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УВОД 
 

 

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 26.01.2015. године донела Одлуку о усвајању 

Програма пословања Друштва за 2015. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након 

чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској 

динамици: 

 

- Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 19. фебруара 2015. године   

(број решења 023-6/2015-V), 

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 02. марта 2015. године  

 (број решења I-00-022-54/2015), 

- Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 06. марта 2015. године  

 (број решења 02-26/2015-I/Б), 

- Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 18. марта 2015. године  

 (број решења I-020-39), 

- Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. марта 2015. године  

 (број закључка 501-10/2015-I),  

- Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 14. маjа 2015. године  

 (број закључка 016-1/2015-05-XXIV) и 

- Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 16. јуна 2015. године  

 (број решења 06-14-4/2015-02). 

 

Скупштина Друштва је на 31. ванредној седници, одржаној дана 30.07.2015. године, донела 

Одлуку o усвајању Измене Програма пословања за 2015. годину (у даљем тексту: Измена 

Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:  

 

1. У делу – Основни подаци о предузећу Програма пословања, у списку чланова 

Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола; 

 

2. У поглаљу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, у 

списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка 

Топола; 

 

3. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2015. 

годину, мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и изградњу 

прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта; 

 

4. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2015. 

годину, мења се део који се односи на План текућих трошкова, биланс стања и биланс 

успеха; 

 

5. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања мења се део, који 

се односи на трошкове усавршавања запослених, трошкове дневница и остала лична 

примања; 

 

6. У поглављу 7.  Програма пословања – Инвестиције, мења се део који се односи на Буџет 

капиталних улагања у периоду 2015-2017., План капиталних инвестиција, који се 

реализује  преко Друштва и начин књиговодственог третмана дела инвестиције, који се 

финансира из ИПА Фонда; 

 

7. У поглављу 8. Програма пословања – Задуженост, мења се део који се односи на обавезе 

и Образац бр. 8.1. 



3 

 

 

8. У поглављу 9.1. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку 

добара, услуга и радова, мења се Образац бр. 9.1. 

 

 

Остали делови Програма пословања остају непромењени. 

 

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2015. годину јесте усаглашавање 

усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено 

у наставку Измене Програма пословања. 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ  
 

У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола 

те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује 

Бриндза Деже. 

 

Остали основни подаци о Предузећу остају непромењени. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА 

 
У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола 

те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује 

Бриндза Деже. 

 

Остали делови Поглавља 2. Програма пословања – Организациона структура – шема Предузећа 

остају непромењени. 

 

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. 

ГОДИНУ  

 
 

Мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и гласи: 

 

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са 

којима располажу јавна предузећа Региона, надлежна за прикупљање отпада, и утврђена је  

потреба за набавку недостајуће опреме за прикупљање отпада.  

 

Набавка недостајуће опреме за прикупљање отпада је предвиђена као део инвестиције, с 

обзиром да је за потпуно и успешно функционисање регионалног система за управљање 

отпадом, као и за постизање утврђених циљева у погледу решавања проблема комуналног 

отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион тако да свако 
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домаћинство добије услугу прикупљања отпада. Наведени циљ се може постићи једино 

набавком додатне опреме за прикупљање отпада. У плану је да се набави следећа опрема: 

аутосмећари, ауто подизачи, отворени камиони, контејнери и канте. 

 

За набавку опреме за прикупљање отпада планирана су средства Буџетом Републике Србије у 

износу од 384.000.000,00 динара, која представљају део средстава обезбеђених од некадашњег 

Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, према Уговору о суфинансирању 

пројекта „Изградња Субoтичког региона за управљање отпадом“ број: 401-00-549/2012-01/2 од 

01.06.2012. године. 

 

Програмом пословања, а на основу договора са Министарством пољопровреде и заштите 

животне средине (у даљем тексту: ресорно министарство), предвиђено је било да ће процедуру 

јавне набавке за набавку опреме за прикупљање отпада спровести Друштво, након потписивања 

уговора са ресорним министарством, наследником Фонда за заштиту животне средине РС 

(потписивање Уговора је било планирано за фебруар 2015. године), а набављена опрема би се 

предала јавним предузећима Региона, надлежним за прикупљање отпада, на коришћење.  

 

Друштво се у неколико наврата званично, као и на уприличеним састанцима, обратило 

ресорном мнистарству, поводом потребе потписивања наведеног уговора, са којим би се стекли 

услови за коришћење средстава планираних у Буџету Републике Србије, стављајући акценат на 

значај набавке опреме у погледу успешности инвестиције, као и због обавеза које је Држава 

преузела према Делегацији Европске Уније. Међутим, до израде Измене Програма пословања 

није потписан Уговор са ресорним министарством, те ни набавка наведене опреме није 

спроведена. 

 

Друштво и даље тежи ка томе да се обезбеде услови за спровођење процедуре набавке опреме 

за прикупљање отпада, потписивањем Уговора са ресорним министарством, али због 

дуготрајног процеса спровођења набавке, неизвесно је да ће се иста окончати у 2015. години.  

 

Узимајући у обзир извор финансирања активности, реализација истог зависи од виших органа 

власти. С обзиром да до израде Измене Програма пословања ресорно министарство није 

дефинисало на који начин ће се вршити набавка, Изменом Програма пословања, у 

финансијском делу Инвестиција, оставља се позиција за набавку опреме за прикупљање отпада, 

са могућношћу да ће набавку, директно, ресорно министарство спровести. Истовремено, 

узимајући у обзир период који је потребан за спровођење предметне набавке, постоји реална 

опасност да се набавка неће извршити у 2015. години, због чега Друштво тражи од ресорног 

министарства да се планирана средства пренесу у следећу буџетску годину. 

 

 

Мења се део који се односи на изградњу прикључака на основну инфраструктуру трансфер 

станица и рециклажних дворишта, и гласи: 

 

За потребе снабдевања будућих трансфер станица и рециклажних дворишта електричном 

енергијом, потребо је изградити прикључке на електроенергетски систем за наведене објекте. 

 

Остале активности, наведене у поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим 

активности за 2015. годину, а које се односе на изградњу санитарне депоније, трансфер станица 

и рециклажних дворишта, као и на набавку опреме за даљински транспорт отпада, развијање 

свести и на ресурсе Друштва, остају непромењене. 
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4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 

 

Мења се План текућих трошкова функционисања Дрштва и гласи: 

 

 

План текућих трошкова функционисања за 2015.годину 
 

Позиција 

бр. 
Назив расхода 

 

План за 2014. 

 

План за 2015. Измена Плана за 2015. 

 

Извор финансирања -            

сви извори 

 

 

Извор финансирања 

- буџет оснивача 

 

 

Извор финансирања 

- остали извори 

 

 

Извор финансирања 

- буџет оснивача 

 

 

Извор финансирања 

- остали извори 

 

1 

 

Краткорочне финансијске обавезе 

 

          

1.1. 
Део осталих дугорочних обавеза које 

доспевају до једне године 
577.500,00 628.946,00 0,00 610.000,00 0,00 

2. 

 

Трошкови материјала и енергије 

 

          

2.1. 
Трошкови режијског и канцеларијског 

материјала 
400.000,00 450.000,00 0,00 478.800,00 0,00 

2.2. 
Трошкови набавке канцеларијске 

опреме 
210.000,00 80.000,00 0,00 210.000,00 0,00 

2.3. Трошкови горива 362.310,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 

3. 

 

Трошкови зарада, накнада зарада и 

остали лични расходи 
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3.1. 
Трошкови зарада и накнада зарада 

(бруто I) 
6.612.384,00 6.684.726,00 0,00 6.684.726,00 0,00 

3.2. 

Трошкови пореза и доприноса на 

зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

1.218.586,00 1.242.691,00 0,00 1.242.691,00 0,00 

3.3. 

Трошкови накнада физичким лицима 

по основу осталих уговора - накнада 

чл. Скупштине 

2.175.930,00 2.231.015,00 0,00 2.231.015,00 0,00 

3.4. Трошкови накнаде интерног rевизора 142.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

 

Остали лични расходи и накнаде 

 

          

3.5.1. Трошкови дневница у земљи 120.000,00 120.000,00 0,00 135.000,00 0,00 

3.5.2. Трошкови смештаја за сл.пут у земљи 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 

3.5.3. Трошкови дневница у иностранство 80.000,00 80.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

3.5.4. 
Трошкови смештаја за сл.пут у 

иностранство 
60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 

3.5.5. Остали трошкови за сл.пут 22.000,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 

3.5.6. 
Трошкови превоза на сл.путу - 

путарина, паркинг 
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.7. 
Трошкови превоза на радно место и са 

рада 
207.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 

3.5.8. Остала лична примања запослених 50.000,00 70.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

3.5.9. 

Остале непоменуте обавезе - 10% 

умањења зараде за уплату у 

Републички буџет 

0,00 763.068,00 0,00 763.068,00 0,00 

4. 

 

Трошкови производних услуга 

 

          

4.1. 
Трошкови транспортних услуга (ПТТ, 

интернет и сл.) 
280.000,00 300.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 

4.2. Трошкови услуга одржавања 225.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 

4.3. Трошкови рекламе и пропаганде 50.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
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4.4. Трошкови осталих услуга 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

4.5. Трошкови закупнине 131.000,00 400.000,00 0,00 200.000,00 0,00 

5. 

 

Нематеријални трошкови 

 

          

5.1. 

 

Трошкови непроизводних услуга 

 

          

5.1.1. Трошкови адвокатских услуга 345.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 

5.1.2. Трошкови услуга чишћења 75.000,00 100.800,00 0,00 105.000,00 0,00 

5.1.3. Трошкови рачуноводствених услуга 478.800,00 478.800,00 0,00 478.800,00 0,00 

5.1.4. Tрошкови усавршавања запослених 230.000,00 200.000,00 0,00 80.000,00 0,00 

5.1.5. Трошкови услуге превођења 0,00 450.000,00 0,00 399.000,00 0,00 

5.1.6. 
Остали трошкови непроизводних 

услуга 
275.276,00 200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 

5.2. Трошкови репрезентације 300.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

5.3. Трошкови премија осигурања 125.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 

5.4. Трошкови платног промета 10.000,00 121.442,00 0,00 23.388,00 0,00 

5.5. Трошкови чланарина 80.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 

5.6. Трошкови пореза и накнада 79.761,00 85.252,00 0,00 95.252,00 0,00 

5.7. Остали нематеријални трошкови 350.000,00 420.000,00 0,00 400.000,00 0,00 

  
 

Укупно: 

 

15.448.449,00 16.998.740,00 100.000,00 16.998.740,00 100.000,00 

 

 

 

Измена висине средства појединих позиција извршена је због догађаја који су уследили а који се нису могли унапред планирати нити предвидети. 

Такође, ревидирајући трошкове, настале током прве половине 2015. године, а узимају у обзир континуирану рационализацију трошкова, Друштво 

је поједине позиције усагласило са потребама Друштва, тако што су те позиције умањене до минимума.  
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Изменом програма предвиђене измене утичу на биланс стања и биланс успеха, те се мења план 

биланса стања и биланса успеха за 2015.г. 

 

 

Образац - Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.1. 

Образац - Биланс успеха (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.2. 

 

 

Остали делови поглавља 5. Програма пословања – План финансијских показатеља за 2015. 

годину, а који се односе на план субвенција и осталих прилива за текуће трошкове 

функционисања Друштва у 2015. години, план субвенција за капиталне инвестиције, 

образложење субвенција, образложење појединих позиција расхода, планирани начин 

расподеле добити, извештај о токовима готовине и образац – Субвенције (план 01.01.-

31.12.2015, кварталне пројекције) остају непромењени. 

 

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

 
 

Анализирјући потребе Друштва за наредни полугодишњи период, а које се односе на 

усавршавање запослених, рационализацијом трошкова, Друштво је позицију 5.1.4. Плана 

текућих трошкова функционисања - Трошкови усавршавања запослених, умањило са 

200.000,00 на 80.000,00 динара. 

 

Позиција 3.5.1. Трошкови дневница у земљи се повећавају са 120.000,00 динара на 135.000,00 

динара због  предвиђених учесталијих путовања и боравка у Београду, поводом еваулације 

понуда пристиглих на тендер за изградњу трансфер станица и набавку опреме, које ће се 

вршити у седишту Делегације Европске Уније у Београду, у дужем периоду од првобитно 

планираног. 

 

Позиција 3.5.3. Трошкови дневница у иностранству се повећавају са 80.000,00 динара на 

120.000,00 динара због потребе посете сајма заштите животне средине у инострантсву, с 

обзиром да се у Србији не одржавају специјализовани сајмови на којима се приказују нове 

технологије и нове опреме из области управљања отпадом. 

 

Остала лична примања запослених планирана на позицији 3.5.9. се повећавају са 70.000,00 на 

100.00,00 динара, а иста су намењена за помоћ радницима и породицама радника (солидарна 

помоћ) у складу са Законом о раду и осталим позитовно правним прописима (за случај дуже 

или теже болести, здравствене рехабилитације, набавке ортопедских помагала и других 

помагала, набавке лекова и за остале случајеве предвиђене прописима). До повећања средстава 

на наведеној позицји је дошло из разлога усаглашавања Програма пословања са потребама 

Друштва, као резултат анализе реализације Програма пословања у погледу планираних 

средстава на наведеној позицији. 

 

Мења се табеларни приказ трошкова на начин како је наведено у обрасцу – Трошкови 

запослених. 

 

Образац – Трошкови запослених, налази се у прилогу 6.1.  

 

Остали делови поглавља 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, који се 

односе на систематизацију радних места у 2015. години, динамику и структуру ангажовања 

радника, полну и старосну структуру запослених, структуру запослених према годинама радног 
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стажа и процента ангажованости у 2015. години, планиране зараде по месецима и броју 

запослених у 2015. години, као и остали обрасци наведени у поглаљу 6. Програма пословања, 

остају непромењени. 

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

6.1.  Капитална улагања Друштва 

 

Мења се табеларни приказ капиталних улагања, који се односи на финансијске показатеље 

реализације капиталног пројекта. 

 

Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г., налази у Прилогу бр 7.1. 
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6.2.    План инвестиција 

 

 

Мења се План капиталних инвестиција, који се реализују преко Дрштва и гласи (износи су приказани у хиљадама динара): 

 

Р. 

бр. 
Назив инвестиције 

План за 

2014.г. 

План за 

2015.г. 

 

Извор финансирања-2015. 

 Измена 

Плана за 

2015.г. 

 

 

Извор финансирања-2015. 

 

2016. 2017. 

 

Буџет 

оснивача 

 

Буџет 

АПВ 
Буџет РС 

Буџет 

оснивача 

Буџет 

АПВ 
Буџет РС Извор финансирања - 

буџет оснивача 

 

1. Пројектно-техничка документација 11.660 3.600 0 3.600 0 3.650 0 3.650 0 0 0 

2. 
Преузета обавеза за пројектно-

техничку документацију 
0 7.044 180 6.864 0 7.044 180 6.864 0     

3. 

Накнаде и таксе државних органа 

(ревизиона комисија, 

противпожарна сагласност, 

комисија за студију о процени, 

катастарске таксе) 

1.660 1.536 700 836 0 670 120 550 0 0 0 

4. 
Технички услови надлежних 

институција 
800 420 0 420 0 250 0 250   0 0 

5. Урбанистички услови 800 600 0 600 0 250 0 250   0 0 

6. 
Техничка контрола техничке 

документације 
0 1.320 0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 

7. Грађевински радови 0 28.830 28.830 0 0 0 0 0 0 113.490 10.800 

8. 
Услуга надзора за радове, који се 

финансирају из буджета оснивача 
0 240 240 0 0 0 0 0 0 1.310 0 

9. 
Консултатнске услуге за изградњу 

депоније 
0 1.380 0 1.380 0 0 0 0 0 0 0 

10. Набавка опреме за прикупљање 

отпада 
0 384.000 0 0 384.000 384.000 0 0 384.000 0 0 
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11. Услуга истраживања 0 480 0 480 0 480 0 480 0 0 0 

12. Геодетксе услуге 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 

13. 
Трошкови прикључка на 

електроенергетски систем - 

трошкови пројектовања  0 0 0 0 0 2.883 0 2.883 0 0 0 

14.  
Трошкови прикључка на 

електроенергетски систем - 

трошкови изградње 0 0 0 0 0 29.650 29.650 0 0 0 0 

15. Услуга  безбедности и заштите на 

раду 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 0 

УКУПНО 14.920 429.450 29.950 15.500 384.000 429.450 29.950 15.500 384.000 114.800 10.800 

 

 

Напомена: 

Трошкови прикључка на електроенергетски систем (трошкови пројектовања и изградње) су Програмом пословања предвиђени под редним бројем 

1. Пројектно-техничка документација, и под редним бројем 7. Грађевински радови. Трошкови прикључка су били планирани на наведен начин, јер 

је према тадашњој процедури, пројектовање и изградњу водова и трафо станица, ради прикључка на електроенергетски систем, требао да врши 

Инвеститор, који жели да се прикључи на наведени систем. У међувремену је дошло до промене у процедурама, те према новом, Електропривреда 

Србије утврђује трошкове прикључка на електроенергетски систем, које је Инвеститор, да би био прикључен на наведени систем, у обавези да 

плати Електропривреди Србије, а пројектовање и изградњу прикључака спроводи и реализује Електропривреда Србије. 

 

Мења се део поглавља 7.2. Програма пословања – План инвестиција, који се односи на књиговодствени третман дела инвестиције, који се 

финансира из ИПА Фонда, на начин да се тај део инвестиције неће накнадно, након примопредаје објеката и опреме књиговодствено евидентирати, 

како је то Програмом пословања било предвиђено, него ће се исти евидентирати сукцесивно, према реализацији инвестиције. До наведене промене 

је дошло услед одобрења Делегације Европске Уније у Србији, као представника ИПА Фонда, да се књиговодствени документи, који су погодни за 

књижење достављају Друштву, као крајњем криснику ИПА средстава, од стране Извођача радова, а преко ФИДИК Инжењера. У складу са 

наведеном променом, део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, а за које су Извођачи радова утврдили динамику реализације 

Инвестиције, унет је у Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г. (Прилог бр 7.1.). 

 

Остали делови Поглавља 7. Програма пословања – Инвестиције, које се односе на опис активности, планирану динамику реализације изградње 

објеката регионалног система управљања отпадом и набавке потребне опреме и изворе финансирања, остају непромењени. 
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7.  ЗАДУЖЕНОСТ 

 
 

Обавезе 

 

На позицији бр. 1.1. Плана текућих трошкова функционисања, Програмом пословања су била 

предвиђена средства у износу од 628.946,00 динара за део осталих дугорочних обавеза које 

доспевају до једне године, а које се односе на средства потребна за плаћање доспелих рата за 

лизинг путничког возила Друштва, које доспевају у 2015. години. 

 

Изменом Програма пословања планирана средства на наведеној позицију су умањена на 

610.000,00 динара, као резултат усаглашавања плана средстава са курсом ЕВРА. 

 

У складу са горе наведеним мења се План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. 

години по кредиторима, који се налази у Прилогу бр. 8.1. 

 

Остали депови Поглавља 8. Програма пословања – Задуженост, а који се односе на 

потраживања и Прилог бр. 8.2., остају непромењени. 

 

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 

ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

8.1.  Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и 

радова 

 

 

Мења се табеларни приказ планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и 

радова. 

 

Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање 

делатности, налази се у прилогу бр. 9.1. 

 

9. ПРИЛОЗИ 
 

Биланс стања, план 31.12.2015.г. - Прилог 5.1. 

Биланс успеха, план 01.01 - 31.12.2015.г. - Прилог 5.2. 

Трошкови запослених - Прилог 6.1.  

Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017.г. - Прилог 7.1. 

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима - Прилог 8.1. 

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - 

Прилог 9.1. 


