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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 2020.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. 

 

У складу са Програмом пословања за 2020.годину, односно Првом изменом Програма пословања, 

која је усвојена у децембру 2020. године, Друштво је радило на завршним активностима 

успостављања регионалног система за управљање отпадом. 

 

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. 

 

Пријем комплекса Регионалног центра од стране Техничке комисије није извршен из разлога што 

Извођачи радова из Италије, услед Епидемије COVID 19, нису у планским роковима отклонили 

уочене недостаке за несметано функционисање Регионалног центра. Епидемија  је онемогућила 

уговорену динамику долазака, контроле и отклањања недостатака. Друштво је приступило изради 

Захтева и припреми неопходне документације за издавање IPPC дозволе. Закон о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине (IPPC Закон), дефинише услове за добијање 

интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда. У IPPC Закону је дефинисана 

интегрисана дозвола као одлука надлежног органа, донета у форми решења којим се одобрава 

пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности, чији саставни део 

чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност 

одговара захтевима предвиђеним овим законом. Основ за добијање IPPC дозволе је пријем од 

стране Техничке комисије. 
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2. Предузете активности око изградње регионалне депоније  

 

Првобитни 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. 

 

Вредност уговора изградње регионалног центра за управљање отпадом износи 14,891,167.66 евра 

(без ПДВ-а) и исти се финансирао из ИПА Фонда, путем Делегацију Европске Уније у Србији. С 

обзиром да се уговорене активности нису реализовале у утврђеном року, Извођачи радова су 

крајем 2018. године за завршетак радова на комплексу регионалног центра за управљање отпадом, 

Делегацији ЕУ поднели захтев за продужење рока реализације Уговора. Одобрен је нови рок, 20. 

децембар 2018. године, који Извођачи такође нису испоштовали, да би тек у јулу 2019. године 

завршили извођење радова. 

 

У 2020. години реализоване су следеће активности: 

 

Мониторинг праћења параметара животне средине утврђен је привременом дозволом, за све 

локације које се налазе под управљењем Регионалне депоније д.о.о.  

 

На основу Решења о издавању привремене дозволе од стране Покрајинског секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине дефинисане су мере заштите животне средине и котрола 

загађивања (мониторинг), као и учесталост мерења.  

На локацији Биково - вршена је анализа подземних вода из 3 пијезометра, као и два узорка оцедних 

вода. Локација узимања узорка из пијезометра одређена је на основу „нултог мерења“, први 

пијезометар се налази изван локација удаљених око 300м од самог комплекса, други пијезометар је 

у самом комплексу, док је трећи на самом крају парцеле изван локација. 

 

Вршено је узорковање оцедних вода са тела депоније и са компостилишта.  

 

Извршена је карактеризација зеленог (биљног) отпада од стране Института МОЛ из Старе Пазове. 

Анализе су вршене у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(Сл.гласник РС бр. 56/2010 и 93/2019); Резултати су показали да је зелени отпад у складу са 

правилником и додељен је индексни број отпада 02 01 03 што значи да се тај отпад може примити 

у Регионални центар за сакупљање отпада у Бикову у сврхе компостирања. 

 

Извршена је нова карактеризација фракције мешане пластике и текстила по захтеву компаније 

Lafarge BFC, за потребе суспаљивања ове врсте издвојене фракције, као и  морфологија на захтев 

Екостар пак д.о.о., ради добијања субвенција на амбалажни удео фракције; Анализом су утврђени 

проценти разних амбалажних отпада на основу које предузеће може да добије субвенције. Такође 

резултати су показали да фракција задовољава законске прописе и критеријуме компаније Lafarge 

BFC за потребе суспаљивања. 

 

Извршена је анализа прве количине компоста, настала у процесу компостирања муља са 

пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада. Анализу је извршио Институт НС Семе из 

Новог Сада у складу са Правилником о условима за разврставање и утврђивање квалитета 

средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и 

максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини 

декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља (Сл.гласник РС бр. 30/2017-13, 

31/2018-86). 
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У циљу провере квалитета воде која се налази у лагуни за пречишћене воде, Институт МОЛ из 

Старе Пазове је сачинио Извештај о испитивању квалитета отпадних вода из лагуне за пречишћене 

воде и испитивању квалитета површинских вода у реципијенту Ором-Чик—Криваја. 

 

У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природном реципијентном каналу Ором-

Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање вода у 

лагунама за пречишћене воде, канала пре испуштања и након испуштања. Резултати испитивања 

указују да није било утицаја на природни реципијент након испуштања отпадних пречишћених 

вода које су задовољавале граничне вредности емисије порписаних Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање. 

У току јуна извршено је још једно испитивање воде из лагуне за пречишћене воде ради провере 

квалитета, резултати не прелазе граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање. 

Друштво у својој лабораторији три пута недељно врши мониторниг према добијеној дозволи, а  у 

циљу вршења контроле настајања и квалитета процедне и пречишћене воде; Континуалним 

мониторингом отпадних и оцедних вода. 

Извршена је анализа 5 узорака муља са пречистача комуналних отпадних вода и једног узорка 

компоста од муља са пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада од старне Инситут 

НС Семе из Новог Сада. Добијени резултати не прелазе максимално дозвољене концентрације 

према Правилнику о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењачима земљишта, 

што отвара могућност даљег пласирања компоста. 

 

У циљу спровођења мониторнига према добијеној дозволи од стране Покрајинској секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине (број дозволе 140-501-839/2019-05) расписана је Јавна 

набавка која се састојала из две партије, једна партија се односи на анлизу вода (подземне и 

процедне), друга партија се односи на анлизу амбијенталног ваздуха. Након спроведене процедуре 

Јавне набавке за анализу вода је задужен Институт заштите на раду Нови Сад, а за анализу ваздуха 

је задужен "Институт Ватрогас .д.о.о." заштита од пожара, безбедност и здравље на раду и заштита 

животне средине Нови Сад. 

Друштво је увело, применило и успешно се сертификовало за увођење и примену међународних 

ИСО стандарда у области менаджмента управљања (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 

14001) и безбедности и здравља на раду (ISO 45001). 

 

 

3. Трансфер станице 

 

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.  

 

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 



6 

 

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. 

У 2020. години реализоване су следеће активности: 

 

На трансфер станицама су извршени радови бушења до нивоа подземне воде ради постављања 

цеви и омогућавања узимања узорака подземних вода на локацијама тј. изградња нових 

пиезометара. 

На трансфер станици у Бачкој Тополи и Сенти обављена је редовна годишња инспекција од стране 

општинског инспектора за заштиту животне средине. Нису нађене неправилности у поступању 

према животној средини. 

Извршена је анализа амбијенталног ваздуха према издатим дозволама за све 3 транфер станице.  

На локацији трасфер станице вршено је узорковање отпадних вода из 2 сепаратора (улаз-излаз), 

подземне воде и анализа амбијенталног ваздуха. 

Бачка Топола - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање "Службени 

гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и 

опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), И Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на 

усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 

Сента - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање „Службени 

гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и 

опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), И Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на 

усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха "Службени 

гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 

Кањижа - отпадне воде из сепаратора испитивани параметри задовољавају параметре прописане 

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Амбијентални ваздух - резултати 

указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха 

"Службени гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 
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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.  

 

У 2020. години реализоване су следеће активности: 

 

Предати су захтеви за издвање дозволе за управљање отпадом у општинама Мали Иђош, Чока и 

Нови Кнежевац. Захтеви су обрађени у општинама Чока и Мали Иђош, где су такође обављени и 

потребни инсппекцијски надзори пре издавања решења.  

 

 

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 канти и контејнера је успешно реализована у планираном року без одлагања и 

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

 

Партија 2– 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. 

 

У 2020. години Друштво није планирало набавку опрема за прикупљање отпада. 

 

 

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, 
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- 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. 

 

 

 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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 

 

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 
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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 – Пројекат ˝Буди Нај Циркулира – Мождане вијуга 

развијај˝ 

˝Регионална депонија˝ д.о.о. Суботица се укључила у пројекат, организован од стране ЕЕЕ 

Концепта под покровитељством Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је било 

упознавање средњошколаца са осномвним принципима одрживог развоја кроз развој еколошког 

предузетништва као просперитетних занимања будућности путем мулти-дисциплинарног 

решавања конкретног еколошког и друштвеног проблема сепарације кућног комуналног отпада на 

месту настанка. 

У склопу такмичарског дела пројекта, задатак је био да се предложи и разради нови облик – дизајн 

комуналне канте за домаћинства или адаптера на постојеће канте од 120 л који ће омогућити да 

домаћин сам у свом домаћинству изврши селекцију свог, себи познатог комуналног отпада. 

 

Регионални центар за управљање отпада представљен на саветовању „Управљање опасним 

отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“ 

Дана 8. и 9.10.2020. године у Суботици организовано је шесто саветовање под називом 

„Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и 

депонијама“ од старне Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, уз 

подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. У оквиру 

програма другог дана саветовања, учесницима је представљен Регионални центар за управљање 

отпадом у Бикову. Обилазак је био орагнизован тако да прати ток отпада кроз комплекс, а на тај 

начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким 

процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину. 

 

Остале активности 

- Посета представника SUEZ Vinča Operator d.o.o. Регионалног центра за управљање отпадом  
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8. Јавне набавке  

 

Основни подаци о изабраним извођачима радова/вршиоцима услуга по спроведеним јавним набавкама током 2020. 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 

ЈНМВ 

01/20  

Набавка добра - 

Канцеларијски материјал 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 10.03.2020. 15.04.2020. 625.000,00 596.215,00 

ЈНМВ 

02/20 

 

Уља, мазива, антрифриз 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 10.03.2020. 08.04.2020. 1.416.666,00 1.102.755,00 

ЈНМВ 

03/20 

 

Средства за хигијену  

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 20.03.2020. 08.04.2020. 833.333,00 828.454,00 

ЈНМВ 

04/20 

 

Лична заштитна опрема 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Добра 31.03.2020. 16.04.2020. 1.583.333,00 1.571.020,00 

ЈН 01/20 

Физичко – техничко обезбеђење 

објеката „Регионална депонија“ ДОО 

Суботица 

Отворени 

поступак 
Услуга 30.04.2020. 29.05.2020. 25.000.000,00 24.790.795,00 

ЈНМВ 

05/20 

 

Анализа и мониторинг животне средине 

по партијама 

Партија 1 – Анализа подземне и 

процедне воде 

Партија 2 – Анализа и мониторинг 

ваздуха 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 20.05.2020. 23.06.2020. 

Партија 1: 

1.100.000,00 

Партија 2: 

150.000,00 

Партија 1: 

295.050,00 

Партија 2: 

96.000,00 

ЈНМВ 

06/20 

 

Сервиси возила по партијама 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 09.06.2020. 30.06.2020. 

Партија 1: 

209.562,00 

Партија 2: 

446.220,00 

Партија 1: 

137.001,99 

Партија 2: 

290.371,90 
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ЈНМВ 

07/20  
Услуга осигурања 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 29.06.2020. 28.07.2020. 2.666.666,67 2.368.872,00 

ЈНМВ 

08/20 

Одржавање мобилне опреме  

– по партијама 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 27.07.2020. 20.08.2020. 

Партија 1: 

740.000,00 

Партија 4: 

1.500.000,00 

Партија 7: 

60.000,00 

Партија 1: 

271.000,00 

Партија 4: 

1.236.285,20 

Партија 7: 

60.000,00 

ЈНМВ 

09/20 
Сервисирање возила – по партијама 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

Услуга 09.07.2020. 07.08.2020. 

Партија 2: 

60.000,00 

Партија 3: 

432.000,00 

Партија 4: 

59.000,00 

Партија 2: 

58.418,28 

Партија 3: 

241.612,80 

Партија 4: 

59.000,00 

  Укупно:     36.881.780,67 34.002.851,17 
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9. Седнице Скупштине Друштва 

 

Током 2020. године одржанa je једанаест (11) 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 2020. годину 

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

2020. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део одлуке. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

06.01.2020. 

2. Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из 

буџета града Суботице у 2020. години 

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

2020. години. Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави 

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

 

06.01.2020. 

3. Одлука о усвајању Посебног Програма за коришћење средстава 

из буџета у 2020. години 

 
Усваја се Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2020. години. 

Налаже се Директору Друштва да посебан програм достави надлежним 

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

 

06.01.2020. 

4. Одлука о усвајању Извештаја о годишњем попису имовине и 

обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2019. године 

 
Скупштина друштва је усвојила извештај о спроведеном попису имовине и 

обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем на дан 

31.12.2019. године. 

 

30.01.2020. 

5. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2019. до 

31.12.2019. 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. 

 

30.01.2020. 
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6. Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину 

 
Скупштина друштва је усвојила Извештај о пословању за 2019. годину који је 

поднет од стране директора Друштва. 

 

30.01.2020. 

7. Одлука о давању сагласности на IV Измену Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Друштву с 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 

отпадом „Регионална депонија“ Суботица 

 
Даје се сагласност чланова Скупштине Друштва на IV Измену Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Друштву с ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица. 

 

30.01.2020. 

8. Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2020. годину 

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

за 2020. 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. 

 

28.02.2020. 

9. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2020. до 

30.06.2020. 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. 

 

29.04.2020. 

10. 

 

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2019. 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 2019. години. 

30.07.2020. 

11. Одлука о расподели добити за 2019. годину 

 
Чланом 22. став 1. тачка 9/ Закона о јавним предузећима је прописано да 

Надзорни одбор Јавног предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно 

покрићу, а ставом 5. члана 22. Закона о јавним предузећима је утврђено да се 

одредбе члана 22. Закона о јавним предузећима сходно примењују на друштва 

капитала која обавЉају делатност од општег интереса, а чији је власник 

јединица локалне самоуправе. 

30.07.2020. 
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12. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији 

финансијских извештаја Друштва за 2019. 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. 

30.07.2020. 

13. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма 

пословања за 2019. годину 
 

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. 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. 

30.07.2020. 

14. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2020. до 

30.06.2020. 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. 

 

30.07.2020. 

15. Одлука о усвајању Решења о разрешењу директора 

 
Разрешава се Чила Голи дужности директора привредног друштва Друштво са 

ограниченом одговорношћу за управЉање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица, са даном 21.08.2020. године. 

Директор привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за 

управЉање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у 

даЉем тексту: Друштво) Чила Голи је дана 21.08.2020. године поднела оставку 

на место дужности директора Друштва на које је именована Решењем 

Скупштине друштва број VIII/2017-26 од 14.11.2017. године. Именована је 

оставку поднела ради обавЉања функције члана Градског већа Града Суботице, 

задужена за област комуналних делатности и развоја по Решењу број I-00-021-

53/2020 од дана 21.08.2020. године.  

 

02.09.2020. 

16.  Одлука о именовању ревизора и утврђивању накнаде за рад 

ревизора 
 

За ревизију финансијског извештаја за 2020. 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 2020. годину. 

30.09.2020. 



17 

 

17. Одлука о верификацији мандата члана и заменика члана 

Скупштине друштва 

 
Решењем о именовању представника и заменика представника Општине Чока у 

Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 016-3/2020-V-III од 

11.09.2020. године, донетог од стране општине Чока, са даном 11.09.2020. 

године је именована Јагодица Поповић из Санада за представника општине 

Чока и Ференц Балаж из Чоке за заменика представника општине Чока у 

Скупштини „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. Истим Решењем су 

разрешени досадашњи представник и заменик представника општине Чока: 

Јагодица Поповић из Санада и Ева Шевењхази из Падеја, због истека времена на 

које су именовани.   

 

28.10.2020. 

   18. Одлука о верификацији мандата члана и заменика члана 

Скупштине друштва 
 

Решењем о разрешењу и именовању представника и заменика представника 

Општине Кањижа у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 

02-267/2020-I од 17.09.2020. године, донетог од стране општине Кањижа, са 

даном 17.09.2020. године је именована Еде Сарапка из Мале Пијаце за 

представника општине Кањижа и Балаж Бајтаи из Кањиже за заменика 

представника општине Кањижа у Скупштини „Регионална депонија“ д.о.о. 

Суботица. Истим Решењем су разрешени досадашњи представник и заменик 

представника општине Кањижа: Атила Шафрањ из Кањиже и Балаж Бајтаи из 

Кањиже, због истека времена на које су именовани.  

 

28.10.2020. 

19. Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања за период од 01.01.2020. до 

30.09.2020. 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. 

 

28.10.2020. 

20. Одлука о верификацији мандата члана Скупштине друштва 
 

Решењем о именовању представника Града Суботице у Скупштину Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица број I-00-021-103/2020 од 05.11.2020. године, 

донетог од стране Скупштине града Суботица, са даном 06.11.2020. године је 

именована Мариа Керн Шоља за представника Града Суботице.  

10.11.2020. 
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21. Одлука о именовању председника Скупштине Друштва 

 
Обзиром да је досадашњем председнику Скупштине Друштва Чаби Шанта, 

престало својство представника у Скупштини Друштва, јер је именованом 

истекао мандатни период на које је био именован, настала је потреба да се 

именује нови председник Скупштине Друштва.  

Решењем о именовању представника Града Суботице у Скупштину Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица број I-00-021-103/2020 од 05.11.2020. године, 

донетог од стране Скупштине града Суботица, са даном 06.11.2020. године је 

именована Мариа Керн Шоља за представника Града Суботице, на мандатни 

период од четири године.  

 

10.11.2020. 

22. Решење о именовању вршиоца дужности директора 

Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом “Регионална депонија” Суботица 

 
Именује се Dr. Gligor Gellért, доктор биотехничких наука за вршиоца дужности 

директора Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом “Регионална депонија” Суботица. Именовани ће обавЉати 

дужност директора од дана доношења решења до именовања директора 

Друштва, а најдуже годину дана од дана његовог именовања. 

24.11.2020. 

23. Доношење Одлуке о верификацији мандата члана и заменика 

члана Скупштине Друштва – општина Мали Иђош  
 
Решењем о именовању представника и заменика представника у Скупштину 

Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 

отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 06-56-7/2020-02 од 27.11.2020. 

године, донетог од стране општине Мали Иђош, са даном 27.11.2020. године је 

именована Маревић Радмила из Фекетића за представника општине Мали Иђош 

и Калман Имре из Малог Иђоша за заменика представника општине Мали Иђош 

у Скупштини „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. 

07.12.2020. 

24. Доношење Одлуке о утврђивању предлога Правилника о 

изменама и допунама Правилника о раду “Регионална депонија” 

д.о.о. Суботица 

 
Скупштина Друштва на својој седници одржаној дана 07.12.2020. године је 

утврдила  предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о раду којим 

се врши измена и допуна у делу права запослених на зараду, накнаду зараде и 

друга примања. Након што је на седници Скупштине Друштва утврђен предлог 

Правилника о изменама и допунама Правилника о раду, исти се доставЉа свим 

оснивачима ради давања претходне сагласности. 

07.12.2020. 

25. Одлука о усвајању Прве Измене Програма пословања за 2020. 

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 Првој Измени програма пословања за 

2020. годину. 

07.12.2020. 
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26. Одлука о усвајању Прве Измене Посебног програма за 

коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години 

 
Усваја се Прва Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета 

града Суботице у 2020. години. 

Налаже се в.д. директора Друштва да Прву 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. 

07.12.2020. 

27. Одлука о усвајању Прве Измене Посебног програма за 

коришћење средстава из буџета у 2020. години 

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

2020. години. 

Налаже се в.д. директора Друштва да Прву 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. 

07.12.2020. 

 

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

утврђене Одлукама Скупштине Друштва. 

 

 

10. Остале активности 

 

• На седницама Скупштина оснивача представљен је Програм пословања за 2020. годину и I 

измена Програма пословања за 2020. 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. 

• Друштво је узело учешће на тренингу који је био организован на Фрушкој Гори а на тему „Од 

отпада до ресурса“ а који је био организован у периоду од 12-15. октобра 2020. године. На 

тренингу су учествовали јавно комунална предузећа, представници депонија и представници 

Привредне коморе Београда и Војводине. 

• Друштво је заједно са Градом Суботица учестовало на конкурсу за доделу бесповратних 

буџетских средства у органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем су 

раду у службеној употреби језици и писма националне мањине  - нацоналних заједница, ради 

постављања тројезичних табли у регионалном центру за управљање отпадом у Суботици, и 

двојезичних табли у центрима за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови 

Кнежевац. У наведену сврху, АПВ је одобрила 200.000,00 динара за суфинансирање трошкова 

израде и постављање табли на којима ће бити истакнути видљиви подаци о оператеру, класи 

депоније, радно време, контакт особе одговорне за управљање отпадом, врста отпада и врста 

отпада чије одлагање није дозвољено, исписаних и на језицима националних мањина – 
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националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, а 

које припада Региону. Друштво је горе наведена средства утрошила за израду табли и тиме и 

реализовала пројекат. 

 

 

 

 Суботица, 18.01.2021.г. 

 

      в.д. директора 

 

     

           др Глигор Гелерт 


