00 6,967.12 6,972.12 627.70 8.08

Јун 6,889.50 711.74 118.92 6,177.76 6,296.68 653.92 9.49

Јул 8,310.30 936.62 464.80 7,373.68 7,838.48 466.54 5.61

Август 8,400.04 849.02 187.02 7,551.02 7,738.04 675.88 8.05

Септембар 7,373.13 711.87 6,661.26 6,661.26 735.28 9.97

Октобар 8,056.08 740.43 7,315.65 7,315.65 814.26 10.11

Новембар 7,395.78 767.42 109.56 6,628.36 6,737.92 704.47 9.53

Децембар 6,520.27 731.55 319.50 5,788.72 6,108.22 378.35 5.80

Укупно 86,548.43 8,987.22 2,202.34 77,561.21 79,763.55 6,846.07 7.91

Селект. 
СировинеПосле 

селек.



Табела 10. Количина издвојених сировина у 2018. години 

Графички приказ издвојених сировина у укупно издвојеној количини 

у 2018. години

У центру за селекцију се скундарна 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  2018.  години ове  машине  су  одрадиле  3.138,6
моточаса  и  потрошиле  13.880  литара  орива.  Просечна  потрошња  радних  машина
ангажованих у центру за селекцију у 2018. години је била 4,42 литара по моточасу.
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Гвожђе; 1.29 Алум; 0.23 ПЕТ; 1.87 Гума; 0.64 Стакло; 1.21

Папир; 8.87
Фолија; 2.54

Пластика; 0.15

Тетрапак; 0.08

Акумулатор; 0.01

Лака фракција; 83.12

у тонама

План 2018.
Индекс

5=4/3 6=4/2

1 2 3 4 5 6
Гвожђе 100.98 160.00 88.17 55.11 87.32
Алуминијум 14.10 20.00 15.60 78.00 110.63
ПЕТ 116.56 240.00 128.27 53.45 110.05
Гума 27.52 40.00 43.78 109.45 159.08
Стакло 87.22 150.00 82.64 55.09 94.75
Папир 631.87 1,100.00 606.96 55.18 96.06
Фолија 203.17 300.00 174.21 58.07 85.75
Пластика 8.87 30.00 10.39 34.63 117.14
Тетрапак 7.23 15.00 5.16 34.41 71.40
Електронски отпад 4.34 0.00 0.00
Акумулатори 0.57 0.00 0.00
Лака фракција 4,899.26 5,500.00 5,690.31 103.46 116.15
Остало 0.00 15.00 0.00 0.00

Укупно 6,101.12 7,570.00 6,846.07 90.44 112.21

Врста селектованог 
отпада

Остварено 
2017.

Остварено 
2018.



У табели 11. дат је приказ рада и потрошње горива радних машина у центру за
селекцију.

Табела 11. Преглед рада (мото час) и потрошња горива радних машина у центру за
селекцију у 2018. години

У 2018. години је настављен рад на програмима завршених пројеката (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  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 2018. години допремљено 37.600 кг суве фракције отпада, а из
ужичких маркета 51.070 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).  Обзиром на велико радно оптерећење
дешавали су се застоји због непланираних кварова. У центру за селекцију виљушкар 2 (са
хватаљкама) је имао застој око 2,5 месеца, а на телу депоније 4 месеца није био у функцији
булдозер, 3 месеца компактор и 1 месец комбинована грађевинска 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
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Утоваривач Механичка лопата Виљушкар 1 Виљушкар 2

Месец Моточас Моточас Моточас Моточас

Јануар 85.20 685 65.10 196 47.30 132 47.30 104

Фебруар 71.80 494 75.40 303 38.30 140 45.50 214

Март 70.70 466 90.50 419 85.70 211 73.90 271

Април 69.90 340 64.20 256 69.90 186 50.40 195

Мај 99.40 728 51.40 227 76.90 262 54.60 188

Јун 93.60 589 55.30 204 96.20 313 0.00 0

Јул 109.00 596 31.00 116 108.60 322 0.00 0

Август 91.90 525 46.20 204 88.00 266 26.90 140

Септембар 90.80 534 31.00 131 90.40 312 19.00 81

Октобар 107.10 597 37.40 131 94.40 193 59.00 216

Новембар 113.50 709 35.00 142 17.40 68 85.80 312

Децембар 130.40 638 35.10 132 50.10 156 62.10 236

Укупно 1,133.30 6,901 617.60 2,461 863.20 2,561 524.50 1,957

Радна 
машина

Потрошња 
горива (л)

Потрошња 
горива (л)

Потрошња 
горива (л)

Потрошња 
горива (л)



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 6.063,70 моточаса и потрошиле 71.150 литара еуродизела,
што је просечно  11,73 литара/моточас. Камион (марке Мерцедес), који је радио у кругу
депоније  у  интерном  транспорту,  је  прешао  15.275 км,  потрошио  9.569,64 литара
еуродизела, што је просечно 62,65 литара/100 км. 

Возила  у  екстерном  транспорту  су  прешла  367.437 км  и  потрошила  166.535,55
литара горива, што је просечно 45,32 литара/100 км.

 Табела 12. Преглед пређене километраже и потрошње горива транспортних
средстава у 2018. години

4. Депоновање отпада

Током 2018. 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  ангажовали смо
недостајуће  грађевинске  машине  са  послужиоцима.  Потребан  потрошни  материјал
набављен је по обављеном поступку јавних набавки. Преглед утрошених радних часова и
набављеног потрошног материјала за уградњу на телу депоније, дати су у табели 13.
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Врста возила

Шкода Октавија УЕ 089 ЈД 31,355 1,978.48 6.31

Шкода Фабија УЕ 089 ЈЦ 12,109 973.63 8.04

Дачија Докер УЕ 079 РН 13,706 1,241.09 9.06

Ивеко Стралис УЕ 049 ЈР 37,335 17,269.19 46.25

Ивеко Стралис УЕ 049 ЈС 59,624 26,838.16 45.01

Ивеко Стралис УЕ 049 МЦ 64,513 29,983.39 46.48

Ивеко Стралис УЕ 050 ДТ 77,320 34,645.77 44.81

Ивеко Стралис УЕ 050 ДС 69,295 30,897.94 44.59

Ивеко Стралис УЕ 050 ДШ 51,367 24,003.36 46.73

Ивеко Тракер УЕ 056 ЛА 718 339.00 47.21

Ивеко Еурокарго УЕ 050 ИС 6,948 2,492.74 35.88

ФАП 1318 УЕ 059 ДФ 1,068 405.00 37.92

Мерцедес 3236 УЕ 026 ЕТ 15,275 9,569.64 62.65

Укупно 440,633 180,637.39 40.99

Регистарски 
број

Пређени 
километри (км)

Потрошња 
горива (л)

Просечна 
потрошња горива 

(л/100 км)



Табела 13. Преглед утрошених радних сати радних машина и возила на телу депоније
у 2018. години

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-а 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 шест гасних бунара
(од Б1 до Б26),  који  су  перманентно  надзиђивани,  са  повећавањем нивоа  депонованог
отпада.  У  току  2018.  године  уграђено  је  50  метара  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 трактором. Укупно је утрошено око 55 м³ гранулисаног шљунка. У
сарадњи са електро монтерском фирмом прилагођаван 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 10.08.2018. године. Утврђена ангажована
кубатура  тела  депоније  су  била  407.382  m³.  Анализом  вршеног  мерења  допремљеног
отпада  на  депоновање,  допремљене земље и резултата  добијених  геодетским снимком,
утврђена  је  просечна  запреминска  маса  1,381 тона/м3,  са  око  13,9%  учешћа  камено-
земљаног материјала у кубатури.

У табели 14. дат је преглед допремљених количина отпада и земље за прекривање
на телу депоније у 2018. години.
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у радним сатима

Месец
Багер (МЧ)

Јануар 125.10 81.20 54.30 10.60 17.00

Фебруар 15.40 111.50 72.20 0.00 0.00

Март 123.20 63.00 66.30 51.70 0.00

Април 77.70 86.30 49.70 126.40 0.00

Мај 55.60 159.50 37.80 126.40 60.50

Јун 0.00 119.40 69.50 161.20 76.00

Јул 70.50 0.00 75.80 156.10 64.00

Август 172.00 0.00 69.90 110.70 65.00

Септембар 152.10 0.00 53.00 42.00 30.00

Октобар 133.30 36.60 55.90 25.50 114.00

Новебар 135.00 18.50 75.10 119.70 84.50

Децембар 123.30 22.00 95.60 116.80 62.00

Укупно 1,183.20 698.00 775.10 1,047.10 573.00

Рад радних машина ЈКП "Дубоко" Ужице
Рад ангажованих радних машина 

и возила

Компактор 
(МЧ)

Булдозер (МЧ) 
Комбинована 
машина (МЧ)

Камион кипер 
(сати рада)



Табела 14. Преглед рада на телу депоније у току 2018. године

Табела 15. Преглед рада на телу депоније од почетка рада до 31.12.2018. године

Током године било је већих застоја и кварова на радним машинама, и то: компактор
је био ван функције 91 дан, комбинована машина 34, а булдозер 128 дана.

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. 

Да  би  се  успешно  одговорило захтевима  за  благовремено  обављање  послова  и
радних задатака на телу депоније у наредном периоду, током 2019. године, потребно је
обезбедити услуге недостајуће механизације, и то: багера гусеничара, за утовар камено –
земљаног материјала,  уградњу а.б.  цеви за  гасне бунаре,  облагање косина депонованог
отпада;  и  камиона  кипера  са  могућношћу  бочног  истовара,  за  транспорт  камено  –
земљаног  материјала,  и  уградњу  у  облогу  тела  депоније.  За  наредни  период  се  мора
обезбедити позајмиште камено земљаног материјала, или набавком обезбедити исти, који
по  карактеристикама  одговара  за  ову  намену.  Такође  је  планирана  набавка  камене
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Месец

Јануар 6,022.11 22,985.15 6,022.11 252.00

Фебруар 4,823.08 18,408.70 4,823.08 0.00

Март 6,369.62 24,311.53 6,369.62 672.00

Април 6,880.37 26,260.95 6,880.37 1,386.00

Мај 6,972.12 26,611.15 6,972.12 1,358.00

Јун 6,296.68 24,033.13 6,296.68 1,557.00

Јул 7,838.48 29,917.87 7,838.48 1,261.60

Август 7,738.04 29,534.50 7,738.04 1,369.90

Септембар 6,661.26 25,424.66 6,661.26 643.81

Октобар 7,315.65 27,922.33 7,315.65 70.00

Новебар 6,737.92 25,717.25 6,737.92 1,538.44

Децембар 6,108.22 23,313.82 6,108.22 1,085.00

Укупно 79,763.55 304,441.04 79,763.55 11,193.75

Количина 
допремљеног 

отпада (t)

Количина 
допремљеног 
отпада (m³)

Количина 
збијеног отпада 

(m³)

Количина земље 
за прекривање 

(m³)

Година

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. 75,187.70 286,975.95 75,187.70 11,211.84

2018. 79,763.55 304,441.03 79,763.55 11,193.75

Укупно 482,817.36 1,842,889.39 482,817.36 66,712.97

Количина 
допремљеног 

отпада (t)

Количина 
допремљеног 
отпада (m³)

Количина 
збијеног отпада 

(m³)

Количина земље 
за прекривање 

(m³)



јаловине,  каменог  тампона,  армирано  бетонских  перфорираних  цеви  и  гранулисаног
шљунка.

5. Одржавање

Служба  одржавања  обавља  делатности  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 2018. години имала  112 часова 45 минута застоја, што је
приближно истог  нивоа као 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 ефикасној  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.

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);
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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  заштиту
животне  средине  и  Министарству  заштите  животне  средине,  а  за  воде  још  и  Јавном
водопривредном предузећу Србија воде.

6.2. Мониторинг параметара животне средине у 2018. години

На  регионалној  санитарној  депонији  “Дубоко”  Ужице  се  у  2018.  години  вршио
мониторинг следећих параметара животне средине:

1) Мониторинг метеоролошких параметара

Свакодневно се преузимају метеоролошки параметри (температура ваздуха у 8 и 14
часова, количина падавина, брзина и смер ваздушних струјања,  ваздушни притисак, УВ
индекс и атмосферска влажност).  Подаци се преузимају са сајта метеоролошке станице
Ужице -Поникве (Užice -Ponikve Met.Station).

2) Мониторинг површинских вода

 Турског потока.  
Акредитована лабораторија, "Институт Ватрогас" доо Нови Сад, је у 2018. 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.

На захтев ЈКП “Дубоко” Ужице, акредитована лабораторија је,  како налаже Уредба
о одлагању отпада на депоније, узорковала воду 8 пута (4 узводна и  4 низводна узорка) 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 површинске воде,тј. Турског потока, у смислу да углавном остаје иста
категорија воде узводно и низводно од тела депоније,  али је приметан утицај  узводног
сливног подручија,где егзистирају сеоска домаћинства.
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Графички приказ квалитета узорковане воде из Турског потока 
преко биолошке потрошње кисеоника

На основу приказаног графика се види да се концентрација биолошке потрошње
кисеоника  узетих  узорака  узводно  и  низводно   разликују,  и  то  прва  два  узорка  имају
повишену концентрацију низводно, а друга два обратно.

Прво квартално мерење :  Турски поток узводно од тела депоније  је треће класе,
низводно од тела депоније је пете класе због повећане коцетрације никла у води.

Друго квартално мерење: Турски поток узводно од тела депоније  је пете  класе
због повећане концетрације  укупног азота, низводно од тела депоније је пете класе због
повећане коцетрације гвожђа, мангана, укупног амонијум јона,

Треће квартално мерење :Турски поток узводно од тела депоније је пете класе,
увећани су HPК,  гвожђа и мангана. Низводно од тела депоније је пете класе због увећаног
амонијум јона, и ниртита.

Четврто квартално мерење: Турски поток узводно од тела депоније  је пете класе
због повећаног гвожђа, мангана, и олова. Низводно од тела депоније је пете класе због
увећане концетрације гвожђа.

3) Мониторинг подземних вода

Акредитована  лабораторија ЗЗЈЗ  из  Ужица два  пута  у  2018.  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: 
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• 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.

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. 

Први  мониторинг  подземних  вода  указује  на  повећану   концентрацију  олова  у
трећем пијезометру  други мониторинг указује на повећану концетрацију олова у сва три
пијезометра и повећану концентрацију гвожђа у првом и трећем пијезометру.

4) Мониторинг отпадних вода

Акредитована лабораторија  ЗЗЈЗ из Ужице  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  поред оптерећености
система великом количином атмосферских вода у летњем периоду 2018.год.,што обично
није случај. 

У 2018. години ЈКП Дубоко Ужице је одвозило отпадну воду из таложне лагуне у
складу са уговором који је потписан са ЈКП Наш дом Пожега (385  цистерни капацитета
10м3)и предузећем Premi trade doo Beograd (9 цистерни капацитета 16м3).
Прво квартално меренје квалитета отпадне воде указује на повећану  концентрацију хрома
и  фосфора,  повећан  ВРК  и  НРК,  друго  мерење  указује  на  повећан  ВРК  и  НРК,  треће
мерење  показује  повећану  концентацију  фосфора,  хрома,  олова  и  арсена,  прекорачење
параметара  ВРК и НРК, у четвртом мерењу је повећана концентрација  фосфора, хрома и
арсена као и ВРК и НРК,

ЗЗЈЗ  годишњим  извештајем  указује  на   неопходност  интевизирања  изградње  и
активирања уређаја за пречишћавање отпадне воде , због њене оптерећености  органским
материјама,  повећане концентрације метала и бактеријолошког оптерећења.

5) Мониторинг емисије гасова из биотрнова

Испитивање  емисије  гасова  из  биотрнова  подразумева  испитивање  температуре,
састава, протока и количине гасова која се емитује (CH4, O2, CO2, H2S) у складу са Уредбом
о одлагању отпада на депоније.

Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" доо Нови Сад је  једном месечно
испитивала емисију гасова из биотрнова у 2018. години. Укупно је испитивано135 узорака.
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У  јануару  мерено  је  20  биотрнова,  у  фебруару  15,  а  у  осталим  месецима  по  10.  На
наредном графичком приказу види се да је концентрација метана (Биотрн 7) током 2018.
године. Уочљиво је да је највећа експанзија емисије метана била у месецу априлу, а онда је
је дошло до пада и потпуно исцрпљења емисије метана биотрна бр.7. 

Графички приказ концентрације метана (Биотрн 7) током 2017. године

Дијаграм  је  исцртан  на  основу  извештаја  акредитоване  лабораторије  "Институт
Ватрогас" Нови Сад.

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. 

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. 
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6) Мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух из котларнице

На  основу  Уредбе  о  мерењима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздуху  из
стационарних извора загађивања и Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих
материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање,  акредитована  установа  "Институт
Ватрогас" доо Нови Сад је  мерила емисију загађујућих материја из котларнице два пута
(март и новембар) у 2018. 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. Такав резултат испитивања је у складу са очекивањима  с обзиром
да се као енергент користи пелет.

7) Мониторинг земљишта

Акредитована  лабораторија  "Институт  Ватрогас" доо  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.

Концентрација бакра у обадва узорка прелази кориговану  граничну вредност, али
не прелази ремидијациону  вредност према уредби ( измерена вредност је 33.17 и 30.52
коригована вредност  је 17 и 20. коригована ремидијациона је 91 и 104.

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"  доо  Нови  Сад  је  у  јуну  2018.
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" доо Нови
Сад) мерило  ниво загађујућих материја у ваздух (амбијентални ваздух) преко амонијака и
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водоник  сулфида  на  једном  мерном месту, 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, Мерно место  је било лоцирано поред резервоара код водне
станице,  око 300 м северозападно од депоније.   Период узорковања је био од11.07. До
10.08 2018.год.

Резултати испитивања су показали да су измерене концентрације водоник-сулфида
и  амонијака  на  мерном  месту  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

2.6.3. Мониторинг у депонијској лабораторији у 2018. 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  су
температура, pH, потрошња калијум-перманганата и биолошка потрошња кисеоника.
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Табела 16. Преглед врста и броја извршених анализа у депонијској лабораторији 
у 2018. години

Резултати испитивања не одступају од резултата акредитованих установа, које су
узорковање радиле у оквиру законске регулативе са два узорковања годишње.

Графички приказ квалитета подземне воде 
мереног преко биолошке потрошње кисеоника

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.
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m
g/

l

Месец
Број извршених анализа

Укупно

Јануар 54 2 6 3 1 66

Фебруар 48 2 6 3 1 60

М арт 63 6 6 3 1 79

Април 52 4 8 1 1 66

Мај 63 4 6 2 1 76

Јун 63 4 6 4 1 78

Јул 66 6 7 79

Август 69 2 6 77

Септембар 60 6 6 2 1 75

Октобар 69 8 6 1 1 85

Новебар 63 5 7 2 1 78

Децембар 55 4 6 2 1 68

Укупно 725 53 76 23 10 887

Отпадне 
воде

Површинске 
воде

Подземне 
воде

Додатне 
анализе

Процедне 
воде



Приказани резултати показују да су вредности БПК5 за оба пијезометра приближне, што
показује  да  депонија  није  нарушила  квалитет  подземне  воде.  Вредности  БПК5 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
–  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  са
класификованим  индексним  бројем  и  категоријом,али и  уколико  прихвате  економску
понуду за услугу безбедног одлагања. 

6.5. Вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на комплексу депоније

Током 2018. године ЈКП  "Дубоко" Ужице је вршило контролу узрочника заразе у
складу са  Уредбом о одлагању отпада на депоније.  Ангажована је  овлашћена установа
Завод за ДДД "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.
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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. 

III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
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Табела 17. Квалификациона структура запослених 

Р.б. План 2018. Индекс

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

1. НК 26 26 25 96 96

2. ПК 3 3 3 100 100

3. КВ 18 18 19 106 106

4. ССС 14 14 14 100 100

5. ВКВ 0 0 0 0 0

6. ВС 5 5 5 100 100

7. ВСС 18 19 18 95 100

Укупно 84 85 84 99 100

Квалификациона 
структура 

Остварено 
2017.

Остварено 
2018.

Табела 18. Старосна структура запослених

Р.б.
Интервал 

Остварено 2017. Остварено 2018. Индекс
(у годинама)

1 2 3 4 5=4/3

1. до 30 5 6 120

2. 30 до 40 24 21 88

3. 40 до 50 28 27 96

4. 50 до 60 25 26 104

5. преко 60 2 4 200

Укупно 84 84 100



На дан 31.12.2018. године 75 запослена су на неодређено време, док је 9 запослено
на одређено време.

У 2018. години запослени у ЈКП "Дубоко" Ужице су користили боловање по више
основа.  Евидентирано  је  трудничко  и  породиљско  боловање  у  износу  од  2.664  сати,
боловање по основу повреде на раду у износу од 1.120 сати, боловање до 30 дана у износу
од 5.912 сати и боловање преко 30 дана на терет социјалног осигурања у износу од 2.048
сати. У 2018. години, у складу са важећим прописима, евидентиране су три повреда на
раду. Две повреде су оцењене као лаке, а једна као тешка.

1. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

У току 2018. године запослена су 2 лица.  Одлуком Управног одбора број 116/3 од
28.02.2018. године Момир Миловановић именован је за директора предузећа. Друго лице
је запослено на упражњено радно место возача.

Национална служба за запошљавање је у 2018. години расписала јавни конкурс у
циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП
"Дубоко" Ужице је на овај начин у 2018. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о
привременим и повременим пословима на период до 4 месеца.
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Табела 19. Структура запослених према годинама стажа 

Р.б.
Интервал 

Остварено 2017. Остварено 2018. Индекс
(у годинама)

1 2 3 4 5=4/3

1. до 5 година 7 4 57

2. 5 до 10 19 22 116

3. 10 до 15 15 13 87

4. 15 до 20 14 15 107

5. 20 до 25 14 12 86

6. 25 до 30 6 7 117

7. 30 до 35 5 6 120

8. преко 35 4 5 125

Укупно 84 84 100

Табела 20. Структура запослених по полу

Р.б. Пол
Запослени

1 2 3 4

1. Женски 22 21

2. Мушки 62 63

Укупно 84 84

Број запослених 
31.12.2017.

Број запослених 
31.12.2018.



2. Зараде запослених 

Зараде  запослених у  2018.  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 2018. 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 21. дат је детаљан приказ планираних и реализованих трошкова зарада за
2018. годину.

Табела 21. Преглед планирани и реализованих трошкова зарада за 2018. годину

IV. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У оквиру Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. 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.  У  табели  2.  дат  је  приказ  остварења  плана
инвестиција за 2018. годину.
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у динарима

Конто Врсте  расхода План 2018.
Индекси

5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7

52 Трошкови зарада 81,769,316 100,691,889 92,006,232 91 113

5200 Т рошкови бруто зарада 58,130,103 65,303,327 62,451,466 96 107

5210 Т рошкови доприноса на терет послодавца 10,632,997 11,941,327 11,422,200 96 107

5240 1,155,914 5,809,300 1,843,530 32 159

5260 Т рошкови накнада члановима УО и НО 1,130,187 1,476,012 861,366 58 76

52900 Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда 34,094 264,594 142,650 54 0

52909 Срества по основу привременом смањења зарада 5,312,410 5,823,194 5,785,968 99 109

52904 Т рошкови помоћи запосленима 1,494,985 5,503,773 5,586,541 102 374

52910 Т рошкови накнаде превоза на посао и са посла 3,791,274 4,405,362 3,771,883 86 99

52911 Т рошкови дневница на службеном путу 87,352 165,000 140,628 85 161

О стваре но 
2017.

О стваре но 
2018.

Т рошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима



1. Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфратруктуре

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.

Извођач радова  Unieco  Sade  није почео са радовима на Пројекту стабилизације и
проширења тела депоније. У овом периоду је одржано више састанака са свим учесницима
у овом пројекту (Министарство заштите животне средине, оснивач ЈКП "Дубоко" Ужице,
ЕБРД, консултанти ЕИСП пројекта, надзор "ИГ" Бања Лука) на којима је договорен нацрт
техничког  описа  за  пројекат  допуне  и  измене  главног  Пројекта  (пројекат  за  извођење)
стабилизације  и  проширење  тела  Регионалне  депоније  Дубоко.  Такође,  утврђен  је  и
динамички план измене и допуне пројекта (фазно) у циљу стварања услова за почетак
извођења радова на локацији Дубоко.

У сарадњи са Министарством заштите животне средине одржано је више састанака
са заједничким задатком да се изaбере пројектантска кућа која ће урадити измене и допуне
главног пројекта. Заједнички је закључено, а уз подршку ЕИСП консултаната, да ће измене
и допуне пројекта урадити "Енвроплан" Грчка. U јуну 2018. године на локацији "Дубоко"
одржан  је  заједнички  састанак  свих  учесника  у  пројекту  (Енвроплан,  Министарство,
консултанти ЕISP, Технохиросфера,  Надзор  "IG" Бања Лука,  Извђач  "Unieco Sade").  На
састанку је  извршена анализа  примедби датих у техичком опису пројекта  за  допуне  и
измене главног пројекта, а идентификоване примедбе потврђене на терену. Пројектанту је
достављена сва тражена додатна документација.

Закључено  је  да  пројектант  уради  почетни  извештај  који  ће  бити  заједнички
анализиран на састанку. Састанак је одржан 03.07.2018. у Министарству са заједничким
ставом да су створени сви услови за измене и допуне главног пројекта кроз пројекат за
извођење.

 Након више одржаних састанака свих учесника уз активно учешће Министарства
заштите животне средине усаглашен је пројектни задатак, на који је ЈКП "Дубоко" Ужице
дало сагласност 05.10.2018. године. На основу дате сагласности консултанти ће уговорити
израду пројекта за извођење кроз измене и допуне постојећег главног пројекта.
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2. Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката

У 2018. години није било улагања  у изградњу или реконструкцију грађевинских
објеката.

3. Реализација планираних набавки добара, услуга и радова 

У табели 22. дат је приказ остварења плана инвестиција за 2018. годину.

Табела 22. Остварење плана инвестиција за 2018. годину

3.1. Инфраструктура депоније

У  току  2018.  године  извршена  је  набавка  сепаратора  уља  и  лаких  течности  и
биолошког пречистача отпадних вода. Завршени су радови на уградњи биопречистача и
сепаратора  са  пратећим  објектима  и  урђаји  су  пуштни  у  пробни  рад  у  октобру  2018.
године. Укупна вредност опреме и изведених радова износи  3.546.054 динара.

У  циљу  побољшања  интернет  веза  и  покривености  сигналом  за  видео  надзор
целокупног простора депоније Дубоко као и покривеност ТС Чачак, извршена је набавка и
монтажа  фибер  оптичког  кабла  са  поштањем  оптичког  линка  и  трансформатор  70VA.
Укупна вредност опреме и радова износи 375.520 динара.    
        

3.2. Опрема

У току 2018. године, реализоване су инвестиционе активности на набавци опреме и
инвестиционим улагањима на постојећим транспортним средствима у износу од 3.556.722
динара.  Накнадана  улагања  у  транспортна  средства  су  износила  1.418.622  динара.
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             у хиљадама динара

Р.б. Опис инвестиције План 2018. Индекси

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

I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ

1. Тело депоније 177 23,500 0 0 0

2. Трансфер станице 0 90,000 0 0 0

3. Инфраструктура депоније 938 9,255 3,922 42 418

4. Опрема 3,298 60,550 3,557 6 108

4.1 Возила 900 16,250 1,419 9 158

4.2 Контејнери и приколице 1,071 2,970 1,856 62 173

4.3 Остала опрема 1,327 41,330 282 1 21

II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ

5. Проширење депоније 50,719 533,684 0 0 0

5.1 Eкпропријацијa земљишта 9,332 10,410 0 0 0

5.2 Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза   41,387 226,874 0 0 0

5.3 Проширење депоније 2. фаза 0 296,400 0 0

6. 1,000 10,870 0 0 0

Укупно 56,132 727,859 7,478 1 13

Остварено 
2017.

Остварено 
2018.

Израда и ревизија пројекта, надзор и 
технички пријем радова 



Извршена набавка контејнера (аброл контејнери 32 m3) укуне вредности 1.856.000 динара.
Од остале опреме извршена је набавка машине за прање возила и механизације у

укупном износу од 282.100 динара.

3.4. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

Укупно реализоване активности на пројектима у 2018. години су износиле 147.000
динара. 

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 дирекно у Турски поток.

Други  део  пројекта  односио  би  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
периодима великих  прилива  атмосферских  вода,  растерећење  поменутог  постројења  у
летњим месецима,  као  и  побољшање квалитета  пречишћених вода са  бољим физичко-
хемијским карактеристикама. У 2018.години реализован је први део пројекта и уређаји се
налазе у пробном раду.              

4. Извештај о јавним набавкама

Дана 12.08.2015. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о
јавним набавкама (Сл.гласник РС”, бр.  68/2015) и у складу са тим Законом, Законом о
буџету  Републике  Србије  за  2017.  годину,  усвојеним  Програмом  пословања  и  Планом
набавки за 2018. годину, ЈКП "Дубоко" Ужице је реализовало јавне набавке по различитим
поступцима.

Извештај  о  спроведеним јавним набавкама  приказан  је  по  врстама  спроведених
поступака. 

   
          4.1. Јавне набавке велике вредности 

Набавка  велике  вредности  је  набавка  чија  је  процењена  вредност  на  годишњем
нивоу  већа  од  вредности  одређене  у  Закону  о  буџету  Републике  Србије.  Та  вредност
износи  5.000.000 динара. Спроведене су следеће набавке велике вредности:
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           4.2. Јавне набавке мале вредности 

          Набавка мале вредности је набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу
нижа од вредности одређене у Закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије.
Oд 12.08.2015. године, границе за јавну набавку мале вредности су од 500.000 до 5.000.000
динара. У 2018. години  спроведене су следеће јавне набавке мале вредности.
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Табела 17. Реализоване јавне набавке велике вредности у 2018. години

Р.б. Број набавке Предмет јавне набавке

1 ЈНВВ 01/2018 Гориво и адитиви

2 ЈНВВ 02/2018 Коришћење грађевинских машина на Телу депоније

3 ЈНВВ 03/2018 Потрошни материјал – депоновање

4 ЈНВВ 04/2018

5 ЈНВВ 05/2018

6 ЈНВВ 06/2018 Геодетске услуге (прва фаза)

7 ЈНВВ 07/2018

8 ЈНВВ 08/2018 Резервни делови за возни парк у 15 партија

9 ЈНВВ 10/2018 Коришћење грађевинских машина на Телу депоније партија 2- багер гусеничар

10 ЈНВВ 11/2018 Резервни делови за возни парк партија 2 – резервни делови камион Ивеко

11 ЈНВВ 12/2018

12 ЈНВВ 13/2018

Радови на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих 
инсталација и објеката
Стручни надзор на радовима на уградњи сепаратора и биопречистача и 
изградњи пратећих инсталација и објеката

Резервни делови за возни парк у више партија (Партија 16 - Набавка и 
уградња хидрауличне пумпе за погон компактора)

Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија    
Резервни делови за возни парк партија 1 – хидраулични разводници, вентили, 
пумпе, клипови, филтери



 4.3. Набавке на које се Закон не примењује 

   Набавке на које се Закон не примењује су набавке чија је процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од вредности одређене  Законом о  буџету Републике  Србије.  Та
вредност се одређује сваке године и за 2018. годину била је испод 500.000 динара. У складу
са  потребама  пословања  у  току  2018.  године,  вршене  су  неопходне  набавке  мање
вредности уз прибављање најмање три понуде при реализацији сваке појединачне набавке.

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 је износила 2.292,00 динара по тони и сви оснивачи су
дали  сагласност  на  предложену  накнаду.  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
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Табела 18. Реализоване јавне набавке мале вредности у 2018. години

Р.б. Број набавке Предмет јавне набавке

1 ЈНМВ 01/2018 Набавка средстава за хигијену

2 ЈНМВ 02/2018 Организовани превоз запослених

3 ЈНМВ 03/2018 Набавка жице за балирање

4 ЈНМВ 04/2018 Компјутерска опрема

5 ЈНМВ 05/2018 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице

6  ЈНМВ 06/2018 Набавка уља, мазива и аутокозметикe

7  ЈНМВ 07/2018 Набавка електричне енергије

8 ЈНМВ 08/2018 Набавка биолошког пречистача отпадних вода

9 ЈНМВ 09/2018 Koнтролнa мерења инклинометара

10 ЈНМВ10/2018 Услуге физичко техничке заштите

11 ЈНМВ 11/2018

12 ЈНМВ 12/2018 Набавка личних заштитних средстава

13 ЈНМВ 13/2018

14 ЈНМВ 14/2018 Гумене траке за транспортере 

15 ЈНМВ 15/2018 Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера 

16 ЈНМВ 16/2018 Одражавање електро мреже

17 ЈНМВ 17/2018 Набавка  потрошног материјала у центру за селекцију 

18 ЈНМВ 18/2018 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија

19 ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк

20 ЈНМВ 20/2018 Набавка навлакача контејнера за камионе

21 ЈНМВ 21/2018 Услуге осигурања за 2019. годину

Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и 
чишћење канала и испирање пијезометара

Услуга ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП ”Дубоко” 
Ужице за 2018. годину



приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања
уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски извештај ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину састављен је у складу
са важећим прописима и општим актима ЈКП "Дубоко" Ужице.

1. Структура прихода

  Табела 23. Преглед плана и остварења прихода за 2018. годину

у динарима

            У Билансу успеха за 2018. годину исказан је укупан приход у износу од 232.154.691
динара.

У оквиру пословних прихода у износу од 191.299.860 динара исказани су:
- приходи од депоновања у износу од 175.680.353 динара,
- приходи по основу продаје селектованог отпада у износу од 14.168.378 динара,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом у износу од 1.451.128 динара.

У оквиру осталих пословних прихода у износу од 22.844.623 динара исказани су:
- приходи по основу уплата оснивача у износу од 3.257.489 динара, 
-  приходи од Националне службе за запошљавање у износу од 1.271.277 динара који се
односе на ангажовање запослених по основу конкурса за јавне радове,
- остали пословни приходи у износу од 18.315.857 динара који се састоје од прихода по
основу обрачуна амортизације сталних средстава финансираних из средстава донације у
износу  од  17.827.557  динара  и  прихода  од  услуге  сортирања  и  балирања  амбалажног
отпада у износу од 488.300 динара.

Финансијски приходи исказани у износу од 352.514 динара састоје се од прихода по
основу камата у износу од 174.738 динара, прихода од наплаћених утужених потраживања
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Р.б. Приход Индекс

1 2 3 4 5 5/4 5/3

1. Пословни приходи 154,110,518 228,692,468 191,299,860 84 124

1.1 Приходи од депоновања 137,552,709 196,882,968 175,680,353 89 128

1.2 Приходи од продаје селектованог отпада 14,555,169 27,792,000 14,168,378 51 97

1.3 Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом 2,002,640 4,017,500 1,451,128 36 72

2. О стали пословни приходи 21,291,511 45,619,426 22,844,623 50 107

2.1 Приходи од оснивача 1,637,583 21,977,997 3,257,489 15 199

2.2 Приходи од националне службе за запошљавање 1,355,575 5,809,300 1,271,277 22 94

2.3 Остали пословни приходи 18,298,353 17,832,129 18,315,857 103 100

3. Финансијски приходи 609,449 1,000,000 352,514 35 58

4. О стали приходи 34,500,401 20,000,000 17,919,346 90 52

5. Смање ње  вредности залиха -672,858 -261,652 0 39

УКУПНО 209,839,021 295,311,894 232,154,691 79 111

Остварено 
2017.

Планирано 
2018.

Остварено 
2018.



у износу од 66.430 динара и прихода по основу позитивних курсних разлика у износу од
111.346 динара.

Остали приходи исказани у износу од  17.919.346 динара састоје се од:
-  прихода  од  усклађивања  вредности  потраживања  од  купаца  у  износу  од  16.986.269
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
2018. години, 
- прихода од наплате штете од осигуравајућег друштва у износу од 870.705 динара,
- осталих непоменутих прихода у износу од 62.372 динара.

Обрачуном  у  погонском  књиговодству  и  упоређивањем  са  стањем  готових
производа на дан 31.12.2018. године у односу на 31.12.2017. године утврђено је смањење
вредности залиха готових производа. Рачуноводствена правила налажу умањење прихода
по овом основу у износу од 261.652 динара.
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2. Структура расхода

Табела 24. Структура расхода по наменама за 2018. годину

у динарима
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Р.б. Конто Врсте  расхода План 2018.
Индекси

6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

I ПО С ЛО ВНИ РАС ХО ДИ 219,989,030 281,773,263 236,133,021 84 107

1 51 Трошкови мате ријала 47,544,394 78,142,691 51,740,748 66 109

1

5120 Материјал за одржавање основних средстава 3,079,208 8,878,000 3,334,267 38 108

5121 Т рошкови резервних делова 259,631 4,963,000 180,100 4 69

51260 Утрожене ауто гуме 2,027,678 4,968,000 2,402,316 48 118

5127 Т рошкови ситног инвентара 519,530 1,788,550 607,517 34 117

5128 Т рошкови канцеларијског материјала 265,247 314,692 133,572 42 50

51280 Т рошкови осталог материјала 5,431,488 17,952,949 6,044,965 34 111

5130 Т рошкови горива и мазива 31,969,309 34,140,000 34,951,581 102 109

5132 Т рошкови огревног материјала 198,852 337,500 195,411 58 98

5131 Т рошкови електричне енергије 3,793,451 4,800,000 3,891,019 81 103

2 52 Трошкови зарада 81,769,316 100,691,889 92,006,232 91 113

2

5200 Т рошкови бруто зарада 58,130,103 65,303,327 62,451,466 96 107

5210 Т рошкови доприноса на терет послодавца 10,632,997 11,941,327 11,422,200 96 107

5240 1,155,914 5,809,300 1,843,530 32 159

5260 Т рошкови накнада члановима УО и НО 1,130,187 1,476,012 861,366 58 76

52900 Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда 34,094 264,594 142,650 54 0

52909 Срества по основу привременом смањења зарада 5,312,410 5,823,194 5,785,968 99 109

52904 Т рошкови помоћи запосленима 1,494,985 5,503,773 5,586,541 102 374

52910 Т рошкови накнаде превоза на посао и са посла 3,791,274 4,405,362 3,771,883 86 99

52911 Т рошкови дневница на службеном путу 87,352 165,000 140,628 85 161

3 53 Трошкови производних услуга 16,637,484 33,296,805 19,591,492 59 118

3

5310 Т рошкови транспорта 0 14,400 45,000 313 0

5314 Т рошкови ПТ Т  услуга 642,241 804,000 792,707 99 123

5320 5,093,149 15,260,500 7,971,213 52 157

5321 Т рошкови регистрације возила (технички преглед) 69,490 120,000 98,931 82 142

5330 Т рошкови закупа 3,009 6,000 6,451 108 214

5350 Т рошкови рекламе и пропаганде 411,295 400,000 138,719 35 34

5392 Т рошкови комуналних услуга 3,011,880 6,368,020 3,242,353 51 108

5393 Т рошкови услуга ФТ О 1,887,123 3,156,805 2,049,840 65 109

5394 121,000 330,000 130,500 40 108

53900 Т рошкови осталих производних услуга 4,548,558 5,845,000 4,270,900 73 94

5395 Т рошкови ЛЗС 849,739 992,080 844,878 85 99

4 54 Амортизација 64,578,728 53,362,214 64,924,592 122 101

4
5400 Т рошкови амортизације 46,695,309 35,530,085 47,097,035 133 101

5401 Т рошкови амортизације-средства из донација 17,883,419 17,832,129 17,827,557 100 100

О стварено 
2017.

О стварено 
2018.

 

Т рошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима

Т рошкови услуга на текућем одржаваљу основних 
средстава

Т рошкови заштите на раду и мерење услова радне 
околине



у динарима

2.1.Трошкови материјала 

Укупни расходи у 2018.  години износе  243.217.326 динара.  Проценат остварења
расхода у 2018. години у односу на планиране износи 85%.

У оквиру трошкова материјала највеће учешће имају трошкови горива и мазива, у
износу од 34.951.581 динара, настали по основу потрошње горива за транспорт отпада са
територије  локалних  самоуправа  и  потрошње  горива  за  транспортна  средства  и
механизацију у центру за селекцију и на телу депоније.

Трошкови  материјала  за  одржавање  основних  средстава у  износу  од  3.334.267
динара највећим делом се односе на набавку материјала за транспортна средства у износу
од 3.131.463  динара. Преостали износ ових трошкова односи се на набавку ланчаника,
кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова исказани су у износу од 180.100 динара и односе се на
трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење
у центру за селекцију.  Планиране вредности су веће од реализованих пошто је опреми у
центру за селекцију истекао гарантни рок.

Трошкови  набавке  ауто  гума  износе  2.402.316  динара  и  односе  се  на  законску
обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

 У  оквиру  трошкова  материјала  су  и  трошкови  ситног  инвентара  у  износу  од
607.517  динара који се односе на набавку опреме мање вредности, која се не евидентира
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Р.б. Конто Врсте  расхода План 2018.
Инде кси

6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

5 55 Не мате ријални трошкови 9,459,108 16,279,664 7,869,957 48 83

5

5500 Т рошкови ревизије 260,000 400,000 225,000 56 87

5501 Т рошкови адвокатских услуга 50,442 400,000 106,120 27 0

55010 Т рошкови извршитеља 0 300,000 0 0

5502 Т рошкови за хуманитарне и друге солидарне намене 65,000 148,500 40,000 27 62

5503 Т рошкови здравствених услуга 134,983 440,000 140,575 32 104

5504 Т рошкови стручног образовања запослених 82,546 200,000 94,478 47 114

5505 Т рошкови стручних часописа и публикација 148,500 200,000 36,675 18 25

5508 Т рошкови непроизводних услуга 2,721,839 4,404,000 1,469,750 33 54

5509 Т рошкови осталих услуга (мониторинг) 1,663,280 3,064,000 1,433,095 47 86

5512 Т ришкови угоститељских услуга 137,262 180,000 110,864 62 81

5520 Т рошкови премије осигурања 2,789,989 3,200,000 2,791,865 87 100

5530 Т рошкови платног промета 256,877 350,000 241,405 69 94

5540 Т рошкови чланарина 46,903 554,497 303,018 55 646

5550 435,518 898,667 469,347 52 108

5590 Т рошкови огласа у штампи и другим медијима 72,011 200,000 128,799 64 179

5591 295,658 500,000 201,966 40 68

5593 Остали нематеријални трошкови 298,300 840,000 77,000 9 26

II 56 ФИНАНС ИЈС КИ РАСХО ДИ 5,401 200,000 163 0 3

6
5620 Расходи камата 5,050 100,000 143 0 3

5630 Негативне курсне разлике 351 100,000 20 0 6

III 58 О С ТАЛИ РАС ХО ДИ 8,043,981 5,366,316 7,084,142 132 88

228,038,412 287,339,579 243,217,326 85 107

О стваре но 
2017.

О стваре но 
2018.

Т рошкови пореза, спорова (накнада за воду, шуму, 
грађевинско земљиште)

Т рошкови такса (административне, судске, 
регистрационе...)

    УКУПНИ РАСХО ДИ (I+II+III)



као стална имовина предузећа.
Трошкови осталог материјала у износу од 6.044.965 динара односе се на потрошни

материјал за депоновања у износу од 1.491.419 динара, жицу за балирање у износу од
1.346.843 динара,  средства за хигијену у износу од 464.298 динара, минералну воду за
раднике у износу од 488.559 динара. Такође, на овој позицији евидентирана су и трошкови
пуњења кетриџа и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију
и  смањење  непријатних  мириса,  ризле,  соли  и  калијум  хлорида  за  посипање,  кеса  за
прикупљање отпада,  хидрауличних инсталација  (црева  и  прикључница),  црева  (гумена,
хидрант,  кап  по  кап),  филтер  клима,  церадног  платна,  затезачи  церада  и  филц,
електроматеријала,  материјала  за  одржавање  видео  надзора,  потрошног  материјала  за
одржавање мрежне и остале опреме,  материјала за партерно уређење и остали потрошни
материјал.

Трошкове  електричне  енергије  у  износу  од  3.891.019  динара  чине  трошкови
електричне  енергије  коришћене  у  пословном  простору  као  и  трошкови  електричне
енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и
котларницом). Такође, у оквиру ових трошкова су евидентирани и трошкови електричне
енергије у трансфер станици у Чачку у износу од 1.081.686 динара.

2.2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 

Зараде  запослених у  2018.  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 2018. 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.

Расходи по основу трошкова превоза на посао и са посла и трошкова дневница на
службеном путу исплaћивани су у складу са Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице,
Законом о порезу на доходак грађана као и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко"
Ужице за 2018. годину. 

2.3. Трошкови производних услуга

 У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на
текућем одржавању основних средстава у износу од 7.971.213 динара. Значајни део ових
трошкова односи се на услуге одржавања основних средстава депоновања и транспорта у
износу од  3.353.156  динара.  Преостали  износ  ових трошкова односи се  на  баждарење
колске  ваге  и  тахографа,  браварске  радове,  сервисирање  ручног  и  електроматеријала,
одржавање електронике, одржавање хидраната и протипожарних апарата, услуге машинске
обраде,  коришћење  лиценце  за  књиговодствени  програм,  одржавање  видео  надзора  и
рачунара,  услуге  вулканизирања  гума,  трака  и  монтажа  гумених  транспортера,  услуге
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грађевинског одржавања, услуге фарбарских радова,  услуге аутоелектрике и аутоклиме,
услуге  сервисирања  електромотоа,  комресора,  вентилационог  и  клима  систем,  услуге
варења, услуге сателитског надзора возила.

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају и трошкови осталих
производних услуга у износу од 4.270.900 динара и односе се на ангажовање механизације
других правних лица неопходне за одлагање отпада на телу депоније.

У оквиру трошкова комуналних услуга у износу од 3.242.353 динара евидентирани
су трошкови који се односе на услуге пражњења лагуне у износу од  2.517.439  динара,
услуге  пражњења  септичке  јаме,  сепаратора,  контрола  и  чишћење  канала  и  испирање
пијезометара у износу од 475.304 динара, комуналне услуге у износу од 221.010 динара и
услуге зоо хигијене у износу од 28.600 динара.

Трошкови  физичко  техничког  обезбеђења  остварени су  у  износу  од  2.049.840
динара. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме
и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је
економски исплативије користити екстерно обезбеђење.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 138.719 динара односе се на трошкове
по основу уговора са локалним медијима у градовима/општинама оснивача.

2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације састоје се од обрачунате амортизације за средства стављена
у употребу финансирана из сопствених средстава и обрачунате амортизације за средства
стављена у употребу финансирана из средстава донације у складу са важећим законским
прописима и усвојеним рачуноводственим политикама.

2.5. Нематеријални трошкови

У  оквиру  нематеријалних  трошкова  значајно учешће  имају  трошкови  премије
осигурања објеката, опреме и запослених у износу од 2.791.865 динара који су Програмом
пословања  ЈКП  "Дубоко"  Ужице за  2018.  годину  планирани  у  складу  са  законским
прописима.

Трошкови непроизводних услуга у износу од 1.469.750 динара највећим делом се
односе на снимање и израда профила депоновања смећа са рачунањем кубатуре у износу
од 1.245.000 динара. Преостали износ се односи на трошкове дезинфекције, дезинсекције
и  дератизације,  трошкове  испитивања  и  карактеризације  отпада  и трошкова  услуга
удружења потрошача.

Трошкови  мониторинга  у  износу  од  1.433.095  динара  су  трошкови  настали  по
основу неопходних анализа воде, ваздуха и земљишта на простору депоније које обављају
за такву врсту услуге лиценцирана предузећа.

У  складу  са  усвојеним  Актом  о  безбедности  и  здрављу  на  раду,  запослени  су
упућивани на  обавезни  здравствени  преглед  па  је  по  том  основу  исказан  и  расход  за
здравствене услуге.

Због  специфичне  организације  предузећа  и  праћења  новодонетих  прописа  у
области  управљања  отпадом  била  је  неопходна  едукација  запослених  на  стручним
семинарима као и путем претплате на стручне часописе.

Трошкови  чланарине  односе  се  на  чланарину  Удружењу  комуналних  предузећа
Републике  Србије  "Комдел" Београд као  и  на  плаћену  чланарину  Привредној  комори
Србије. 

Предузеће је по висини остварених прихода, вредности имовине и броју запослених
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у  2018. години  пословало  као  средње правно  лице  и  има законску  обавезу  да  врши
ревизију финансијских извештаја па  су по том основу исказани и  трошкови ревизије у
плану расхода.

Износ трошкова репрезентације не прелази дозвољених  0,5% од укупних прихода
што је у складу са Законом о порезу на добит.

2.6. Финансијски расходи

Финансијски расходи исказани су у износу од 163 динара и односе се на расходе
камата у износу од 143 динара и негативних курсних разлика у износу од 20 динара.

Остали расходи исказани у износу од 7.084.142 динара највећим делом се односе на
индиректно отписана потраживања, која нису наплаћена у року од 60 дана.

3. Остварен финансијски резултат и расподела добити

ЈКП  "Дубоко" Ужице је  у  2018. години остварило  губитак  пре  опорезивања  у
износу од 11.062.635 динара. Одложени порески приходи периода износе 2.638.595 динара
тако да укупан губитак предузећа за 2018. годину износи 8.424.040 динара.  Предлог за
покриће исказаног губитка, управном одбору и оснивачима, биће да се за вредност губитка
коригује нераспоређена добит из 2016. године.

4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате

Наплаћена потраживања у 2018. години износе 211.290.636 динара и односе се на:
-  наплаћена  потраживања  од  услуге  депоновања  ЈКП  "Комуналац" Чачак  у  износу  од
79.292.004 динара (степен наплате 66,24%),
- потраживања од услуге депоновања од јавних комуналних предузећа и потраживања од
купаца селектованог отпада у износу од 118.512.996 динара (степен наплате 70,01%),
-  потраживања  од  услуге  депоновања  правним  лицима  на  територији  Града  Ужица  у
износу од 510.593 динара (степен наплате 8,56%),
- потраживања од услуге депоновања физичким лицима на територији Града Ужица (СОН)
у износу од 468.696 динара (степен наплате 7,25%),
- потраживања од оснивача у износу од 12.506.347 динара (степен наплате 32,15%).

Укупан степен наплате свих потраживања износи 62,08%.

5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања

Ненаплаћена  и  застарела  потраживања  у  2018.  години  износе  6.344.477 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 4.307.642 динара,
- потраживања од ЈКП "Комуналац" Чачак у износу од 1.854.018 динара,
- потраживања од Парка природе "Мокра Гора" у износу од 135.568 динара,
- потраживања од ЈКП "Зелен" Ариље у износу од 47.249 динара.
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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 према добављачима у земљи у износу од 21.215.693 динара,

- обавезе по основу зарада и накнада зарада у износу од 5.528.663 динара,

- друге обавезе у оквиру којих су обавезе за неисплаћену добит оснивачима у износу од
75.934.283 динара, обавезе за обуставе од нето зараде у износу од 752.770 динара, обавезе
по основу закона о привременом умањењу зарада у износу од 515.907 динара, обавезе за
превоз запослених у износу од 122.725 динара, и обавезе по основу уговора за привремено
повремене послове у износу од 40.750 динара.

- обавезе за ПВД у износу од 154.355 динара,

-  пасивна временска  разграничења  (одложени  приходи  по  основу донацијa) у износу од
464.734.815 динара.

7. Задуженост – кредити и позајмице

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

8. Субвенције од оснивача

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2018. години.

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА

1. Кооpдинационо 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  одржан  je  jедан  састанак Координационог  тела  JКП
"Дубоко" Ужице  на  коме  су уз  учешће  представника  Сектора за стратешко  планирање  и
пројекте Министарства заштите жовотне средине и Института  за грађевинарство ИГ Бања
Лука  као  надзорног  органа  разматарни  услови  за  реализацију  планираних  и уговорених
активности  у оквиру пројекта стабилизације и проширења постојећег тела депоније као и
друга питања у вези са функционисањем регионалног система за управљање отпадом. 
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2. Управни одбор

Према  одредбама  члана  16.  Статута  Предузећа  Управни  одбор  има  9  (девет)
чланова. Сваки оснивач заступљен је са по једним чланом. 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.

Током  2018.  године  на основу одлука  надлежних  органа  оснивача  дошло  је  до
промена чланова у Управном одбору Предузећа, што је приказано у следећој табели:

Табела 25. Чланови Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице

Општина Косјерић, као један од оснивача Предузећа је одлуком број 023-2/14 од 14.
јуна  2018.  године  разрешила  дотадашњег  члана  Управног  одбора  али  није  именовала
новог.

У 2018. години Управни одбор је одржао 8 седница.
Као најзначајније могу се издвојити следеће одлуке:
1.  Марина  Ђиримановић,  представница  Града  Чачка  у  Управном  одбору  ЈКП

"Дубоко" Ужице, бира се за председницу Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице.
2.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и

реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.
године.

3.  Управни  одбор  усваја  Збирни  извештај  Централне  пописне  комисије  о
извршеном попису за 2017. годину (Број 33/18-01 од 25.01.2018. године).

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. 

4. Управни одбор усваја измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице
за  2018. годину,  усвојеног одлуком Управног одбора број 112/4 од 07.12.2017. године (у
даљем тексту: Програм).

Промене  су  извршене  у  делу финансијског  плана,  који  се  односи  на  исплату
солидарне  помоћи  запосленим тако  што  је извршено повећање  планираног  износа
сагласно могућности датој Анексом II  Посебног колективног уговора за јавна предузећа у
комуналној делатности на територији Републике Србије, који се примењује од 01.01.2018.
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Оснивач Име и презиме Функција крај/почетак мандата

Ужице Радосав Јовановић Заменик председника од 02.12.2016.

Чачак Марина Ћиримановић Председник Од 15.01.2018.

Ивањица Марко Главинић Члан од 24.01.2019.

Чајетина Срђан Пантовић Члан од 20.11.2014.

Лучани Милош Веланац Члан од 30.10.2014.

Ариље Милан Ненадић Члан од 28.01.2016.

Пожега Младен Илић Члан од 07.07.2016.

Бајина Башта Јован Милић Члан од 03.11.2016.

Косјерић



године. Даје се сагласност на измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке у тексту који гласи:

5.  Даје  се  сагласност  на  измене  и  допуне  Правилника  о  организацији  и
систематизацији послова у ЈКП  "Дубоко" Ужице и то у делу систематизације послова,
односно  у  табеларном  предгледу  утврђених  врста  послова,  услова  за  рад  и  броја
запослених, тако што се бришу врсте послова, односно радна места Директор Техничког
сектора и Директор Економско правног сектора и допуне члана 19. Статута Предузећа са
новим ставом 2 који гласи: На основу члана 27. став 3, Закона о јавним предузећима у ЈКП
"Дубоко" Ужице број извршних директора је 2 (два).

6.  Недељку  Милосављевићу,  дипломираном  инжењеру  машинства  из  Ужица,
Горјани,  престаје  мандат  директора  ЈКП  Регионални  центар  за  управљање  отпадом
"Дубоко" Ужице, закључно са 01.03.2018. године, због истека периода на који је именован.

Почев од 02.03.2018.  године Недељку Милосављевићу,  дипломираном инжењеру
машинства  из Ужица,  Горјани, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице, на основу одредби
члана  26. Уговора о раду број  28/14 од 20.02.2014. године,  нуди закључивање Уговора о
раду за рад на неодређено време на врсти посла Извршни директор Техничког сектора.

7.  Момир  Миловановић,  магистар  техничких  наука  из  Ужица,  именује  се  за
директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице на период од 4
(четири) године, почев од 02.03.2018. године.

8.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  пословању  ЈКП  "Дубоко" Ужице  за  2017.
годину.

9.  Прихвата  се  Информација  о  Извештају  независног ревизора  за  финансијски
извештај Предузећа  за  период  01.01.  до  31.12. 2017. године,  које  су  саставни  део  ове
одлуке.

10.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.
године.

11. Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за
2018. годину на следећи начин:

Од  средстава  у  износу  од  14.870.000,00  динара  опредељених  за  набавку
Инжењерских услуга у више партија (позиција из плана 1.2.1) треба издвојити 485.000,00
динара за услуге поправки хладњака за булдозер. На овој позицији вредност се смањује на
14.385.000,00 динара и у план набавки уводи нова позиција 2.2.60 "Поправка хладњака за
булдозер" у износу од 485.000,00 динара.

Са позиције 2.1.1 Експропријација земљишта смањује се вредност за 1.200.000,00
динара (на позицији остаје 9.209.966,00 динара),  а вредност Резервних делова за возни
парк  (позиција  1.1.5)  се  повећава  на  10.584.000.00  динара,  ради  набавке  и  уградње
хидрауличне пумпе за погон компактора.  

Усвојеним  изменама  не  мењају се  укупни  расходи  пројектовани  Финансијским
планом односно Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину.  

12.  Прихвата  се  Информација  о  одлуци  Владе  Републике  Србије  05  број  353-
5076/2018 од 07.06.2018. године и истовремено се задужује Директор предузећа да у што
краћем  року  закаже  састанак  Координационог  тела,  на  коме  ће  се  разговарати  о
могућностима, условима и активностима свих учесника у реализацији ове одлуке на начин
да ЈКП "Дубоко" Ужице несметано ради.

13.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 30.06.2018.
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године.
14.  Даје  се  сагласност  на  измене  и  допуне  Правилника  о  организацији  и

систематизацији послова у ЈКП  "Дубоко" Ужице и то у делу систематизације послова,
односно у табеларном прегледу утврђених услова за рад, тако што се у организационом
делу Технички сектор – Центар за селекцију за обављање посла "Возач теретних возила у
интерном саобараћају", на следећи начин: Постојећи број извршилаца се са досадашњих 1
(један) повећава на 2 (два),

15.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.
године.

16.Даје се  сагласност на  предлог  Правилника о  организацији и  систематизацији
послова у ЈКП "Дубоко" Ужице.

17. Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за
2018. годину  на  следећи  начин:  Од  средстава  у  износу  од  16.250.000,00  динара
опредељених за набавку "Аброл кипера за транспорт аброл контејнера" (позиција из плана
1.1.1.)  треба  издвојити  2.000.000,00  динара.  На  овој  позицији  вредност  се  смањује  на
14.250.000,00  динара  и  уводи  нова  позиција  1.1.19.  "Набавка  навлакача  контејнера  за
камионе са уградњом"  у износу од 2.000.000,00 динара. Усвојеним изменама не мењају се
укупни расходи пројектовани финансијским планом односно Програмом пословања ЈКП
"Дубоко" Ужице за 2018. годину. 

18.  У  случају  спречености  или  одсутности,  Директора  Предузећа  замењује
запослени  Недељко Милосављевић, Извршни директор Техничког сектора ЈКП "Дубоко"
Ужице.

Ова одлука представља овлашћење у смислу члана 8. Статута ЈКП "Дубоко" Ужице.
19.  Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП  "Дубоко" Ужице за

2019. годину (у даљем тексту: Програм).
20.  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.

21. Управни одбор усваја План набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.
22.  Овлашћује  се  и  задужује  директор  ЈКП  "Дубоко" Ужице  да  благовремено

оствари  потребну  сарадњу  и  стално  и  стручно  учешће  представника  ресорних
министарстава Владе Републике Србије у реализацији уговора о санирању Турског потока
и проширењу капацитета Регионалне санитарне депоније Дубоко.

23.  На  свакој  седници  Управног  одбора  је  као  редовна  тачка  дневног реда
разматрана Информација о пријему, селекцији и депоновању отпада.

VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

1. Оцена резултата пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину

Приходи од депоновања за 2018. 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
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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 2018. 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.

IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Саставни  део  Извештаја  о  пословању ЈКП  "Дубоко"  Ужице  за  2018.  годину  је
мишљење независног ревизора које се налази у прилогу овог материјала.
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XI ПРИЛОЗИ

1. Стање  дуга  оснивача  ЈКП  "Дубоко" Ужице  и  јавних  комуналних  предузећа  на  дан
31.12.2018. године

2. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2010. године

3. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2011. годину

4. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2012. годину

5. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2013. годину

6. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2014. годину

7. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2015. годину

8. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину

9. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

10. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину

11. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2018. године
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Стање дуга оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и јавних комуналних предузећа 

на дан 31.12.2018. године

р.б. оснивачи

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Ужице 31,890,802.38 40,458,816.59 41,012,679.46 31,336,939.51

оснивач 8,715,663.39 8,715,663.39

инвестиције 8,329,136.24 8,329,136.24

кредит ЕБРД 386,527.15 386,527.15

СОН и правна лица 12,432,757.86 979,289.92 11,453,467.94

ЈКП "Биоктош" Ужице 10,742,381.13 40,458,816.59 40,033,389.54 11,167,808.18

2 Чачак 49,587,365.18 70,885,290.34 79,292,004.38 41,180,651.14

оснивач 767,081.42 0.73 767,080.69

инвестиције и депоновање 767,080.69 767,080.69

кредит ЕБРД 0.73 0.73

ЈКП "Комуналац" Чачак 48,820,283.76 70,885,290.34 79,292,003.65 40,413,570.45

3 Ивањица 1,776,697.23 14,255,807.62 14,270,300.41 1,762,204.44

оснивач 279,832.88 6,827,710.40 6,567,710.47 539,832.81

инвестиције и депоновање 279,832.88 6,827,710.40 6,567,710.47 539,832.81

кредит ЕБРД

ЈКП Ивањица 1,496,864.35 7,428,097.22 7,702,589.94 1,222,371.63

4 Пожега 3,089,032.32 15,969,269.78 16,728,035.35 2,330,266.75

оснивач 1,091,094.84 3,323,838.08 4,156,434.22 258,498.70

инвестиције и депоновање 1,091,094.84 3,323,838.08 4,156,434.22 258,498.70

кредит ЕБРД

ЈКП "Наш Дом"Пожега 1,997,937.48 12,645,431.70 12,571,601.13 2,071,768.05

5 Бајина Башта 25,858,467.87 12,273,303.90 22,839,997.44 15,291,774.33

оснивач 24,426,697.86 2,797,595.46 13,536,547.02 13,687,746.30

инвестиције и депоновање 20,566,052.45 2,797,595.46 11,607,037.93 11,756,609.98

кредит ЕБРД 3,860,645.41 1,929,509.09 1,931,136.32

ЈКП "12. септембар" Б.Башта 1,431,770.01 9,475,708.44 9,303,450.42 1,604,028.03

6 Лучани 4,756,401.77 6,267,801.09 4,588,586.15 6,435,616.71

оснивач 78,954.24 1,606,384.79 1,566,473.49 118,865.54

инвестиције и депоновање 78,954.24 1,606,384.79 1,566,473.49 118,865.54

кредит ЕБРД

ЈК "Комуналац" Лучани 4,677,447.53 4,661,416.30 3,022,112.66 6,316,751.17

7 Ариље 13,352,559.58 9,089,001.70 9,035,597.00 13,405,964.28

оснивач 63,475.20 2,026,422.88 1,936,349.87 153,548.21

инвестиције и депоновање 63,475.20 2,026,422.88 1,936,349.87 153,548.21

кредит ЕБРД

ЈКП "Зелен" Ариље 13,289,084.38 7,062,578.82 7,099,247.13 13,252,416.07

8 Чајетина 3,110,121.78 18,264,116.96 18,690,623.03 2,683,615.71

оснивач 50,112.00 50,112.00

инвестиције и депоновање 50,112.00 50,112.00

кредит ЕБРД

ЈКП "Златибор" Чајетина 3,060,009.78 18,264,116.96 18,640,511.03 2,683,615.71

9 Косјерић 13,128,606.21 4,525,920.35 3,735,932.01 13,918,594.55

оснивач 13,128,606.21 4,525,920.35 3,735,932.01 13,918,594.55

инвестиције и депоновање 9,415,986.66 4,525,920.35 3,735,932.01 10,205,975.00

кредит ЕБРД 3,712,619.55 3,712,619.55

јавно комунално предузеће

Укупно 146,550,054.32 191,989,328.33 210,193,755.23 128,345,627.42

дуг из 
предходног 

периода

задужено у 
2018.

уплаћено у 
2018. 

стање на дан 
31.12.2018.



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=4+5-6 8 9 10=7+8-9

2,408,579.61 150,000.00 2,258,579.61 3,063,916.61 1,531,772.00 3,790,724.22 4,720,294.52 4,192,288.83 4,318,729.91

17,699,206.84 19,115,691.08 -1,416,484.24 8,148,077.24 4,092,898.18 2,638,694.82 14,010,410.96 10,697,689.52 5,951,416.26

УКУПАН ДУГ 20,107,786.45 19,265,691.08 842,095.37 31.97% 11,211,993.85 5,624,670.18 6,429,419.04 13.60% 18,730,705.48 14,889,978.35 10,270,146.17 28.45%

2,386,065.49 446,100.48 1,939,965.01 3,436,530.00 4,576,857.01 799,638.00 4,802,057.33 4,519,085.60 1,082,609.73

18,809,099.90 15,665,801.22 3,143,298.68 9,223,634.35 14,460,807.14 -2,093,874.11 16,255,297.33 9,469,552.90 4,691,870.32

УКУПАН ДУГ 21,195,165.39 16,111,901.70 5,083,263.69 26.74% 12,660,164.35 19,037,664.15 -1,294,236.11 46.04% 21,057,354.66 13,988,638.50 5,774,480.05 26.73%

1,027,499.67 539,805.24 487,694.43 1,300,883.57 0.00 1,788,578.00 2,013,676.48 1,063,588.56 2,738,665.92

7,550,476.41 4,460,194.76 3,090,281.65 3,475,967.70 3,049,566.95 3,516,682.40 6,683,587.03 3,884,409.66 6,315,859.77

УКУПАН ДУГ 8,577,976.08 5,000,000.00 3,577,976.08 8.30% 4,776,851.27 3,049,566.95 5,305,260.40 7.38% 8,697,263.51 4,947,998.22 9,054,525.69 9.45%

936,837.75 0.00 936,837.75 1,186,099.89 58,248.53 2,064,689.11 1,835,999.10 0.00 3,900,688.21

6,884,258.79 5,011,223.00 1,873,035.79 3,169,264.88 857,773.66 4,184,527.01 6,093,858.76 3,225,850.82 7,052,534.95

УКУПАН ДУГ 7,821,096.54 5,011,223.00 2,809,873.54 8.32% 4,355,364.77 916,022.19 6,249,216.12 2.22% 7,929,857.86 3,225,850.82 10,953,223.16 6.16%

845,168.68 552,469.30 292,699.38 1,070,040.65 201,291.88 1,161,448.15 1,656,347.59 1,219,326.19 1,598,469.55

6,210,637.08 6,057,823.88 152,813.20 2,859,152.93 126,001.83 2,885,964.30 4,916,242.08 2,733,152.00 5,069,054.38

УКУПАН ДУГ 7,055,805.76 6,610,293.18 445,512.58 10.97% 3,929,193.58 327,293.71 4,047,412.45 0.79% 6,572,589.67 3,952,478.19 6,667,523.93 7.55%

714,212.87 1,151,064.00 -436,851.13 904,257.87 41,262.68 426,144.06 1,399,106.12 1,612,250.30 212,999.88

5,248,322.19 4,169,259.99 1,079,062.20 2,416,138.32 24,366.00 3,470,834.52 4,645,748.24 938,453.16 7,178,129.60

УКУПАН ДУГ 5,962,535.06 5,320,323.99 642,211.07 8.83% 3,320,396.19 65,628.68 3,896,978.58 0.16% 6,044,854.36 2,550,703.46 7,391,129.48 4.87%

574,189.84 293,795.10 280,394.74 726,964.32 426,117.36 581,241.70 1,125,289.78 1,302,193.06 404,338.42

4,219,385.27 4,219,385.27 1,942,452.55 5,466,535.73 695,302.09 3,339,997.28 3,607,850.79 427,448.58

УКУПАН ДУГ 4,793,575.11 293,795.10 4,499,780.01 0.49% 2,669,416.87 5,892,653.09 1,276,543.79 14.25% 4,465,287.06 4,910,043.85 831,787.00 9.38%

459,285.31 231,943.50 227,341.81 573,919.31 718,613.98 82,647.14 882,409.94 504,076.06 460,981.02

3,331,093.05 1,962,014.90 1,369,078.15 1,533,514.25 2,246,709.03 655,883.37 2,636,840.20 661,860.10 2,630,863.47

УКУПАН ДУГ 3,790,378.36 2,193,958.40 1,596,419.96 3.64% 2,107,433.56 2,965,323.01 738,530.51 7.17% 3,519,250.14 1,165,936.16 3,091,844.49 2.23%

405,963.03 364,202.31 41,760.72 513,976.65 199,087.82 356,649.55 795,599.59 699,598.38 452,650.76

2,983,178.89 92,597.86 2,890,581.03 1,373,347.00 3,267,916.90 996,011.13 2,361,436.89 2,009,547.84 1,347,900.18

УКУПАН ДУГ 3,389,141.92 456,800.17 2,932,341.75 0.76% 1,887,323.65 3,467,004.72 1,352,660.68 8.39% 3,157,036.48 2,709,146.22 1,800,550.94 5.18%

СВЕГА ОСНИВАЧИ 82,693,460.67 60,263,986.62 22,429,474.05 100.00% 46,918,138.09 41,345,826.68 28,001,785.46 100.00% 80,174,199.22 52,340,773.77 55,835,210.91 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2010. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
у 2007. и 2008. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

преглед задужења и уплата
у 2009. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

преглед задужења и уплата 
у 2010. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2008. 

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2009. 

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2010. 

УЖИЦЕ - 
функционисање
УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК - 
функционисање
ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА - 
фунционисање
ИВАЊИЦА - 
инвестиције

ПОЖЕГА - 
функционисање

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА - 
функционисање

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ - 
функционисање

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ - 
функционисање

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - 
функционисање
ЧАЈЕТИНА - 
инвестиције

КОСЈЕРИЋ - 
функционисање
КОСЈЕРИЋ - 
инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

7,268,448.99 4,785,614.58 6,801,564.32 16,580.76 3,723.20 22.45 42.57 93.90

32,796,231.95 24,803,740.62 13,943,907.59

УКУПАН ДУГ 40,064,680.94 29,589,355.20 20,745,471.91 30.63%

8,171,305.23 6,008,898.47 3,245,016.49 12,415.20 47.10 0.38 31.88 1.19

41,850,048.29 11,970,206.19 34,571,712.42

УКУПАН ДУГ 50,021,353.52 17,979,104.66 37,816,728.91 18.61%

3,100,718.52 2,975,769.47 2,863,614.97 1,175.01 10.98 0.93 3.02 0.28

15,880,598.67 7,943,380.64 14,253,077.80

УКУПАН ДУГ 18,981,317.19 10,919,150.11 17,116,692.77 11.30%

2,827,125.72 6,727,813.93 2,100.00 0.00 5.39 0.00

15,182,057.28 6,100,000.00 16,134,592.23

УКУПАН ДУГ 18,009,183.00 6,100,000.00 22,862,406.16 6.31%

2,550,492.97 659,417.68 3,489,544.84 1,287.00 0.00 3.30 0.00

13,696,501.15 4,343,073.54 14,422,481.99

УКУПАН ДУГ 16,246,994.12 5,002,491.22 17,912,026.83 5.18%

2,155,303.36 1,954,801.93 413,501.31 993.20 35.60 3.58 2.55 0.90

11,375,547.30 4,377,132.88 14,176,544.02

УКУПАН ДУГ 13,530,850.66 6,331,934.81 14,590,045.33 6.55%

1,732,754.46 1,571,561.50 565,531.38 2,385.68 68.72 2.88 6.13 1.73

7,695,846.73 7,683,976.77 439,318.54

УКУПАН ДУГ 9,428,601.19 9,255,538.27 1,004,849.92 9.58%

1,367,964.05 865,215.03 963,730.04 1,245.60 22.26 1.79 3.20 0.56

6,488,697.06 5,804,626.58 3,314,933.95

УКУПАН ДУГ 7,856,661.11 6,669,841.61 4,278,663.99 6.90%

1,225,087.81 1,677,738.57 764.19 33.46 4.38 1.96 0.84

5,810,988.70 4,750,000.00 2,408,888.88

УКУПАН ДУГ 7,036,076.51 4,750,000.00 4,086,627.45 4.92%

ОСТАЛО 0.00 23.92 0.00 0.00 0.60

СВЕГА ОСНИВАЧИ 181,175,718.24 96,597,415.88 140,413,513.27 38,946.64 3,965.24 10.18 100.00 100.00 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2011. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
у 2011. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2011.

планирано у 
2011.

остварено у 
2011.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

2,298,289.83 6,355,347.48 2,744,506.67 22,464.00 16,366.41 72.86 27.72 46.09

10,135,428.04 21,430,096.99 2,649,238.64

УКУПАН ДУГ 12,433,717.87 27,785,444.47 5,393,745.31 17.87%

7,051,483.53 5,028,314.26 5,268,185.76 26,496.00 7,051.81 26.61 32.69 19.86

9,429,529.43 42,656,516.56 1,344,725.29

УКУПАН ДУГ 16,481,012.96 47,684,830.82 6,612,911.05 30.66%

4,110,301.25 3,844,064.83 3,129,851.39 6,163.20 0.00 0.00 7.60 0.00

3,578,169.65 17,165,362.72 665,884.73

УКУПАН ДУГ 7,688,470.90 21,009,427.55 3,795,736.12 13.51%

2,162,898.10 8,080,344.65 810,367.38 5,760.00 4,466.14 77.54 7.11 12.58

3,165,957.46 9,900,792.13 9,399,757.56

УКУПАН ДУГ 5,328,855.56 17,981,136.78 10,210,124.94 11.56%

3,380,924.64 4,296,012.91 2,574,456.57 5,184.00 0.00 0.00 6.40 0.00

2,856,170.22 10,714,952.93 6,563,699.28

УКУПАН ДУГ 6,237,094.86 15,010,965.84 9,138,155.85 9.65%

681,508.78 1,095,032.75 -22.66 3,456.00 2,481.84 71.81 4.26 6.99

2,487,178.70 8,876,224.10 7,787,498.62

УКУПАН ДУГ 3,168,687.48 9,971,256.85 7,787,475.96 6.41%

2,064,473.82 1,613,429.83 1,016,575.37 5,184.00 3,269.08 63.06 6.40 9.21

2,538,802.43 4,446,558.43 -1,468,437.46

УКУПАН ДУГ 4,603,276.25 6,059,988.26 -451,862.09 3.90%

1,813,368.05 1,520,305.50 1,256,792.59 4,032.00 0.00 0.00 4.98 0.00

1,591,289.16 4,106,343.94 799,879.17

УКУПАН ДУГ 3,404,657.21 5,626,649.44 2,056,671.76 3.62%

748,047.97 1,263,811.34 1,161,975.20 2,304.00 1,516.30 65.81 2.84 4.27

1,425,087.85 3,112,288.00 721,688.73

УКУПАН ДУГ 2,173,135.82 4,376,099.34 1,883,663.93 2.81%

ОСТАЛО 0.00 359.31 0.00 0.00 1.01

СВЕГА ОСНИВАЧИ 61,518,908.91 155,505,799.35 46,426,622.83 81,043.20 35,510.89 43.82 100.00 100.00 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2012. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2012. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2012.

планирано у 
2012.

остварено у 
2012.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

1,905,218.08 839,288.59 21,580.00 19,883.40 92.14 23.81 28.88

10,233,316.78 14,717,094.12 -1,834,538.70

УКУПАН ДУГ 10,233,316.78 16,622,312.20 -995,250.11 18.06%

2,010,964.62 739,920.39 6,539,229.99 29,016.00 29,222.37 100.71 32.01 42.45

10,525,410.65 11,439,927.29 430,208.65

УКУПАН ДУГ 12,536,375.27 12,179,847.68 6,969,438.64 13.23%

28,881,089.00 15,243,112.91 16,767,827.48 8,320.00 4,352.26 52.31 9.18 6.32

3,994,017.51 1,130,164.54 3,529,737.70

УКУПАН ДУГ 32,875,106.51 16,373,277.45 20,297,565.18 17.79%

810,367.38 0.00 7,280.00 5,820.22 79.95 8.03 8.45

6,206,559.98 15,442,765.49 163,552.05

УКУПАН ДУГ 6,206,559.98 16,253,132.87 163,552.05 17.66%

16,319,243.70 0.00 18,893,700.27 6,240.00 0.00 0.00 6.88 0.00

3,285,275.19 9,850,502.43 -1,527.96

УКУПАН ДУГ 19,604,518.89 9,850,502.43 18,892,172.31 10.70%

1,010,977.16 0.00 1,010,954.50 4,420.00 2,693.82 60.95 4.88 3.91

2,776,233.73 8,485,526.26 2,078,206.09

УКУПАН ДУГ 3,787,210.89 8,485,526.26 3,089,160.59 9.22%

4,709,605.10 4,068,410.37 1,657,770.10 3,640.00 3,618.08 99.40 4.02 5.26

2,231,950.95 500,000.00 263,513.49

УКУПАН ДУГ 6,941,556.05 4,568,410.37 1,921,283.59 4.96%

12,435,443.86 3,539,358.93 10,152,877.52 4,420.00 514.46 11.64 4.88 0.75

1,762,066.54 2,380,933.17 181,012.54

УКУПАН ДУГ 14,197,510.40 5,920,292.10 10,333,890.06 6.43%

801,301.05 360,674.15 2,600.00 2,035.76 78.30 2.87 2.96

1,578,028.49 996,530.56 1,303,186.66

УКУПАН ДУГ 1,578,028.49 1,797,831.61 1,663,860.81 1.95%

ОСТАЛО 3,120.00 700.02 22.44 3.44 1.02

СВЕГА ОСНИВАЧИ 107,960,183.26 92,051,132.97 62,335,673.12 100.00% 90,636.00 68,840.39 75.95 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2013. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2013. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2013.

планирано у 
2013.

остварено у 
2013.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 839,288.59 25,800.00 19,938.20 77.28 28.46 26.08

3,888,474.64 0.00 2,053,935.94

34,024,814.11 29,906,543.56 4,118,270.55
УКУПАН ДУГ 37,913,288.75 29,906,543.56 7,011,495.08 17.25%

0.00 0.00 6,539,229.99 30,560.00 28,910.25 94.60 33.71 37.82

4,370,975.46 5,487,924.69 -686,740.58

38,224,036.03 37,999,999.46 224,036.57
УКУПАН ДУГ 42,595,011.49 43,487,924.15 6,076,525.98 25.09%

7,385,735.53 6,426,503.63 17,727,059.38 7,004.00 4,991.62 71.27 7.73 6.53

1,698,448.80 0.00 5,228,186.50

15,977,830.61 13,514,637.98 2,463,192.63
УКУПАН ДУГ 25,062,014.94 19,941,141.61 25,418,438.51 11.50%

11,529,817.21 10,558,429.21 971,388.00 7,300.00 5,823.14 79.77 8.05 7.62

1,548,585.65 0.00 1,712,137.70

14,568,021.13 13,319,007.17 1,249,013.96
УКУПАН ДУГ 27,646,423.99 23,877,436.38 3,932,539.66 13.77%

585,000.00 0.00 19,478,700.27 3,896.00 4,012.38 102.99 4.30 5.25

1,397,057.38 978,795.14 416,734.28

11,939,279.81 10,931,106.85 1,008,172.96
УКУПАН ДУГ 13,921,337.19 11,909,901.99 20,903,607.51 6.87%

0.00 0.00 1,010,954.50 3,404.00 2,744.20 80.62 3.76 3.59

1,180,588.42 1,980,783.19 1,278,011.32

10,089,331.95 10,007,815.47 81,516.48
УКУПАН ДУГ 11,269,920.37 11,988,598.66 2,370,482.30 6.92%

0.00 0.00 1,657,770.10 4,300.00 3,703.36 86.12 4.74 4.84

949,133.15 0.00 1,212,646.64

8,928,787.53 6,002,031.00 2,926,756.53
УКУПАН ДУГ 9,877,920.68 6,002,031.00 5,797,173.27 3.46%

0.00 10,146,901.57 0.00 3,304.00 3,335.32 100.95 3.64 4.36

749,315.64 936,304.91 0.00

6,403,666.61 5,223,666.61 1,180,000.00
УКУПАН ДУГ 7,152,982.25 16,306,873.09 1,180,000.00 9.41%

12,369,796.77 2,566,963.24 10,163,507.68 2,380.00 2,031.68 85.36 2.63 2.66

671,053.79 1,580,805.13 393,435.32

5,734,838.58 5,784,026.14 -49,187.56
УКУПАН ДУГ 18,775,689.14 9,931,794.51 10,507,755.44 5.73%

ОСТАЛО 2,700.00 951.05 35.22 2.98 1.24
СВЕГА ОСНИВАЧИ 194,214,588.80 173,352,244.95 83,198,017.75 100.00% 90,648.00 76,441.20 84.33 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2014. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2014. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2014.

планирано 
у 2014.

остварено 
у 2014.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано
УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

-839,288.59 0.00 0.00 25,530.00 19,181.46 75.13 28.73 25.09

1,750,599.77 1,845,847.35 1,958,688.36

24,035,881.80 28,154,152.35 0.00
УКУПАН ДУГ 24,947,192.98 29,999,999.70 1,958,688.36 19.88%

-5,166,735.19 0.00 1,372,494.80 31,423.00 28,068.97 89.33 35.36 36.71

2,646,419.05 2,428,449.13 -468,770.66

37,641,066.86 37,865,103.01 0.42
УКУПАН ДУГ 35,120,750.72 40,293,552.14 903,724.56 26.70%

-7,408,438.28 1,721,219.10 8,597,402.00 5,465.00 5,120.02 93.69 6.15 6.70

1,623,013.98 4,713,388.71 2,137,811.77

15,608,281.64 12,575,515.92 5,495,958.35
УКУПАН ДУГ 9,822,857.34 19,010,123.73 16,231,172.12 12.60%

11,271,684.58 11,156,197.78 1,086,874.80 6,334.00 5,692.77 89.88 7.13 7.45

-6,023,283.02 0.00 -4,311,145.32

13,457,305.69 13,920,802.47 785,517.18
УКУПАН ДУГ 18,705,707.25 25,077,000.25 -2,438,753.34 16.62%

-6,832,990.25 0.00 12,645,710.02 4,844.00 4,596.90 94.90 5.45 6.01

1,335,008.55 0.00 1,751,742.83

11,771,696.86 7,893,485.49 4,886,384.33
УКУПАН ДУГ 6,273,715.16 7,893,485.49 19,283,837.18 5.23%

-1,010,977.16 0.00 -22.66 3,229.00 2,632.00 81.51 3.63 3.44

122,961.40 914,435.08 486,537.64

9,946,791.05 8,408,171.71 1,620,135.82
УКУПАН ДУГ 9,058,775.29 9,322,606.79 2,106,650.80 6.18%

-1,657,770.10 0.00 0.00 4,099.00 3,472.22 84.71 4.61 4.54

906,978.40 1,657,770.10 461,854.94

5,811,485.09 4,370,214.21 4,368,027.41
УКУПАН ДУГ 5,060,693.39 6,027,984.31 4,829,882.35 3.99%

0.00 0.00 0.00 4,471.00 4,546.70 101.69 5.03 5.95

407,231.71 407,231.71 0.00

6,320,095.51 7,499,995.51 100.00
УКУПАН ДУГ 6,727,327.22 7,907,227.22 100.00 5.24%

1,333,685.02 2,391,966.72 9,105,225.98 2,360.00 2,139.30 90.65 2.66 2.80

641,249.64 1,084,267.88 -49,582.92

5,652,565.64 1,890,758.53 3,712,619.55
УКУПАН ДУГ 7,627,500.30 5,366,993.13 12,768,262.61 3.56%

ОСТАЛО 1,117.00 1,010.91 90.50 1.26 1.32
СВЕГА ОСНИВАЧИ 123,344,519.65 150,898,972.76 55,643,564.64 100.00% 88,872.00 76,461.25 86.04 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2015. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2015. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2015.

планирано 
у 2015.

остварено 
у 2015.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 0.00 24,050.00 20,328.72 84.53 26.55 24.45

8,799,720.39 2,429,272.51 8,329,136.24

27,957,254.64 27,570,727.49 386,527.15
УКУПАН ДУГ 36,756,975.03 30,000,000.00 8,715,663.39 15.81%

0.00 0.00 1,372,494.80 32,500.00 31,556.96 97.10 35.88 37.96

14,424,696.05 14,561,339.50 -605,414.11

37,167,140.86 37,167,140.55 0.73
УКУПАН ДУГ 51,591,836.91 51,728,480.05 767,081.42 27.27%

3,666,446.24 3,758,464.64 8,505,383.60 5,600.00 5,471.22 97.70 6.18 6.58

5,811,450.38 6,790,527.98 1,158,734.17

15,634,517.11 15,649,337.81 5,481,137.65
УКУПАН ДУГ 25,112,413.73 26,198,330.43 15,145,255.42 13.81%

12,045,402.39 11,987,015.43 1,145,261.76 6,500.00 6,033.26 92.82 7.18 7.26

5,298,675.36 0.00 987,530.04

14,150,001.48 14,001,153.11 934,365.55
УКУПАН ДУГ 31,494,079.23 25,988,168.54 3,067,157.35 13.70%

0.00 12,645,710.02 5,300.00 4,853.54 91.58 5.85 5.84

4,780,202.81 0.00 6,531,945.64

11,691,050.33 11,751,871.75 4,825,562.91
УКУПАН ДУГ 16,471,253.14 11,751,871.75 24,003,218.57 6.19%

0.00 0.00 -22.66 3,500.00 3,020.12 86.29 3.86 3.63

4,039,527.77 2,616,590.32 1,909,475.09

9,879,564.34 11,499,700.16 0.00
УКУПАН ДУГ 13,919,092.11 14,116,290.48 1,909,452.43 7.44%

0.00 0.00 0.00 4,100.00 3,930.26 95.86 4.53 4.73

3,247,575.20 2,559,655.28 1,149,774.86

8,736,934.82 8,045,234.14 5,059,728.09
УКУПАН ДУГ 11,984,510.02 10,604,889.42 6,209,502.95 5.59%

0.00 0.00 0.00 5,300.00 4,862.66 91.75 5.85 5.85

2,563,875.17 2,563,875.17 0.00

6,270,527.53 6,270,627.53 0.00
УКУПАН ДУГ 8,834,402.70 8,834,502.70 0.00 4.66%

3,175,861.78 2,574,500.87 9,706,586.89 2,500.00 2,094.16 83.77 2.76 2.52

2,296,092.65 2,296,092.65 -49,582.92

5,615,606.56 5,615,606.56 3,712,619.55
УКУПАН ДУГ 11,087,560.99 10,486,200.08 13,369,623.52 5.53%
ОСНИВАЧИ 1,220.00 988.26 81.00 1.35 1.19

СВЕГА ОСНИВАЧИ 207,252,123.86 189,708,733.45 73,186,955.05 100.00% 90,570.00 83,139.16 91.80 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2016. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2016.

планирано 
у 2016.

остварено 
у 2016.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 0.00 21,600.00 19,969.75 92.45 23.68 24.43

0.00 0.00 8,329,136.24

0.00 0.00 386,527.15

УКУПАН ДУГ 0.00 0.00 8,715,663.39 0.00%

0.00 0.00 1,372,494.80 33,600.00 29,798.60 88.69 36.84 36.46

4,448,165.25 4,448,165.25 -605,414.11

0.00 0.00 0.73

УКУПАН ДУГ 4,448,165.25 4,448,165.25 767,081.42 9.10%

8,496,417.18 16,721,967.90 279,832.88 6,000.00 5,477.74 91.30 6.58 6.70

1,687,919.84 2,846,654.01 0.00

0.00 5,481,137.65 0.00

УКУПАН ДУГ 10,184,337.02 25,049,759.56 279,832.88 51.24%

0.00 1,145,261.76 0.00 6,960.00 5,794.72 83.26 7.63 7.09

1,538,985.72 1,435,420.92 1,091,094.84

0.00 934,365.55 0.00

УКУПАН ДУГ 1,538,985.72 3,515,048.23 1,091,094.84 7.19%

0.00 0.00 12,645,710.02 5,640.00 5,075.98 90.00 6.18 6.21

1,388,396.79 0.00 7,920,342.43

0.00 964,917.50 3,860,645.41

УКУПАН ДУГ 1,388,396.79 964,917.50 24,426,697.86 1.97%

22.66 0.00 4,320.00 2,935.64 67.95 4.74 3.59

1,173,269.77 3,003,790.62 78,954.24

0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 1,173,292.43 3,003,790.62 78,954.24 6.14%

0.00 0.00 0.00 3,720.00 3,840.40 103.24 4.08 4.70

943,249.32 2,029,548.98 63,475.20

0.00 5,059,728.09 0.00

УКУПАН ДУГ 943,249.32 7,089,277.07 63,475.20 14.50%

0.00 0.00 0.00 5,520.00 5,892.36 106.75 6.05 7.21

744,670.52 694,558.52 50,112.00

0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 744,670.52 694,558.52 50,112.00 1.42%

3,210,171.60 3,496,066.99 9,420,691.50 2,640.00 2,108.58 79.87 2.89 2.58

666,893.82 622,015.74 -4,704.84

0.00 0.00 3,712,619.55

УКУПАН ДУГ 3,877,065.42 4,118,082.73 13,128,606.21 8.42%

ОСТАЛО 1,200.00 844.16 70.35 1.32 1.03

СВЕГА ОСНИВАЧИ 24,298,162.47 48,883,599.48 48,601,518.04 100.00% 91,200.00 81,737.93 89.62 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2017. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2017.

планирано у 
2017.

остварено у 
2017.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



у динарима

ОСНИВАЧИ

преглед задужења и уплата у 2018. години пријем отпада у тонама

задужено уплаћено индекс 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

УЖИЦЕ – функцион./депон. 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,020.78 97.32 23.43 24.29

УЖИЦЕ - инвестиције 0.00 0.00 8,329,136.24

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД 0.00 0.00 386,527.15

УКУПАН ДУГ 0.00 0.00 8,715,663.39 0.00%
ЧАЧАК – функцион./депон. 0.00 605,414.11 -605,414.11 33,600.00 30,929.71 92.05 36.44 35.74

ЧАЧАК - инвестиције 0.00 0.00 1,372,494.80

ЧАЧАК - кредит ЕБРД 0.00 0.73 0.00

УКУПАН ДУГ 0.00 605,414.84 767,080.69 1.88%
ИВАЊИЦА – функцион./депон. 7,107,543.28 6,567,710.47 539,832.81 6,100.00 5,703.55 93.50 6.62 6.59

ИВАЊИЦА - инвестиције 0.00 0.00 0.00

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД 0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 7,107,543.28 6,567,710.47 539,832.81 20.42%
ПОЖЕГА – функцион./депон. 3,323,838.08 3,065,339.38 258,498.70 7,100.00 6,334.74 89.22 7.70 7.32

ПОЖЕГА - инвестиције 0.00 1,091,094.84 0.00

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД 0.00

УКУПАН ДУГ 3,323,838.08 4,156,434.22 258,498.70 12.92%
Б.БАШТА – функцион./депон. 2,797,595.46 3,686,695.50 11,756,609.98 5,900.00 5,331.80 90.37 6.40 6.16

Б.БАШТА - инвестиције 0.00 7,920,342.43 0.00

Б.БАШТА - кредит ЕБРД 0.00 1,929,509.09 1,931,136.32

УКУПАН ДУГ 2,797,595.46 13,536,547.02 13,687,746.30 42.09%
ЛУЧАНИ – функцион./депон. 1,606,384.79 1,487,519.25 118,865.54 4,000.00 3,061.53 76.54 4.34 3.54

ЛУЧАНИ - инвестиције 0.00 78,954.24 0.00

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД 0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 1,606,384.79 1,566,473.49 118,865.54 4.87%
АРИЉЕ – функцион./депон. 2,026,422.88 1,872,874.67 153,548.21 4,100.00 3,862.06 94.20 4.45 4.46

АРИЉЕ - инвестиције 0.00 63,475.20 0.00

АРИЉЕ - кредит ЕБРД 0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 2,026,422.88 1,936,349.87 153,548.21 6.02%
ЧАЈЕТИНА – функцион./депон. 0.00 0.00 0.00 6,200.00 7,275.72 117.35 6.72 8.41

ЧАЈЕТИНА - инвестиције 0.00 50,112.00 0.00

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД 0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 0.00 50,112.00 0.00 0.16%
КОСЈЕРИЋ – функцион./депон 13,946,611.85 3,691,053.93 10,255,557.92 2,600.00 2,211.62 85.06 2.82 2.56

КОСЈЕРИЋ - инвестиције 0.00 49,582.92 -49,582.92

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД 0.00 0.00 3,712,619.55

УКУПАН ДУГ 13,946,611.85 3,740,636.85 13,918,594.55 11.63%
ОСТАЛО 1,000.00 816.92 81.69 1.08 0.94

СВЕГА ОСНИВАЧИ 30,808,396.34 32,159,678.76 38,159,830.19 100.00% 92,200.00 86,548.43 93.87 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину

учешће 
појединачних 
уплата у 
укупним 
уплатама

стање дуга 
31.12.2018.

планирано у 
2018.

остварено у 
2018.

9=план/укупно 
планирано

10=реализација
/укупно 

реализовано



у динарима

ОСНИВАЧИ

преглед задужења и уплата пријем отпада у тонама

задужено уплаћено стање дуга планирано остварено индекс 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

УЖИЦЕ – функцион./депон. 18,920,240.97 18,920,240.97 0.00 179,204.76 140,411.92 78.35 26.98 27.39

УЖИЦЕ - инвестиције 107,461,466.61 99,132,330.37 8,329,136.24

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД 86,017,950.55 85,631,423.40 386,527.15

УКУПАН ДУГ 212,399,658.13 203,683,994.74 8,715,663.39 18.71%

ЧАЧАК – функцион./депон. 22,691,671.01 21,924,590.32 1,372,494.80 229,610.20 185,585.77 80.83 34.57 36.20

ЧАЧАК - инвестиције 131,983,275.76 128,140,524.62 -605,414.11

ЧАЧАК - кредит ЕБРД 113,032,243.75 113,032,243.75 0.00

УКУПАН ДУГ 267,707,190.52 263,097,358.69 767,080.69 24.17%

ИВАЊИЦА – функцион./депон. 59,402,039.56 58,862,206.75 539,832.81 45,827.21 31,127.39 67.92 6.90 6.07

ИВАЊИЦА - инвестиције 51,983,649.97 51,983,649.97 0.00

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД 47,220,629.36 47,220,629.36 0.00

УКУПАН ДУГ 158,606,318.89 158,066,486.08 539,832.81 14.52%

ПОЖЕГА – функцион./депон. 47,119,702.82 46,861,204.12 258,498.70 49,334.00 39,964.99 81.01 7.43 7.80

ПОЖЕГА - инвестиције 43,064,920.86 43,064,920.86 0.00

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД 42,175,328.30 42,175,328.30 0.00

УКУПАН ДУГ 132,359,951.98 132,101,453.28 258,498.70 12.13%

Б.БАШТА – функцион./депон. 22,371,823.44 10,615,213.46 11,756,609.98 38,291.00 23,870.60 62.34 5.77 4.66

Б.БАШТА - инвестиције 42,724,644.18 42,724,644.18 0.00

Б.БАШТА - кредит ЕБРД 35,402,027.00 33,470,890.68 1,931,136.32

УКУПАН ДУГ 100,498,494.62 86,810,748.32 13,687,746.30 7.97%

ЛУЧАНИ – функцион./депон. 7,460,796.45 7,341,930.91 118,865.54 28,218.20 19,604.75 69.48 4.25 3.82

ЛУЧАНИ - инвестиције 35,465,515.84 35,465,515.84 0.00

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД 29,915,687.34 29,915,687.34 0.00

УКУПАН ДУГ 72,841,999.63 72,723,134.09 118,865.54 6.68%

АРИЉЕ – функцион./депон. 11,301,930.10 11,148,381.89 153,548.21 30,632.68 25,764.18 84.11 4.61 5.03

АРИЉЕ - инвестиције 28,015,371.28 28,015,371.28 0.00

АРИЉЕ - кредит ЕБРД 23,477,207.44 23,477,207.44 0.00

УКУПАН ДУГ 62,794,508.82 62,640,960.61 153,548.21 5.75%

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон. 17,532,390.52 17,532,390.52 0.00 34,492.60 26,449.48 76.68 5.19 5.16

ЧАЈЕТИНА - инвестиције 21,808,593.30 21,808,593.30 0.00

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД 18,994,289.65 18,994,289.65 0.00

УКУПАН ДУГ 58,335,273.47 58,335,273.47 0.00 5.36%

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон. 28,304,110.57 18,048,552.65 10,255,557.92 18,148.19 14,170.86 78.08 2.73 2.76

КОСЈЕРИЋ - инвестиције 19,807,357.72 19,856,940.64 -49,582.92

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД 17,003,010.78 13,290,391.23 3,712,619.55

УКУПАН ДУГ 65,114,479.07 51,195,884.52 13,918,594.55 4.70%

ОСТАЛО 10,357.00 5,694.55 54.98 1.56 1.11

СВЕГА ОСНИВАЧИ 1,130,657,875.13 1,088,655,293.80 38,159,830.19 100.00% 664,115.84 512,644.49 77.19 100.00 100.00

 Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2018. године

учешће 
појединачних 
уплата у 
укупним 
уплатама

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано
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IzIzIzIzveveveveštaj štaj štaj štaj nezavisnog revizora nezavisnog revizora nezavisnog revizora nezavisnog revizora osnivačima osnivačima osnivačima osnivačima JKJKJKJKPPPP    »»»»DUBOKODUBOKODUBOKODUBOKO«, «, «, «, UžiceUžiceUžiceUžice    

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP »DUBOKO«, Užice, koji obuhvataju bilans stanja na 
dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na 
kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstve-
nih politika i napomena uz finansijske izveštaje.  

 

OdOdOdOdgogogogovorvorvorvornost runost runost runost rukokokokovodvodvodvodstva za fistva za fistva za fistva za finannannannansijsijsijsijske izske izske izske izvevevevešššštatatatajejejeje    
Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skla-

du sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontro-
le koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogre-
šne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

OdOdOdOdgogogogovorvorvorvornost renost renost renost revivivivizozozozorararara    
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Re-

viziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih 
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izve-
štaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu ri-
zika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje fi-
nansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti pri-
menjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje 

našeg revizijskog mišljenja. 
 

 

 

MMMMišljenjeišljenjeišljenjeišljenje        

    

    

Po našem mišljenju, finansijski Po našem mišljenju, finansijski Po našem mišljenju, finansijski Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinitizveštaji prikazuju istinitizveštaji prikazuju istinitizveštaji prikazuju istinito i objektivno i objektivno i objektivno i objektivno, po svim materijalno značajnim o, po svim materijalno značajnim o, po svim materijalno značajnim o, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj JKJKJKJKP »P »P »P »DUBOKODUBOKODUBOKODUBOKO«, «, «, «, UŽICEUŽICEUŽICEUŽICE    na dan 31. decembra 201na dan 31. decembra 201na dan 31. decembra 201na dan 31. decembra 2018888. godine, kao i rezultate njegovog . godine, kao i rezultate njegovog . godine, kao i rezultate njegovog . godine, kao i rezultate njegovog 
poslovanja i tokoveposlovanja i tokoveposlovanja i tokoveposlovanja i tokove    gotovine zagotovine zagotovine zagotovine za    godinu koja se završava na taj dan,godinu koja se završava na taj dan,godinu koja se završava na taj dan,godinu koja se završava na taj dan,    u skladu u skladu u skladu u skladu sa Međunarodnim standarsa Međunarodnim standarsa Međunarodnim standarsa Međunarodnim standardima dima dima dima 
finansijfinansijfinansijfinansijskog izveštavanjaskog izveštavanjaskog izveštavanjaskog izveštavanja    i propisi propisi propisi propisimimimima Republike Srbijea Republike Srbijea Republike Srbijea Republike Srbije....    

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Beograd,  OVLAŠĆENI REVIZOR 

17.04.2019. godine  Mast. ekon. Valentina Stojiljković  

    



NAZIV:

SEDIŠTE:

JKP   D U B O K O

UŽICE, DUBOKO BB

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj Šifra delatnosti P I B

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

20104279 3811 104384299

BILANS USPEHA

Prilog 2

Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena
Iznos

broj godina godina

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA             0             0

60 do 65.

osim 62 i

63

A. POSLOVNI PRIHODI

(1002+1009+1016+1017)

1001       214,144       175,402

60 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 +

1006 + 1007 + 1008)

1002             0             0

600 1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim

pravnim licima na domaćem tržištu

1003             0             0

601 2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim

pravnim licima na inostranom tržištu

1004             0             0

602 3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim

pravnim licima na domaćem tržištu

1005             0             0

603 4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim

pravnim licima na inostranom tržištu

1006             0             0

604 5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 1007             0             0

605 6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 1008             0             0

61 II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 +

1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009       191,788       154,52513

610 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i 

zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu

1010             0             0

611 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i 

zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu

1011             0             0

612 3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 

povezanim pravnim licima na domaćem tržištu

1012        64,441        49,058

613 4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 

povezanim pravnim licima na inostranom tržištu

1013             0             0

614 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 1014       127,347       105,467

615 6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga

na inostranom tržištu

1015             0             0

64 III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA,

DOTACIJA, DONACIJA I SL.

1016        22,356        20,87714

65 IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017             0             0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA             0             0

50 do 55,

62 i 63

B. POSLOVNI RASHODI

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +

1027 + 1028 + 1029) >= 0

1018       236,395       220,662

50 I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 1019             0             0

62 II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I

ROBE

1020             0             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena
Iznos

broj godina godina

630 III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA

NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I

NEDOVRŠENIH USLUGA

1021             0             0

631 IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA

NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I

NEDOVRŠENIH USLUGA

1022           262           673

51 osim

513

V. TROŠKOVI MATERIJALA 1023        12,703        11,58315

513 VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1024        39,038        35,96215

52 VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I

OSTALI LIČNI RASHODI

1025        92,006        81,76916

53 VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1026        19,591        16,63717

540 IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1027        64,925        64,579

541 do 549 X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA 1028             0             0

55 XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1029         7,870         9,459,18

V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0 1030             0             0

G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0 1031        22,251        45,260

66 D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039) 1032           352           609

66, osim

662,663 i 

664

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH

LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI

(1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033             0            11

660 1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih

pravnih lica

1034             0             0

661 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih

pravnih lica

1035             0             0

665 3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih

pravnih lica i zajedničkih poduhvata

1036             0             0

669 4. Ostali finansijski prihodi 1037             0            11

662 II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) 1038           241           405

663 i 664 III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I

POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

(PREMA TREĆIM LICIMA)

1039           111           193

56 Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 +

1047)

1040             0             5

56, osim

562,563 i

564

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA

POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI

FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041             0             0

560 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i

zavisnim pravnim licima

1042             0             0

561 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim

poveznim pravnim licima

1043             0             0

565 3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih

lica i zajedničkih poduhvata

1044             0             0

566 i 569 4. Ostali finansijski rashodi 1045             0             0

562 II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM

LICIMA)

1046             0             5

563 i 564 III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I

NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

PREMA TREĆIM LICIMA

1047             0             0

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040) 1048           352           604

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032) 1049             0             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena
Iznos

broj godina godina

683 i 685 Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI

OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO

FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1050        16,986        33,87119

583 i 585 I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI

OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO

FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1051         6,344         5,90120

67 i 68,

osim 683

i 685

J. OSTALI PRIHODI 1052           933           630

57 i 58,

osim 583

i 585

K. OSTALI RASHODI 1053           179           153

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE

OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -

1051 + 1052 - 1053)

1054             0             0

LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE

OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 -

1050 + 1053 - 1052)

1055        10,503        16,209

69 - 59 M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I

ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1056             0             0

59 - 69 N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I

ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1057           560         1,990

NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

(1054 - 1055 + 1056 - 1057)

1058             0             0

O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

(1055 - 1054 + 1057 - 1056)

1059        11,063        18,19921

P. POREZ NA DOBITAK             0             0

721 I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060             0             0

deo 722 II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA 1061             0           438

deo 722 III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA 1062         2,639             0

723 R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA 1063             0             0

S. NETO DOBITAK

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064             0             0

T. NETO GUBITAK

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

1065         8,424        18,637

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM

ULAGAČIMA

1066             0             0

II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU 1067             0             0

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA

MANJINSKIM ULAGAČIMA

1068             0             0

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA

VEĆINSKOM VLASNIKU

1069             0             0

V. ZARADA PO AKCIJI             0             0

1. Osnovna zarada po akciji 1070             0             0

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 1071             0             0
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NAZIV:

SEDIŠTE:

JKP   D U B O K O

UŽICE, DUBOKO BB

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj Šifra delatnosti P I B

na dan 31/12/2018. godine

20104279 3811 104384299

BILANS STANJA

Prilog 1

Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

AKTIVA             0             0             0

00 A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0001             0             0             0

B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 +

0024 + 0034)

0002     1,326,195     1,383,6425             0

01 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003             0             0             0

010 i deo

019

1. Ulaganja u razvoj 0004             0             0             0

011, 012

i deo 019

2. Koncesije, patenti, licence, robne i 

uslužne marke, softver i ostala prava

0005             0             0             0

013 i deo

019

3. Gudvil 0006             0             0             0

014 i deo

019

4. Ostala nematerijalna imovina 0007             0             0             0

015 i deo

019

5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008             0             0             0

016 i deo

019

6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009             0             0             0

02 II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

(0011 + 0012 + 0013 +0014 + 0015 + 0016 +

0017 + 0018)

0010     1,326,195     1,383,6425             0

020, 021

i deo 029

1. Zemljište 0011         6,500         6,500             0

022 i deo

029

2. Građevinski objekti 0012     1,028,179     1,061,477             0

023 i deo

029

3. Postrojenja i oprema 0013       199,906       224,055             0

024 i deo

029

4. Investicione nekretnine 0014             0             0             0

025 i deo

029

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015             0             0             0

026 i deo

029

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0016        57,206        57,206             0

027 i deo

029

7. Ulaganja na tuđim nekretninama,

postrojenjima i opremi

0017        34,404        34,404             0

028 i deo

029

8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0018             0             0             0

03 III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 +

0022 + 0023)

0019             0             0             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

030, 031 i 

deo 039

1. Šume i višegodišnji zasadi 0020             0             0             0

032 i deo

039

2. Osnovno stado 0021             0             0             0

037 i deo

039

3. Biološka sredstva u pripremi 0022             0             0             0

038 i deo

039

4. Avansi za biološka sredstva 0023             0             0             0

04, osim 

047

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI

PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029

 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024             0             0             0

040 i deo

049

1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025             0             0             0

041 i deo

049

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih

lica u zajedničkim poduhvatima

0026             0             0             0

042 i deo

049

3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i

druge hartije od vrednosti raspoložive za

prodaju

0027             0             0             0

deo 043,

deo 044 i

deo 049

4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim

pravnim licima

0028             0             0             0

deo 043,

deo 044 i

deo 049

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim

pravnim licima

0029             0             0             0

deo 045 i

deo 049

6. Dugoročni plasmani u zemlji 0030             0             0             0

deo 045 i

deo 049

7. Dugoročni plasmani u inostranstvu 0031             0             0             0

046 i deo

049

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 0032             0             0             0

048 i deo

049

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani 0033             0             0             0

05 V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034             0             0             0

050 i deo

059

1. Potraživanja od matičnog i zavisnih 

pravnih lica

0035             0             0             0

051 i deo

059

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica 0036             0             0             0

052 i deo

059

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni

kredit

0037             0             0             0

053 i deo

059

4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o

finansijskom lizingu

0038             0             0             0

054 i deo

059

5. Potraživanja po osnovu jemstva 0039             0             0             0

055 i deo

059

6. Sporna i sumnjiva potraživanja 0040             0             0             0

056 i deo

059

7. Ostala dugoročna potraživanja 0041             0             0             0

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0042             0             0             0

G. OBRTNA IMOVINA

(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 

+ 0069 + 0070)

0043       132,829       105,716             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

Klasa 1 I. ZALIHE

(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044        45,340        45,0146             0

10 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan

inventar

0045         5,806         5,165             0

11 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge 0046             0             0             0

12 3. Gotovi proizvodi 0047           407           669             0

13 4. Roba 0048             0             0             0

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049             0             0             0

15 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge 0050        39,127        39,180             0

20 II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051        47,561        41,4927             0

200 i deo

209

1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna

lica

0052             0             0             0

201 i deo

209

2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna

lica

0053             0             0             0

202 i deo

209

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 0054        26,509        23,943             0

203 i deo

209

4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica 0055             0             0             0

204 i deo

209

5. Kupci u zemlji 0056        21,052        17,549             0

205 i deo

209

6. Kupci u inostranstvu 0057             0             0             0

206 i deo

209

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje 0058             0             0             0

21 III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH

POSLOVA

0059             0             0             0

22 IV. DRUGA POTRAŽIVANJA 0060         2,344         7,148             0

236 V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU

PO FER VREDNOSTI KROZ

BILANS USPEHA

0061             0             0             0

23 osim

236 i 237

VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI

PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062             0             0             0

230 i deo

239

1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i

zavisna pravna lica

0063             0             0             0

231 i deo

239

2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala 

povezana pravna lica

0064             0             0             0

232 i deo

239

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0065             0             0             0

233 i deo

239

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u 

inostranstvu

0066             0             0             0

234, 235

238 i deo

239

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0067             0             0             0

24 VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I

GOTOVINA

0068        35,279         9,094             0

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069           132           473             0

28 osim 

288

IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0070         2,173         2,495             0

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA 0071     1,459,024     1,489,358             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 0072        35,510        49,812             0

PASIVA             0             0             0

A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 +

0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 =

(0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401       780,582       789,006             0

30 I. OSNOVNI KAPITAL

(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 

+ 0410)

0402       613,080       613,0808             0

300 1. Akcijski kapital 0403             0             0             0

301 2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 0404             0             0             0

302 3. Ulozi 0405             0             0             0

303 4. Državni kapital 0406       613,080       613,080             0

304 5. Društveni kapital 0407             0             0             0

305 6. Zadružni udeli 0408             0             0             0

306 7. Emisiona premija 0409             0             0             0

309 8. Ostali osnovni kapital 0410             0             0             0

31 II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0411             0             0             0

047 i 237 III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0412             0             0             0

32 IV. REZERVE 0413             0             0             0

330 V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU

REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,

NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

0414             0             0             0

33 osim

330

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 

HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI

OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

(potražna salda računa grupe 33 osim 330)

0415           201           201             0

33 osim

330

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 

HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI

OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

(dugovna salda računa grupe 33 osim 330)

0416             0             0             0

34 VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK

(0418 + 0419)

0417       194,362       194,362             0

340 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 0418       194,362       194,362             0

341 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 0419             0             0             0

IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE 0420             0             0             0

35 X. GUBITAK (0422 + 0423) 0421        27,061        18,637             0

350 1. Gubitak ranijih godina 0422        18,637             0             0

351 2. Gubitak tekuće godine 0423         8,424        18,637             0

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

(0425 + 0432)

0424       102,998        93,750             0

40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA

(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425           711           711             0

400 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku 0426             0             0             0

401 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih

bogatstava

0427             0             0             0

403 3. Rezervisanja za troškove restruktuiranja 0428             0             0             0

404 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije

zaposlenih

0429           711           711             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

405 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430             0             0             0

402 i 409 6. Ostala dugoročna rezervisanja 0431             0             0             0

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE

(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432       102,287        93,0399             0

410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0433       102,287        93,039             0

411 2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima 0434             0             0             0

412 3. Obaveze prema ostalim povezanim  pravnim licima 0435             0             0             0

413 4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u

periodu dužem od godinu dana

0436             0             0             0

414 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 0437             0             0             0

415 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438             0             0             0

416 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439             0             0             0

419 8. Ostale dugoročne obaveze 0440             0             0             0

498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 0441         6,412         9,051             0

42 do 49

(osim 498)

G. KRATKOROČNE OBAVEZE

(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442       569,032       597,551             0

42 I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443             0             0             0

420 1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih

pravnih lica

0444             0             0             0

421 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih

pravnih lica

0445             0             0             0

422 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0446             0             0             0

423 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0447             0             0             0

427 5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava

obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

0448             0             0             0

424, 425, 426

i 429

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0449             0             0             0

430 II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 0450             0             0             0

43 osim 430 III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451        21,216        33,84010             0

431 1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji 0452             0             0             0

432 2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u

inostranstvu

0453             0             0             0

433 3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji 0454             0             0             0

434 4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u

inostranstvu

0455             0             0             0

435 5. Dobavljači u zemlji 0456        21,216        31,330             0

436 6. Dobavljači u inostranstvu 0457             0         2,510             0

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458             0             0             0

44, 45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 0459        82,896        94,83811             0

47 V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU

VREDNOST

0460           154            3212             0

48 VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I

DRUGE DAŽBINE

0461            31           13512             0

49 osim 498 VII. PASIVNA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0462       464,735       468,70612             0

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 -

0463             0             0             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP
Tekuća
godina

Prethodna godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena

Iznos

broj
Krajnje
stanje

7

Početno
stanje

31/12/2017 01/01/2017

0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 -

0071) >=0

Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 -

0463) >= 0

0464     1,459,024     1,489,358             0

89 E. VANBILANSNA PASIVA 0465        35,510        49,812             0
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Digitally signed 

by Momir 

Milovanovi  

370005-0704966

183125 

Date: 2019.04.09 

13:51:45 +02'00'



NAZIV:

SEDIŠTE:

JKP   D U B O K O

UŽICE, DUBOKO BB

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj Šifra delatnosti P I B

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

20104279 3811 104384299

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

Prilog 3

Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP Tekuća
godina

Prethodna
 godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena
Iznos

broj

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA             0             0

I. NETO DOBITAK (AOP 1064) 2001             0             0

II. NETO GUBITAK (AOP 1065) 2002         8,424        18,367

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK             0             0

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u

Bilansu uspeha u budućim periodima

            0             0

1. Promena revalorizacije nematerijalne imovine,

nekretnina, postrojenja i opreme

            0             0

330 a) Povećanje revalorizacionih rezervi 2003             0             0

b) Smanjenje revalorizacionih rezervi 2004             0             0

2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova 

definisanih primanja

            0             0

331 a) dobici 2005             0             0

b) gubici 2006             0             0

3. Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke 

instrumente kapitala

            0             0

332 a) dobici 2007             0             0

b) gubici 2008             0             0

4. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom

sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih 

društava

            0             0

333 a) dobici 2009             0             0

b) gubici 2010             0             0

b) Stavke koje naknadno mogu biti

reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim 

periodima

            0             0

1. Dobici ili gubici po osnovu preračuna

finansijskih izveštaja inostranog poslovanja

            0             0

334 a) dobici 2011             0             0

b) gubici 2012             0             0

2. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto 

ulaganja u inostrano poslovanje

            0             0

335 a) dobici 2013             0             0

b) gubici 2014             0             0

3. Dobici ili gubici po osnovu intrumenata

zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka

            0             0

336 a) dobici 2015             0             0

b) gubici 2016             0             0



Grupa
računa,
račun

P O Z I C I J A AOP Tekuća
godina

Prethodna
 godina

2 3 4 5 61

- u hiljadama dinara -

Napomena
Iznos

broj

4. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti 

raspoloživih za prodaju

            0             0

337 a) dobici 2017             0             0

b) gubici 2018             0             0

I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK

(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -

(2004 + 2006 + 2008 + 2010+ 2012 + 2014 + 2016 + 2018)

>= 0

2019             0             0

II. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK

(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -

(2003 + 2005 + 2007 + 2009+ 2011 + 2013 + 2015 + 2017)

>= 0

2020             0             0

III. POREZ NA OSTALI SVEOBUHVATNI

DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2021             0             0

IV. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK 

(2019 - 2020 - 2021) >= 0

2022             0             0

V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK 

(2020 - 2019 + 2021) >= 0

2023             0             0

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT

PERIODA

            0             0

I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK

(2001 - 2002 + 2022 - 2023) >= 0

2024             0             0

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK

(2002 - 2001 + 2023 - 2022) >= 0

2025         8,424        18,367

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI

GUBITAK (2027 + 2028) = AOP 2024 >= 0 ili

AOP 2025 > 0

2026             0             0

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala 2027             0             0

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu 2028             0             0

U UŽICE

dana 01/04/2019 godine

Zakonski zastupnik
M.P

Momir 

Milovanovi  

370005-070

4966183125

Digitally signed by 

Momir 

Milovanovi  

370005-07049661

83125 

Date: 2019.04.09 

13:57:04 +02'00'



NAZIV:

SEDIŠTE:

JKP   D U B O K O

UŽICE, DUBOKO BB

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj Šifra delatnosti P I B

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

20104279 3811 104384299

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Prilog 4

P O Z I C I J A AOP
Tekuća godina Prethodna godina

Iznos

1 2 3 4

- u hiljadama dinara -

            0             0A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

      227,779       193,9503001I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

      215,204       185,7563002  1. Prodaja i primljeni avansi

          101           3623003  2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

       12,474         7,8323004  3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

      191,170       236,8693005II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

       95,789       131,5933006  1. Isplate dobavljačima i dati avansi

       91,386        80,8703007  2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

            0             53008  3. Plaćene kamate

            0        22,0023009  4. Porez na dobitak

        3,995         2,3993010  5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

       36,609             03011III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)

            0        42,9193012IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)

            0             0B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

          121            253013I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)

            0             03014  1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)

            0             03015  2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških

sredstava

            0             03016  3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)

          121            253017  4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

            0             03018  5. Primljene dividende

       35,038        39,9463019II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

            0             03020  1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

       22,538        39,9463021  2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških

sredstava

       12,500             03022  3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

            0             03023III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)

       34,917        39,9213024IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

            0             0V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

       24,391        80,4783025I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)

            0             03026  1. Uvećanje osnovnog kapitala

            0             03027  2. Dugoročni krediti (neto prilivi)

            0             03028  3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)

       14,265        65,3983029  4. Ostale dugoročne obaveze

       10,126        15,0803030  5. Ostale kratkoročne obaveze

            0             03031II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)

            0             03032  1. Otkup sopstvenih akcija i udela

            0             03033  2. Dugoročni krediti (odlivi)



P O Z I C I J A AOP
Tekuća godina Prethodna godina

Iznos

1 2 3 4

- u hiljadama dinara -

            0             03034  3. Kratkoročni krediti (odlivi)

            0             03035  4. Ostale obaveze (odlivi)

            0             03036  5. Finansijski lizing

            0             03037  6. Isplaćene dividende

       24,391        80,4783038III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

            0             03039IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)

      252,291       274,4533040G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)

      226,208       276,8153041D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)

       26,083             03042Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)

            0         2,3623043E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)

        9,094        11,2633044Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

          102           1933045Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

            0             03046I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

       35,279         9,0943047J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

(3042-3043+3044+3045-3046)

U UŽICE

dana 01/04/2019 godine

Zakonski zastupnik
M.P

Momir 

Milovanovi  

370005-070

4966183125

Digitally signed by 

Momir 

Milovanovi  

370005-07049661

83125 

Date: 2019.04.09 

14:00:11 +02'00'



-u hiljadama dinara-

NAZIV:

SEDIŠTE:

JKP   D U B O K O

UŽICE, DUBOKO BB

Popunjava pravno lice - preduzetnik
Matični broj Šifra delatnosti P I B

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

20104279 3811 104384299

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Prilog 5

neuplaćeni kapitalOPIS
Red.

br. Osnovni kapital Upisani a

2 3 4 5 6 7 8

AOP AOP AOP AOP AOP AOP

30 31 32 35 047 i 237 34

Rezerve Gubitak Otkupljene
sopstvene akcije

Neraspoređeni
dobitak

Komponente kapitala

1

Početno stanje na dan 01.01. 2017.

            04001 4019 4037 4055 4073 4091        18637             0             0            0             01. a) dugovni saldo računa

       6130804002 4020 4038 4056 4074 4092            0             0        251855            0             0b) potražni saldo računa

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena

računovodstvenih politika

            04003 4021 4039 4057 4075 4093            0             0             0            0             02. a) ispravke na dugovnoj strani računa

            04004 4022 4040 4058 4076 4094            0             0             0            0             0b) ispravke na potražnoj strani računa

Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.

            04005 4023 4041 4059 4077 4095        18637             0             0            0             03. a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) >= 0

       6130804006 4024 4042 4060 4078 4096            0             0        251855            0             0b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) >= 0

Promene u prethodnoj 2017. godini

            04007 4025 4043 4061 4079 4097            0             0         57493            0             04. a) promet na dugovnoj strani računa

            04008 4026 4044 4062 4080 4098            0             0             0            0             0b) promet na potražnoj strani računa

Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.

            04009 4027 4045 4063 4081 4099        18637             0             0            0             05. a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0

       6130804010 4028 4046 4064 4082 4100            0             0        194362            0             0b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika

            04011 4029 4047 4065 4083 4101            0             0             0            0             06. a) ispravke na dugovnoj strani računa

            04012 4030 4048 4066 4084 4102            0             0             0            0             0b) ispravke na potražnoj strani računa

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018.

            04013 4031 4049 4067 4085 4103        18637             0             0            0             07. a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0

       6130804014 4032 4050 4068 4086 4104            0             0        194362            0             0b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) >= 0

Promene u tekućoj 2018. godini

            04015 4033 4051 4069 4087 4105         8424             0             0            0             08. a) promet na dugovnoj strani računa

            04016 4034 4052 4070 4088 4106            0             0             0            0             0b) promet na potražnoj strani računa

Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018.

            04017 4035 4053 4071 4089 4107        27061             0             0            0             09. a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0

       6130804018 4036 4054 4072 4090 4108            0             0        194362            0             0b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0

Momir Milovanovi  

370005-070496618

3125

Digitally signed by Momir 

Milovanovi  

370005-0704966183125 

Date: 2019.04.09 13:58:11 



do kol.15)] >= 0
- S(red 1b kol.3

do kol.15)] >= 0

Ukupan kapital
[S(red 1b

Dobici
ili gubici

dobitku

po osnovu

u vlasničke

po osnovu
iliOPIS

Red.
br.

dobici

2 9 10 11 12 13 14

AOP AOP AOP AOP AOP AOP

330 331 332 333 334 i 335 336

Komponente ostalog rezultata

1

AOP AOP AOPrezerve
Revalorizacione

gubici

Aktuarski

ulaganja

ili gubici

instrumente

Dobici

kapitala

ili gubitku

udela u ostalom

privrednih

ili gubici

društava

Dobici

poslovanja i

po osnovu

preračuna

inostranog

finansijskih

ili gubici

izveštaja

Dobici

15 16 17

337

po osnovu

Dobici

hedžinga

ili gubici

novčanog toka

po osnovu HOV
raspoloživih
za prodaju

kol.3 do kol.15)
- S(red 1a kol.3

kapitala
[S(red 1a kol.3

do kol.15)

Gubitak iznad

Početno stanje na dan 01.01. 2017.

            0             0a) dugovni saldo računa             04109 4127 4145 4163 4181 4199            0             0             0            0             01. 4217             0

            04235        865136b) potražni saldo računa             04110 4128 4146 4164 4182 4200            0             0             0          201             0 4218 4244             0

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena

računovodstvenih politika

            0             0a) ispravke na dugovnoj strani računa             04111 4129 4147 4165 4183 4201            0             0             0            0             02. 4219             0

            04236             0b) ispravke na potražnoj strani računa             04112 4130 4148 4166 4184 4202            0             0             0            0             0 4220 4245             0

Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.

            0             0a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) >= 0             04113 4131 4149 4167 4185 4203            0             0             0            0             03. 4221             0

            04237        865136b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) >= 0             04114 4132 4150 4168 4186 4204            0             0             0          201             0 4222 4246             0

Promene u prethodnoj 2017. godini

            0             0a) promet na dugovnoj strani računa             04115 4133 4151 4169 4187 4205            0             0             0            0             04. 4223             0

            04238         76130b) promet na potražnoj strani računa             04116 4134 4152 4170 4188 4206            0             0             0            0             0 4224 4247             0

Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.

            0             0a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0             04117 4135 4153 4171 4189 4207            0             0             0            0             05. 4225             0

            04239        789006b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0             04118 4136 4154 4172 4190 4208            0             0             0          201             0 4226 4248             0

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika

            0             0a) ispravke na dugovnoj strani računa             04119 4137 4155 4173 4191 4209            0             0             0            0             06. 4227             0

            04240             0b) ispravke na potražnoj strani računa             04120 4138 4156 4174 4192 4210            0             0             0            0             0 4228 4249             0

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018.

            0             0a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0             04121 4139 4157 4175 4193 4211            0             0             0            0             07. 4229             0

            04241        789006b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) >= 0             04122 4140 4158 4176 4194 4212            0             0             0          201             0 4230 4250             0

Promene u tekućoj 2018. godini

            0             0a) promet na dugovnoj strani računa             04123 4141 4159 4177 4195 4213            0             0             0            0             08. 4231             0

            04242          8424b) promet na potražnoj strani računa             04124 4142 4160 4178 4196 4214            0             0             0            0             0 4232 4251             0

Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018.

            0             0a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0             04125 4143 4161 4179 4197 4215            0             0             0            0             09. 4233             0

            04243        780582b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0             04126 4144 4162 4180 4198 4216            0             0             0          201             0 4234 4252             0

UŽICE,

dana 01/04/2019.godine

Zakonski zastupnik
M.P

Momir 

Milovanovi  

370005-070

4966183125
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13:59:22 +02'00'
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