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1. Увод 

 

У складу са Уговором о правима и обавезама директора Друштва и Уговором о оснивању 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, припремљен је Извештај о раду за 2019.годину, који 

обухвата извештај о пословању Друштва, извештај о извршењу одлука Скупштине Друштва, а који 

уједно чини извештај Директора, као одговорног лица за заступање Друштва и организовање 

послова Друштва.  

 

На основу Закона о јавним предузећима и Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. 

Суботица, план активности Друштва се утврђује годишњим програмом пословања, који првобитно 

усваја Скупштина Друштва, а након тога сагласност на програм пословања дају Скупштине 

оснивача Друштва. 

 

План активности за 2019. годину представљао је наставак активности региона ради постизања 

циљева који су предвиђени Стратегијом управљања отпадом и Споразумом о сарадњи општина 

везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом. Планиране активности 

и циљеви Друштва су дефинисани Програмом пословања за 2019.годину и I Изменом Програма 

пословања за 2019.годину, које је Скупштина Друштва усвојила, а оснивачи дали сагласност.У 

складу са наведеним документима,  Друштво је у 2019. години радило на завршним активностима 

успостављања регионалног система за управљање отпадом. 

 

Од 01.07.2019. године, Друштво је запослило оператере у складу са програмом пословања и за 

потребе тестирања. Извођач је извршио обуку запослених у току пробног рада, а повећан обим 

пословања, је утицао на додатна запошљавања. 

У току пробног рада, Друштво је прибавило дозволе за третман, складиштење, поновно 

искоришћење и одлагање отпада за пробни рад на годину дана, како за Регионални центар за 

управљање отпадом, тако и за трансфер станице у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи, како би се 

прикупили подаци и припремила документација за интегрисану дозволу. Решење о издавању 

интегралне дозволе за складиштење и третман отпада на локацији трансфер станице у Сенти, 

издато је 14.08.2019. године, у Кањижи 12.09.2019. године и у Бачкој Тополи 19.09.2019. године. 

Током пробног рада врши се мониторинг вода, земљишта и емисије гасова, прати и евидентира 

кретање примљеног отпада. Обавља се категоризација фракција отпада која излазе са линије за 

сепарацију отпада у складу са законским прописима. 

 

 

2. Предузете активности око изградње регионалне депоније  

 

Првобитан рок за реализацију инвестиције односно изградњу санитарне депоније је био 28. јануар 

2017. по Уговору бр. 2014/347-344, потписаном између Делегације ЕУ (као овлашћеног 
представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и извођача радова. 

 

С обзиром да нису реализовали уговорене активности у уговореном року, Извођачи радова су 

Делегацији ЕУ поднели захтев крајем 2018. године за продужење рока реализације Уговора, 

односно за завршетак радова на комплексу регионалног центра за управљање отпадом. Одобрен је 

нови рок: 20. децембар 2018. године, који Извођачи ипак нису испоштовали. Кашњење није ни у 

једном сегменту проузрокованo од стране Друштвa, нити је Друштво могло да утиче на процес 

реализације уговора. 
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Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса 

је започето почетком јула 2019. године. Комисија за технички преглед је одобрила пробни рад, 

29.07.2019. године у трајању од годину дана, у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. 

Дана 08.07.2019. године, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издао 

је потврду о изузећу у складу са чл. 61 Закона о управљању отпадом, што подразумева да је на 

основу овог елемента Друштво започело тестирање линије за сепарацију отпада, компостилишта и 

тела санитарне депоније. У међувремену, у септембру 2019. године, надлежни покрајински 

секретаријат је издао Решење о издавању привремене дозволе за третман, складиштење, поновно 

искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера, број 140-

501-839/2019-05 од 12.09.2019. године. у складу са чл. 59. закона о управљању отпадом у трајању 

од годину дана.  

 

Вредност уговора изградње регионалног центра за управљање отпадом износи 14,891,167.66 евра 
(без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, путем Делегацију Европске Уније у Србији. 

 

 

3. Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада 

 

Уговор за изградњи трансфер станица са центрима за сакупљање отпада је потписан између 

извођача радова и Делегације ЕУ (бр. уговора 2013/335-155). Укупна вредност уговора је 

3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), и исти су се финансирали из ИПА Фонда, кроз Делегације ЕУ. Дан 

почетка реализације уговора је 03.02.2016. године. Продужењем уговора нови рок завршетка 

радова на изградњи трансфер станица са центрима за сакупљање отпада је био 20.12.2017. године. 

Кроз уговор о изградњи трансфер станица извршена је набавка пет камиона и три приколице за 

даљински транспорт отпада, три виљушкара, и три аутосмећара. Аутосмећари набављени у оквиру 

поменутог уговора су обезбеђени због потребе јачања капацитета за транспорт отпада из Суботице 

до РЦУО. Један аутосмећар је предат ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а преостала два на 

привремено коришћење комуналном предузећу у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. 
Изградња трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и 

Бачка Топола) је окончана крајем 2017. Године. Приликом изградње, поступало се сходно 

Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини 

предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току 

грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно 

извршена је примопредаја објекта 20.12.2017. године. 

Примљен је Извештај комисије за технички преглед свих објеката са предлогом да се инвеститору 

изда решење о употребној дозволи за Трансфер станицу за комунални отпад са рециклажним 

двориштем и пратећим садржајем, категорије Г, класификациона ознака 125231, коју чине: 

портирница-вагарска кућица, колска вага, прилазна рампа и претоварна платформа, темељна плоча 

стационарне пресе, контејнерски објекат са управљачком јединицом, плато са надстрешницом за 

секундарне сировине, црпна станица за хидрантску мрежу, септичка јама и манипулативна 

површина - коловоз, паркинзи и платои, с обзиром да је утврђивање подобности објекта за 

употребу спроведено,  установљено је да је објекат завршен и да се може користити за предвиђену 

намену. На основу Извештаја предат је Захтев надлежном локалном органу за издавањање 

употребне дозволе и обезбеђена је употребна дозвола за све локације, упис објеката у катастар 

непокретности је у току. Израђена је документација за прибављање дозволе за управљање отпадом. 

Дозволе су издате за све локације трансфер станица.  
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У погледу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и 

Бачка Топола) у 2019. години је реализовано следеће: 

• Извршено је зимско одржавање механизације и објеката на трансфер станицама 

• Извршен је периодични преглед ПП апарата и хидраната 

• Детаљна хидрогеолошких истраживања су вршена претходних година на локацији 

Трансфер станице у Кањижи, а циљ тога је био извођење истражно-експлоатационих 

бунара, дефинисање хидрогеолошких карактеристика средине, праћење захваћених 

количина, нивоа и квалитета подземних вода, затим и утврђивање и разврставање резерви 

подземних вода. На основу претходних података израђен је Елаборатa о резервама 

подземних вода изворишта, који је у извештајном периоду предат на оцењивање са 

Захтевом за оверу резерви подземне воде као минералне сировине, Покрајинском 

секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај Нови Сад а све за потребе бунара 

на локацији трансфер станице у Кањижи. Подземне воде које се захватају на изворишту 

трансфер станице у Кањижи користе се за техничке и санитарне потребе, за наводњавање и 

противпожарну заштиту. 

•       Од стране Покрајинском секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај 

Нови Сад именована је комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, 

ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса  за територију Аутономне 

покрајине Војводине. Комисија је донела позитивно мишљење на израђен Елаборат и 

Елаборат је прихваћен на седници који је одржан 22.03.2019. год. Чека се Решење о 

утврђивању и овери разврстаних резерви подземних вода за предметну локацију. 

• Активности на прибављању дозвола за третман, односно складиштење, поновно 

искоришћење и одлагање отпада за трансфер станице у Кањижи, Сенти и Бачкој Тополи. 

Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман отпада на локацији 

трансфер станице у Сенти је издато у августу 2019. године, док су Решења за остале 

локације трансфер станица (општина Кањижа и општина Бачка Топола) у току завршне 

фазе. 

 

 

4. Центри за сакупљање отпада  

 

Центри за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на основу 

потписаног уговора о изградњи са изабраним извођачима радова од дана 10.05.2016. године, који 

су изграђени, и преузети су 28.04.2017. године. Вредност уговора износи 70.592.843,72 динара без 

ПДВ-а и исти се финансирао из буџета оснивача.  

Техничка комисија је прегледала објекте и издала извештај комисије за технички преглед свих 

објеката. Обезбеђена је употребна дозвола за локације у Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу и 

следи упис објеката у катастар непокретности. Израђена је документација за прибављање дозволе 

за управљање отпадом. Дозволе ће се издавати на локалном нивоу за све локације центара за 

сакупљање отпада. 

 

Реализоване активности у  центрима за сакупљање отпада (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови 

Кнежевац) у 2019. години: 

• Извршено  је инсталирање видео камера ради боље визуелне покривеност локације и из  

безбедносних разлога 

• Извшен је периодични преглед ПП апарата и хидраната 

• Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе Мали Иђош у претходном 

извештајном периоду је донела Закључак о одбацивању Захтева за издавање употребне 
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дозволе због формалних разлога са назнаком да након отклањања недостатака може се 

поднети усаглашени Захтев за издавање употребне дозволе за изграђени центар за 

сакупљање отпада у Малом Иђошу што је друштво и урадило. На основу Усаглашеног 

Захтева Одељење је издало Решење о употребној дозволи за центар за сакупљање отпада на 

локацији у Малом Иђошу и за прикључни вод на јавну водоводну мрежу. 

• Детаљна хидрогеолошких истраживања су вршена претходних година на локацији 

центра за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу, а циљ тога је био извођење истражно-

експлоатационих бунара, дефинисање хидрогеолошких карактеристика средине, праћење 

захваћених количина, нивоа и квалитета подземних вода, затим и утврђивање и 

разврставање резерви подземних вода. На основу претходних података израђен је Елаборат 

о резервама подземних вода изворишта, који је у извештајном периоду предат на 

оцењивање са Захтевом за оверу резерви подземне воде као минералне сировине, 

Покрајинском секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај Нови Сад а све за 

потребе бунара на локацији центра за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу. Подземне воде 

које се захватају на изворишту центра за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу користе се 

за техничке и санитарне потребе, за наводњавање и противпожарну заштиту. 

• Од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови 

Сад именована је комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, ресурса и 

резерви подземних вода и геотермалних ресурса  за територију Аутономне покрајине 

Војводине. Комисија је донела позитивно мишљење на израђен Елаборат и Елаборат је 

прихваћен на седници који је одржан 22.03.2019. год. Чека се Решење о утврђивању и овери 

разврстаних резерви подземних вода за предметну локацију. 

• Центри за сакупљање отпада још нису у функцији. запослени на најближим трансфер 

станицама обилазе локације и одржавају зелене површине као и целу парцелу, а током 

2020. године се очекује њихово отварање и почетак рада. 

 

 

5. Набавка опреме за прикупљање отпада 

 

За набавку опреме за прикупљање отпада (ауто смећари, ауто подизачи, контејнери и канте), а за 

потребе јавних предузећа која су надлежна за прикупљање отпада у Региону, Буџетом Републике 

Србије за 2016. годину обезбеђена су средства у износу од 472.320.000,00 динара. Наведени износ 
је дозначен Граду Суботици у децембру 2016. године ради спровођења поступка набавке 

предметне опреме у име и за рачун Министарства заштите животне средине. 

Партија 1 – набавка аутосмећара и аутоподизача није реализована ни у 2019. години.  

Други пут је обустављен поступак јавне набавке на основу захтева за заштиту понуђача. 

Покретање нове јавне набавке ће уследити након добијања сагласности надлежног Министарства. 

Партија 2 – набавка канти и контејнера је успешно реализована у планираном року без одлагања и 

поновљања поступка. Канте и контејнери су испоручени граду и општинама региона. 

 

У 2019. години Друштво је спровело јавну набавку и извршена је набавка - Опрема за возила кроз 

отворен поступак који је обликован у три партије: 

- партија 1: опрема за утоваривач (Даска за снег за „Caterpillar“ утоваривач и Угаона 

четка за „Caterpillar“ утоваривач) 

- партија 2:  опрема за теретно возило (Држач резервног точка),  

- партија 3: високопритисни чистач возила. 
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6. Систематизација 

 

Oрганизациона шема Друштва је утврђена на основу Правилника о организацији и 

систематизацији послова Друштва која је донета од стране Директора Друштва са даном 

22.12.2017. године, под бројем IV-17/2017 а ступила на снагу са даном 01.01.2018. године. 

 

Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: 

РСУО), за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и 

Нови Кнежевац, на следећим локацијама: 

 

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО), 

- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти, 

- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, 

- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи, 

- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу, 

- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу, 

- Центар за сакупљање отпада у Чоки. 

 

 
У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у 

Друштву ће се организовати сектори у оквиру којих ће се налазити одељења. 
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Друштво ће обављати делатности преко следећих сектора и одељења: 

 

1. Сектор за заједничке послове 

2. Сектор за производњу  

2.1. Одељење за сепарацију отпада 

2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада и  

2.3. Одељење за заштиту животне средине 

3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање 

3.1. Одељење за одржавање и  

3.2. Одељење за логистику и транспорт 

 

 

Сектор за заједничке послове 

 

Сектор за заједничке послове обавља и организује економске, финансијске, књиговодствене, 

правне послове, послове продаје и набавке, информатичке послове, кадровске и правне послове, 

послове хигијене и остале опште послове. 

 

У оквиру финансијских и књиговодствених послова се врше послови планирања, анализе и 

извештавања, књиговодствени, економски и финансијски послови. 

 

У оквиру послова продаје и набавке се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, 

набавка услуга, добара и радова, спровођење јавних набавки и остали комерцијални послови. 

 

У сектору се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за 

органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и 

курирски послова. 

 

Послови одржавања хигијене просторија се односе на одржавање хигијене у оквиру РЦУО, у 

управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у 

канцеларијама, које се налазе изван управне зграде. 

 

 

Сектор за производњу  

 

Сектор за производњу се састоји из одељења за сепарацију отпада, одељења за компостирање и 

депоновања отпада и одељења за заштиту животне средине. 

 

Одељење за сепарацију отпада 

 

У оквиру одељења за сепарацију отпада се врши разврставање отпада на линији за сепарацију, 

након чега се рециклабилни отпад балира и складишти у хангару за балиран отпад, биоразградив 

отпад се носи на компостирање, а отпад који се не може поново искористити, одлаже се на тело 

депоније.  

У оквиру одељења за сепарацију води се евиденција издвојеног рециклабилног отпада, отпада за 

компостирање, издвојеног опасног отпада и отпада за коначно одлагање на телу депоније.  
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Одељење за компостирање и депоновање отпада 

 

У оквиру одељења за компостирање и одлагање отпада подразумевају се послови који се обављају 

у компостилишту и на телу санитарне депоније. У компостилишту се врши припрема 

биоразградиовог отпада за компостирање и контролише се третман биоразградивог отпада. На тело 

депоније се одлаже отпад, који нема употребну вредност и врши се одржавање тела депоније 

(прекривање, рециркулација и експлоатација гаса). 

 

Одељење за компостирање и одлагање отпада организује и контролише активности спаљивања 

депонијског гаса, рециркулацију процедних вода и уклањања муља који се јавља усред 

пречишћавања отпадних вода, где припадају пречистачи – СБР, реверсна осмоза и лагуне. 

 

Одељење за заштиту животне средине  

 

У оквиру одељења за заштиту животне средине се спроводе послови усемерени на контролу 

животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО. 

 

Задатак одељења је спровођење мера ради смањења негативних утицаја на животну средину, 

предузимање превентивних мере у ванредним ситуацијама, спровођење едукативних активности са 

циљем подизање еколошке свести грађана Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка 

Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и организовање обуке и оспособљавања свих 

запослених из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. 

 

У оквиру лабораторије се врши континуални мониторинг параметара животне средине у складу са 

прописима.  

 

У одељењу се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите 

животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и 

безбедности и здравља на раду. 

 

 

Сектор за логистику, транспорт и одржавање 

 

Сектор за логистику, транспорт и одржавање се састоји из одељења за одржавање и одељења за 

логистику и транспорт. 

 

Одељење за одржавање 

 

У оквиру одељења за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке 

возила, мобилне механизације и машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему. 

 

Одељење за логистику и транспорт 

 

У оквиру одељења за логистику и транспорт се организују послови функционисања трансфер 

станица (у даљем тексту: ТС) и центара за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО), послови 

транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате количине 

отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката 

РСУО. 
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Функционисање ТС подразумева претовар отпад из аутосмећара и контејнера у роло контејнере 

капацитета 32 м3, а функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог 

складиштења кабастог, биоразградивог и грађевинског отпада, као и посебних токова отпада, од 

грађана. 

 

 

7. Развијање јавне свести 

 

Друштво је у 2019. години као и претходних година, настојало да информише ширу јавност  и 

грађане о напретку пројекта, његовом значају и важности његове реализације и имплементације, 

првенствено објављивањем информација о пројекту на интернет страници Друштва као и 

одржавањем едукативних радионица.  

Шеф Делегације Европске уније амбасадор Сем Фабрици, Италијански амбасадор Карло Ло Кашо 

помоћник министра заштите животне средине Филип Абрамовић, представница Министарства за 

европске интеграције Александра Радиновић, као и представници Града и општина региона 

учествовали су у једнодневној манифестацији „ЕУ зелени дан у Суботици”, одржаној у среду 

10.07.2019. године, као део кампање заштите животне средине „Погледај око себе, покрени се!”, 

коју је организовала Делегација ЕУ. 

Регионални систем за управљање отпадом је заснован на примарној селекцији, што подразумева 

увођење у домаћинства (поред зелене канте за комунални отпад) плаву канту за рециклабилни 

отпад, за шта је неопходно да се ојачају капацитети на локалу из предвиђених средства 

Министарства заштите животне средине. Регионална депонија д.о.о. Суботица је надлежна за 

третман и одлагање отпада који се генерише у Региону, док јавна комунална предузећа имају 

изузетно важну улогу сакупљања и транспорта отпада од становништва. Како би систем био 

одржив кључно је да се промене свакодневне навике становништва.Пред нама је велики изазов да 

се успостави један врло комплексан регионални систем за управљање отпадом, за шта је неопходно 

да се укључе поред предузећа надлежних за управљање отпадом, пре свега становништво и 

невладине организације који имају изразито важну улогу и без којих један овако сложен систем не 

може бити одржив. 

Посебан акценат је дат на развијању свести и едукација деце. Деца школског узраста, чије су 

посете успешно организоване, имала су могућност да се упознају са начинима селектовања отпада, 

са предностима вршења селекције, као и о могућностима рециклаже селектованог отпада.  

 

 Концепт екологија-енергија-економија 

 

Едукативни камп у оквиру пројекта  „Trashless schools – школе без отпада“ окупио је 15 

суботичких средњошколаца, који су током шест дана учили о систему управљања отпадом.  Камп 

реализује Концепт Екологија-Енергија-Екологија у сарадњи са Регионалном депонијом Суботица, 

а пројекат је подржало и Министарство заштите животне средине 

• Регионална депонија је одржала предавање учесницима кампа из области управлјања, 

врстама и одлагању отпада као и концепт предности регионалног система управљања отпадом у 

циљу вршњачке едукације. У току трајања  кампа организована је посета Регионалној Депонији 

Суботица, лоцираној на Бикову, како би се млади упознали са њеним савременим системом 

функционисања управлјања отпадом. 

• Три суботичке средње школе добиле су контејнере за сепаратно (одвојено) сакупљање ПЕТ 

и алу амбалаже. 
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• Активности на пројекту су пренели представници локалних и регионалних ТВ, радио 

медија, интернет портала као и штампаних гласила, како би се вест пренела широј јавности. 

Током посете ученика 3. ц разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Суботице, 14. 

новембра 2019. године, кроз презентацију је представљен пут отпада од домаћинстава преко линије 

за сепарацију отпада, могућности поновног искоришћавања отпада, и као крајна дестинација 

отпада: санитарна депонија. 

Након презентације, уз пратњу учитељице, родитеља и стручних сарадника Регионалне депоније 

доо Суботица, деца су обишла линију за сепарацију отпада, компостилиште као и локацију 

санитарне депоније. Упознали су се са радом радних машина које се користе свакодневно у 

третману комуналног отпада. 

Ученици су испричали своје навике компостирања у својим двориштима. Пренели су нам своје 

планове како ће самоиницијативно сакупљати различите фракције отпада у посебне посуде, и на 

тај начин учествовати у смањивању отпада на самом настанку. 

 

Остале активности 

 

• Представници друштва присуствовали су првој радионици у оквиру програма ИПА „Подршка 

развоју стратешког оквира у области управљања отпадом SR13/IPA/EN/04 16“, која носи назив 

„Израда сета економских инструмената за имплементацију плана управљања чврстим комуналним 

отпадом и презентација 3 студије случаја из земаља чланица ЕУ“ и која је одржана у Привредној 

комори у Београду 

• Обављена је посета Јавно комуналном предузећу Регионални центар за управљање отпадом 

Дубоко у Ужицу. Током посете депоније представљен је рад предузећа, односно организација 

сакупљања и транспорта отпада, селекције на линији за разврставање и депоновања отпада на телу 

санитарне депоније 

• Обављена је посета „DAREH Bázis” Nonprofit Zrt. у Бекешчаби, ради размене искуства између 

предузећа током посете центра за управљање отпадом 
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8. Јавне набавке  

 

Основни подаци о поступцима јавних набавки чије спровођење је уследило током 2019.године: 

 

Ред. бр.  Назив јавне набавке 
Врста 

поступка 
Предмет 

датум 

покретања 

поступка 

датум 

закључења 

уговора 

процењена 

врендност без 

ПДВ-а 

уговорена 

вредност без 

ПДВ-а 

ЈН 01/19  

Набавка услуге - услуга физичког 

обезбеђења објекта у Бачкој Тополи, 

Сенти и Кањижи, Мониторинг видео 

надзорних и алармних система у 

центрима за сакупљање отпада у Малом 

Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу 

Отворени 

поступак 
Услуга 08.04.2019. 13.5.2019. 11.448.200,00 11.405.520,00 

ЈНМВ 

01/19 

 

Услуге осигурања 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 11.07.2019. 01.08.2019. 2.736.753,00 2.328.116,00 

ЈН 02/19 

 

Услуге физичког обезбеђења 

регионалног центра за управљање 

отпадом на адреси Биковачки пут 280, 

Биково 

Отворени 

поступак 
Услуга 17.10.2019. 02.12.2019. 5.270.833,33 5.200.200,00 

ЈНМВ 

02/19 

 

Опрема за возила – партија 1: Опрема за 

утоваривач; партија 2: Опрема за 

теретно возило; партија 3: 

Високопритисни чистач возилаа 

путничка и теретна возила 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 17.10.2019. 18.11.2019. 1.518.660,00 1.515.200,00 

ЈНМВ 

03/19 - 2 

партије 

 

Oпремa за возила – партија 1: Опрема за 

теретно возило; партија 2: 

Високопритисни чистач возила 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 21.11.2019. 11.12.2019. 

Партија 1 - 

399.019,76           

Партија 2 -  

552.528,00 

Партија 1 -      

398.300,00           

Партија 2 -   

552.000,00 
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ЈН 04/2019 

 
Електрична енергија 

Отворени 

поступак 
Добра 27.11.2019. 

Период 

важења 

оквирног 

споразума 

од: 

15.01.2020. 

до 

15.01.2021. 

16.666.666,67 7.609.215,60 

ЈНМВ 

04/19 

 

Погонско гориво за путничка и теретна 

возила 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 22.11.2019. 11.12.2019. 4.166.666,67 1.847.130,00 

ЈН 05/19  
Набавка погонског горива за путничка 

и теретна возила 

Отворени 

поступак 
Добра 11.12.2019. 

- 
20.833.333,00 18.972.655,00 

  Ukupno:     63.592.660,43 49.828.336,60 
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Основни подаци о изабраним извођачима радова/вршиоцима услуга по спроведеним јавним 

набавкама 

 

Ред. бр.  
Назив јавне 

набавке 

Извођач радова / 

извшилац услуге 

Реализована 

вредност до 

31.12.2019. 

(фактурисана) 

без ПДВ-а 

Преостали део 

вредности 

радова/услуга за 

2020.годину (без 

ПДВ-а)  

ЈН 01/19 

 

Набавка услуге - 

услуга физичког 

обезбеђења објекта у 

Бачкој Тополи, 

Сенти и Кањижи, 

Мониторинг видео 

надзорних и 

алармних система у 

центрима за 

сакупљање отпада у 

Малом Иђошу, Чоки 

и Новом Кнежевцу 

„Alarm Systems“  

ДОО Суботица 

„Help“ ДОО 

Суботица 

„Cop Security“ ДОО 

Суботица 

„Ipon Bezbednost“ 

ДОО Нови Сад 

„Ipon Security 

Event“ ДОО Нови 

Сад 

 

7.603.680,00 

 

3.801.840,00 

ЈНМВ 01/19 

 
Услуге осигурања 

 

„ДДОР Нови Сад“ 

АДО Нови Сад 

„Wiener Stadtische 

osiguranje“ АДО 

 

2.167.500,00 160.616,00 

ЈН 02/19 

 

Услуге физичког 

обезбеђења 

регионалног центра 

за управљање 

отпадом на адреси 

Биковачки пут 280, 

Биково 

„Alarm Systems“  

ДОО Суботица 

„Help“ ДОО 

Суботица 

„Cop Security“ ДОО 

Суботица 

„Ipon Bezbednost“ 

ДОО Нови Сад 

„Ipon Security 

Event“ ДОО Нови 

Сад 

866.700,00 4.333.500,00 

ЈНМВ 02/19 

 

Опрема за возила – 

партија 1: Опрема за 

утоваривач; партија 

2: Опрема за теретно 

возило; партија 3: 

Високопритисни 

чистач возилаа 

путничка и теретна 

возила 

„Teknoxgroup 

Srbija“ ДОО 

Београд 

 

 

 

1.515.200,00  

  

  

 

0,00 
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ЈНМВ 03/19 - 2 

партије 

 

Oпремa за возила – 

партија 1: Опрема за 

теретно возило; 

партија 2: 

Високопритисни 

чистач возила 

„Dewaco“  ДОО 

Београд 

„Madal Bal” ДОО 

Суботица 

950.300,00 0,00 

ЈН 04/2019 

 
Електрична енергија 

„ЕПС Снабдевање“    

ДОО 

 

3.575.000,00 4.034.000,00 

ЈНМВ 04/19 

 

Погонско гориво за 

путничка и теретна 

возила 

 

„Euro Petrol” ДОО 

Суботица 

 

 

1.847.130,00 0,00 

ЈН 05/19 

 

Набавка погонског 

горива за путничка и 

теретна возила 

„Euro Petrol” ДОО 

Суботица 

„Euro Petrol Trans” 

ДОО Суботица 

„Euro Gas” ДОО 

Суботица 

„Speed” ДОО 

Београд 

0,00 

 

 

 

18.972.655,00  

  

  

  Ukupno:  18.525.510,00 31.302.611,00 
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9. Седнице Скупштине Друштва 
 

 

Током 2019. године одржанa je десет (10) седница Скупштине Друштва, на којима су 

донете следеће Одлуке: 

 

 

 
 

Редни број 
Одлука 

(назив и кратка садржина одлуке) 

 

Датум 

доношења 

Одлуке 

1. 

 

Одлука о усвајању Програма пословања за 2019. годину 

 
Усваја се Програм пословања друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 

2019. годину. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

11.01.2019. 

2. Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из 

буџета у 2019. години 

 
Усваја се Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2019. годину. 

Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави надлежним 

органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке. 

 

11.01.2019. 

3. Одлука о усвајању Посебног Програма за коришћење средстава 

из буџета града Суботице у 2019. години 

 
Усваја се Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 

2019. години. Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави 

надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке. 

 

11.01.2019. 

4. Одлукa са којом се ставља ван снаге Одлука о усвајању Програма 

пословања за 2019. годину, донете дана 11.01.2019. године, број 

VIII/2019-1 

 
Због претходног усаглашавања са надлежном органом јединице локалне 

самоуправе Одлука о усвајању Програма пословања Друштва за 2019. годину, 

број VIII/2019-1, која је донета на седници Скупштине Друштва одржаној дана 

11.01.2019. године, ставља се ван снаге и доноси се нова Одлука која обухвата 

све измене Програма пословања Друштва за 2019. годину. 

 

30.01.2019. 

5. Одлука о усвајању Програма пословања за 2019. годину 

 
Усваја се Програм пословања друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 

2019. годину Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

30.01.2019. 
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6. Одлукa са којом се ставља ван снаге Одлука о усвајању Посебног 

програма за коришћење средстава из буџета у 2019. години, 

донете дана 11.01.2019. године, број VIII/2019-2 

 
С обзиром на измене Програма пословања за 2019. годину и стављање ван снаге 

Одлуке о усвајању Програма пословања за 2019. годину, ставља се ван снаге и 

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 

2019. години, број VIII/2019-2 од дана 11.01.2019. године, те се доноси нова 

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града 

Суботице у 2019. години. 

 

30.01.2019. 

7. Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из 

буџета у 2019. години 

 
Усваја се Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2019. годину. 

Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави надлежним 

органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке. 

 

30.01.2019. 

8. Одлукa са којом се ставља ван снаге Одлука о усвајању Посебног 

програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 

2019. години, донете дана 11.01.2019. године, број VIII/2019-3 

С обзиром на измене Програма пословања за 2019. годину и стављање ван снаге 

Одлуке о усвајању Програма пословања за 2019. годину, ставља се ван снаге и 

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града 

Суботице у 2019. години, број VIII/2019-3 од дана 11.01.2019. године, те се 

доноси нова Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из 

буџета града Суботице у 2019. години. 

 

30.01.2019. 

9. Одлука о усвајању Посебног Програма за коришћење средстава 

из буџета града Суботице у 2019. години 

 
Усваја се Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 

2019. години. Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави 

надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке. 

 

30.01.2019. 

10. 

 

Одлука о усвајању Извештаја о годишњем попису имовине и 

обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године 

 
Скупштина друштва је усвојила извештај о спроведеном попису имовине и 

обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем на  дан 

31.12.2018. године. 

 

30.01.2019. 

11. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године 

 
Законом о јавним предузећима прописана је обавеза доношења годишњег 

програма пословања. Чланом 63. Закона о јавним предузећима прописана је 

обавеза достављања Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма 

пословања надлежном органу оснивача. Доношењем одлуке Друштво извршава 

своју обавезу која произилази из Закона о јавним предузећима. 

 

30.01.2019. 
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12. Одлука о усвајању извештаја о пословању за 2018. годину 
 

Скупштина друштва је усвојила извештај о пословању за 2018. годину који је 

поднет од стране директора Друштва. 

 

30.01.2019. 

13. Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2019. годину 

 
Усваја се план јавних набавки предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 

за 2019. годину. Задужује се директор Друштва да План јавних набавки објави 

на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана његовог доношења. 

Чланом 51. Закона о јавним набавкама  је прописано да је наручилац дужан да 

донесе годишњи план јавних набавки. 

 

04.03.2019. 

14. Одлука о верификацији мандата члана Скупштине друштва 

 
Са даном 04.03.2019. године од стране Скупштине општине Нови Кнежевац 

разрешен је представник општине Новог Кнежевца у Скупштини Друштва 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. Са даном 04.03.2019. године именован 

је нов представник општине Нови Кнежевац у Скупштини Друштва на период 

од дана именовања до истека периода на који га је Скупштина Општине Бачка 

Топола именовала на место представника у Скупштини Друштва, односно до 

04.03.2023. године. 

 

18.04.2019. 

15. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2019. до 

31.03.2019. године 

 
Законом о јавним предузећима прописана је обавеза доношења годишњег 

програма пословања. Чланом 63. Закона о јавним предузећима прописана је 

обавеза достављања Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма 

пословања надлежном органу оснивача. Доношењем одлуке Друштво извршава 

своју обавезу која произилази из Закона о јавним предузећима. 

 

18.04.2019. 

16. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину 

 
Чланом 26. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима је прописано да 

Директор Јавног предузећа предлаже финансијске извештаје, а чланом 53. став 

2. Закона о јавним предузећима је утврђено да се члан 26. Закона о јавним 

предузећима сходно примењује на друштва капитала чији је власник јединица 

локалне самоуправе. У Финансијском извештају су објективно и стручно 

приказани сви релевантни подаци о финансијском положају, као и о приходима 

и расходима у пословној 2018. години. 

27.06.2019. 

17. Одлука о нераспоређивању добитка за 2018. годину 

 
Друштво неће вршити распоређивање добитка исказаног по финансијским 

извештајима за 2018. години, нити ће се вршити покриће губитка по редовном 

годишњем финансијском извештају за 2018. годину, обзиром да по истом није 

исказан ни добитак ни губитак текуће године, већ само нераспоређивани 

добитак из ранијих година.  

27.06.2019. 

   18. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији 

финансијских извештаја Друштва за 2018. годину 
 

Чланом 65. став 1. Закона о јавним предузећима је утврђено да Јавно предузеће 

мора имати извшену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног 

ревизора, а чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима је утврђено да се 

члан 65. примењује и на друштва капитала чији је једини оснивач јединица 

локалне самоуправе, а које обавља делатност од општег интереса. 

19.07.2019. 
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19. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2019. до 

30.06.2019. године 

 
Законом о јавним предузећима прописана је обавеза доношења годишњег 

програма пословања. Чланом 63. Закона о јавним предузећима прописана је 

обавеза достављања Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма 

пословања надлежном органу оснивача. Доношењем одлуке Друштво извршава 

своју обавезу која произилази из Закона о јавним предузећима. 

 

19.07.2019. 

20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма 

пословања за 2018. годину 
 

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2018. годину 

који је поднет од стране директора Друштва у тексту који се налази у прилогу и 

чини саставни део ове Одлуке. У складу са чланом 22. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним предузећима Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања, а на основу члана 22. 

став 5., одредбе члана 22. Закона примењују се и на друштво капитала које 

обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне 

самоуправе. 

19.07.2019. 

21. Одлука о отуђењу теретног возила 

 
Одлуком о поклону „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица поклања возило 

компактор за сакупљање смећа Граду Суботица без накнаде, са налогом давања 

теретног возила на коришћење Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и 

зеленило” ради обављања делатности сакупљања отпада. 

 

15.08.2019. 

22. Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2019. годину 

 
У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима за сваку календарску 

годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и 

достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм 

пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. Из разлога усаглашавања усвојеног Програма 

посовања са потребама Друштва, потребно је да се мења Програм пословања на 

начин и из разлога како је објашњено у приложеној  I Измени програма 

пословања за 2019. годину. 

30.09.2019. 

23. Одлука о именовању ревизора и утврђивању накнаде за рад 

ревизора 
 

За ревизију финансијског извештаја за 2019. годину привредног друштва 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, за ревизора именује се „Финодит“ 

Предузеће за ревизију ДОО Београд. 

Одобрава се накнада за рад ревизора из претходног става у укупном износу од 

160.000,00 динара бе ПДВ-а, која ће се исплатити у складу са понудом ревизора, 

који је саставни део ове одлуке. 

Задужује се директор „Регионална депонија“ ДОО Суботица да са именованим 

ревизором „Финодит“ Предузеће за ревизију ДОО Београд закључи уговор о 

ревизији финансијског извештаја  за 2019. годину. 

30.09.2019. 
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24. Одлука о усвајању I Измене Посебног програма за коришћење 

средстава из буџета града Суботице у 2019. години 

 
Усваја се I Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града 

Суботице у 2019. години. 

Налаже се Директору Друштва да I Измену Посебног програма из претходног 

става достави надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања 

одлуке. У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима прописано је да 

Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, 

гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан 

програм. Посебан програм треба да садржи намену и динамику коришћења 

средстава. 

14.10.2019. 

25. Одлука о усвајању I Измене Посебног програма за коришћење 

средстава из буџета у 2019. годину 

 
Усваја се I Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 

2019. години. 

Налаже се Директору Друштва да I Измену Посебног програма из претходног 

става достави надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања 

одлуке. У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима прописано је да 

Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, 

гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан 

програм. Посебан програм треба да садржи намену и динамику коришћења 

средстава. 

14.10.2019. 

26. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања 

 
Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања, за 

период 01.01.-30.09.2019. године, поднет од стране Директора Друштва, у 

тексту који се налази у прилогу. Законом о јавним предузећима је прописана 

обавеза доношења годишњег програма пословања. Правилником о обрасцима 

тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 53/2016), 

прописани су обрасци на којима се доставља тромесечни извештај о реализацији 

годишњег програма пословања. 

29.10.2019. 

27. Одлука о усвајању I измене плана јавних набавки за 2019. годину 

 
Чланом 51. Закона о јавним набавкама је прописано да је наручилац дужан да 

донесе годишњи план јавних набавки, који садржи прописане податке. Чланом 

8. Правилника о ближем уређивању поступка јане набавке предузећа 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, утврђено је да План јавних набавки 

доноси Скупштина наручиоца у року од 30 дана од дана усвајања Финансијског 

плана наручиоца. 

29.10.2019. 

28. Одлука о изменама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ 

д.о.о. Суботица 

 
Разлог за измену Одлуке о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је 

усаглашавање делатности које Друштво врши и промена адресе седишта 

Друштва с обзиром да су се стекли услови за промену адресе седишта 

утврђивањем кућног броја објекта Регионалног центра за управљањем отпада на 

Биковачком путу. Према одредбама члана 30. Уговора о оснивању „Регионална 

депонија” д.о.о. Суботица (пречишћени текст) оснивачки акт се мења 

једногласном одлуком свих чланова на седници Скупштине друштва, уз 

сагласност надлежних органа свих оснивача. 

29.10.2019. 
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Директор Друштва је након доношења горе наведених Одлука предузео све потребне мере 

утврђене Одлукама Скупштине Друштва. 
 

 

10. Остале активности 

 

• Уредно су достављени тромесечни извештаји о реализованим јавним набавкама Управи за 

јавне набавке. 

• На седницама Скупштина оснивача представљен је Програм пословања за 2019. годину и I 

измена Програма пословања за 2019. годину. 

• Уредно су оснивачима достављени Тромесечни извештаји о реализацији годишњег програма 

пословања које Друштво има обавезу да доставља у складу  са Законом о јавним предузећима. 

• Уредно су достављени Извештаји о утрошку средстава оснивача. 

• У складу са Законом о буџетском систему, Друштво је доставило Министарству финансија 

Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије. 

• Представници друштва присуствовали су првој радионици у оквиру програма ИПА „Подршка 

развоју стратешког оквира у области управљања отпадом SR13/IPA/EN/04 16“, која носи назив 

„Израда сета економских инструмената за имплементацију плана управљања чврстим 

комуналним отпадом и презентација 3 студије случаја из земаља чланица ЕУ“ и која је одржана 

дана 23.01.2019. године у Привредној комори у Београду. 

• Дана 13.02.2019. године обављена је посета Јавно комуналном предузећу Регионални центар за 

управљање отпадом Дубоко у Ужицу. Током посете депоније представљен је рад предузећа, 

односно организација сакупљања и транспорта отпада, селекције на линији за разврставање и 

депоновања отпада на телу санитарне депоније. 

• Дана 05.03.2019. године обављена је посета „DAREH Bázis” Nonprofit Zrt. у Бекешчаби, ради 

размене искуства између предузећа током посете центра за управљање отпадом. 

• Дана 18.03.2018. године Регионални центар за управљање отпадом у Бикову су посетили 

представници Привредне коморе Србије и Регионалне привредне коморе северно бачког 

управног округа. 

• Позване су невладине организације, потписнице Меморандума о сарадњи са Регионалном 

депонијом, да учествују заједно на  конкурсу који је расписало Министарство заштите животне 

средине. 

• Писменим путем су обавештени надлежни представници оснивача о потреби усаглашавања 

локалних планова са Регионалним планом управљања отпадом. 

• Достављени подаци Служби за заштиту животне средине Града Суботице везано за годишњи 

извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом 

• Дана 06.03.2019. године достављен је предлог капиталних пројеката Градској управи Града 

Суботице ради припреме плана јавних инвестиција града Суботице за период 2020-2022. 

године.   

• Обавили смо службени пут у  Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ у Ужицу, од дана 03.04.2019. до 04.04.2019. године. Циљ овог службеног 

пута је била размена искуства између предузећа ЈКП Дубоко и Регионална Депонија Суботица. 

Погледали смо рад санитарне депоније. ЈКП Дубоко Ужице има “Информациони систем МИС“ 

са овим системом прате порекло и дестинацију отпада. Прегледност података је тачан и 
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једноставан. Центар за сакупљање отпада је покривен камерама за надзор особља и 

механизацију. 

• Дана 21.06.2019. године је одржан састанак са Божидаром Бајатом, Шефом Одсека Инспекције 

рада Севернобачког управног округа Суботица, на тему пријаве почетка рада и утврђивања 

испуњености услова за почетак рада у складу са прописима из безбедности и здравља на раду. 

• запослено је 27 радника, у сектору производње и сектору за логистику, транспорт и одржавање 

• активности око израде Прве измене Програма пословања Друштва за 2019. годину 

• активности око израде Измене плана јавних набавки 

• Активности око израде Анекса уговора о суфинансирању трошкова функционисања Друштва 

(бр.I-263/2019-01 od 27.12.2020.год.) 

• активности око израде Програма пословања Друштва за 2020. годину 

• активности око израде Прве измене Програма пословања друштва за 2020. годину 

 

 

 

 Суботица, 23.01.2020.г. 

 

Директор 

 

     

            Голи Чила 
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