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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

Пуно пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица
Скраћено пословно име: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица
Седиште: Трг Лазара Нешића 1., 24000 Суботица
Основна делатност: 38.11 Скупљање отпада који није опасан
Број регистрације: БД 146624/2007 од 03.12.2007.г.
Матични број: 20354194
ПИБ: 105425742
ЈББК: 81103
Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД
Директор: Чила Голи, дипломирани економиста
Друштво је уписано у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са
18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је
регистровано.
Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола,
Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине
Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац
Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине
Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка
Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина
Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови
Кнежевац

Чланови друштва:
1.Град Суботица, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Суботице,
Суботица, Трг Слободе 1.;
2.Општина Бачка Топола, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине
Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 30.;
3.Општина Кањижа, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине
Кањижа, Кањижа, Главни трг 1;
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4.Општина Сента, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Сента,
Сента, Главни трг 1.;
5.Општина Мали Иђош, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине
Мали Иђош, Мали Иђош, Главна 32.;
6.Општина Чока, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Чока,
Чока, Потиска 20.;
7.Општина Нови Кнежевац, у чије име оснивачка права врши Скупштина
Општине Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1.
Основне активности Друштвa
Друштво је на основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за
управљањем чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о
сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним
отпадом, који је потписан између Града Суботице, Општина Сента, Кањижа, Бачка
Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, основано ради обављања следећих
активности и делатности:
1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и
рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне
депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног
отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште
секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и
инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног
материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Извори финансирања пословања
Према Уговору о оснивању “Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Друштво
остварује приходе од обављања делатности Друштва, из буџета чланова Друштва и
других извора, у складу са прописима.
Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом “Регионална депонија“ Суботица и Анексу Уговора о финансирању
трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“
Суботица (у даљем тексту: Уговору о финансирању трошкова покретања и
обављања делатности Друштва), финансијска средства за трошкове покретања и
обављања делатности Друштва (трошкови израде пројектне документације,
трошкови сопственог учешћа на конкурсима, израда и спровођење едукативног
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програма за грађане и организовање разних акција ради подизања свести грађана у
погледу заштите животне средине, трошкови куповине основних средстава, итд.)
оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима,
сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број
становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године.
Висина средстава која су потребна за за обављање делатности у календарској
години утврђују се Пословним планом Друштва.
Финансијска средства, за трошкове покретања и обављања делатности Друштва,
чланови Друштва обезбеђују у следећој сразмери:
-

Град Суботица - 54,79 %,
Општина Бачка Топола - 13,00 %,
Општина Кањижа - 9,76 %,
Општина Сента - 8,96 %,
Општина Мали Иђош - 4,65 %,
Општина Чока - 4,44 % и
Општина Нови Кнежевац - 4,40 %.

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво
основано, средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм
„Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину
финансира се изградња и опремање регионалне депоније и трансфер станица као и
надзор над извођењем наведених радова. Оквирна вредност неповратних средстава
из ИПА Фонда износи 20,15 милиона евра.
Чланови Региона имају обавезу да обезбеде средства за изградњу центара за
сакупљање отпада и прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и
центара за сакупљање отпада. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за
текуће трошкове функционисања Друштва.
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II ИЗВОРИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020.
ГОДИНИ
План субвенцијa Града Суботица и буџетских средстава општина оснивача за
текуће трошкове функционисања Друштва у 2020. години
Редни
бр.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Извор финансирања,
субвенција

План за 2020.г

План субвенција за текућу
годину
Град Суботица
Општина Бачка Топола
Општина Кањижа
Општина Сента
Општина Мали Иђош
Општина Чока
Општина Нови Кнежевац
Укупно

122.000.000
28.947.000
21.733.000
19.951.000
10.354.000
9.887.000
9.797.000
222.669.000

План коришћења средстава из буџета Града Суботице за текуће трошкове
функционисања за 2020. годину
Раздео 4, глава 6 – Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине
 Програм 6: Заштита животне средине
 Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније
 Шифра функционалне класификације: 560
 Шифра економске класификација: 4511 (Текуће субвенције-функционисање)
За текуће субвенције у буџету Града Суботице за 2020. годину, укупно планирана
средства износе 122.000.000 динара. Износ текућих субвенција обухвата и преузете
обавезе из 2019. године, која терете буџет 2020. године, у износу од 4.589.475,08
динара.
Предвиђена средства за субвенције у буџетима општина за 2020. годину су у складу са
процентуалним уделима у Друштву. Из тог разлога је и програм пословања у делу
планираних прихода усаглашен са обавезама сваког од оснивача да учествује у
финансирању функционисање Друштва сходно свом уделу.
Планирани приходи од субвенције
Града Суботица, користиће
суфинансирање односно финансирање следећих трошкова:
- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,

се за
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-

накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнаде члановима
Скупштине,
- трошкови накнада превоза на посао и са посла запослених,
- трошкови услуга физичког обезбеђења објеката,
- трошкови електричне енергије,
- трошкови нафтних деривата (гориво).
а према динамици која је одређена Решењем о расподели средстава број IV-08/I401-1343/2019 од 24.12.2019.године (I квартал до 21%, II квартал до 45%, III
квартал до 70%, IV квартал до 100%).
Остали оснивачи Друштва ће дозначити преостали део средства у укупном износу
од 100.669.000 динара, за финансирање односно суфинансирање преосталих
текућих трошкова Друштва
Планирана намена коришћења буџетских средстава обезбеђених за капиталне
инвестиције у 2020. години:
Раздео 4, глава 6 – Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине
 Програм 6: Заштита животне средине
 Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније
 Шифра функционалне класификације: 560
 Шифра економске класификација: 4512 (капиталне субвенције)
За капиталне субвенције у буџету Града Суботице за 2020. годину је планирано
5.032.000 динара, за реализацију набавке плавих типских канти, неопходних за
вршење делатности друштва.
III ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Планирана динамика коришћења субвенција Града Суботице за текуће трошкове
Друштва у 2020. години:

Јануар-март

Јануар -јун

25.620.000

54.900.000

2020. година
Јануар Јануар Укупно:
септембар
децембар
85.400.000
122.000.000,00 122.000.000,00

Планирана динамика коришћења субвенција Града Суботице за капиталне
инвестиције Друштва у 2020. години:

Јануар-март

Јануар -јун

-

5.032.000,00

2020. година
Јануар септембар
5.032.000,00

Јануар децембар
5.032.000,00

Укупно:
5.032.000,00

Чила Голи
Директор
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