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1.ОСНИВАЊЕ И ДЈЕЛАТНОСТ 
 
ЈП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“д.о.о. (у даљем тексту:“Предузеће“) регистровано је рјешењем 
Основног суда у Бијељини број 080-0-Reg-10-000 001 03.02.2010.године а оснивачи су: 

ОПШТИНА % учешћа у оснивачком улогу 

ЗВОРНИК 29 

КАЛЕСИЈА 18 

БРАТУНАЦ 12 

СРЕБРЕНИЦА 11 

ВЛАСЕНИЦА 10 

САПНА 7 

МИЛИЋИ 5 

ШЕКОВИЋИ 5 

ОСМАЦИ 3 

 
На основу уговора оснивача друштва S-VI-12/12 од 28.06.2012.године а рјешењем Окружног 
привредног суда у Бијељини број 059-0-Reg-14-000 520 од 14.08.2014.године извршена је 
промјена пословног имена предузећа па ново име гласи Јавно предузеће „Регионална депонија“ 
доо Зворник ул.Светог Саве бб. На основу  истог  вршено је усклађивање у подацима који се 
воде код пореске управе, управе за индиректно опорезивање и републичког завода за 
статистику. Такође истим рјешењем извршена је и промјена података директора (лична карта). 
На основу одлуке скупштине оснивача број S-VI-9/12 од 28.06.2012.године а рјешењем 
Окружног привредног суда број 05-0-Reg-14-000 583 од 23.09.2014.године извршен је упис 
проширења дјелатности. 
На основу одлуке скупштине оснивача број S-VIII-18/14 од 17.06.2014.године а рјешењем 
Окружног привредног суда у Бијељини број 059-0-Reg-14-000 564 од 23.09.2014.године  уписано  
је оснивање дијела друштва тј. Пословна јединица Депонија Црни Врх Осмаци, Цапарде, за коју 
је Пореска управа Републике Српске, додијелила порески подброј 4403114240011. 
Сједиште Предузећа је у Улици Светог Саве бб у Зворнику. 
Предузеће је основано да врши депоновање комуналног отпада на санитарној депонији. 
Предузеће је почело обављање дјелатности почетком 2017.године. Употребна дозвола је 
издата од стране надлежног Миннистарства у мају 2017.године, а еколошка дозвола је издата у 
мају 2016.године и обновљена у складу са Законом у мају 2021.године. 
Своје финансијско пословање Предузеће је у посматраном периоду обављало преко жиро 
рачуна отворених код Нове банке и НЛБ банке. 
У примјени и провођењу пословне политике Предузеће је примјењивало општа акта као што су: 
Статут Предузећа, Правилник о раду Скупштине, Правилник о раду Надзорном одбора, као и 
појединачне одлуке. 
На основу горе наведеног дефинисане су следеће пословне књиге: дневник, главна књига и 
помоћне књиге. 
Ревизију финансијских извјештаја за 2021.годину урадило је доо „Томакант“ Градишка и дало је 
позитивно мишљење. 
У току 2021.године предузеће је имало контролу од стране Републичке еколошке инспекције а у 
циљу обнављања еколошке дозволе те контроле провођења дефинисаних задатака у периоду 
од 2016-2021. Године. 
 
У 2021.години Надзорни одбор Јавног предузећа је одржао 5 (пет) сједница. Надзорни одбор 
предузећа током наведених 5 Сједница усвојио је следеће одлуке и закључке: 

- Одлуку о усвајању извјештаја о извршеном попису на дан 31.12.2020.године 
- Одлуку о отпису основних средтава 
- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП Извјештаја о проведеним јавним набавкама у 

2020.години 
- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП у 

2020.години 
- Измјене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈП 

„Регионална депонија“ доо Зворник 
- Закључак о припремним активностима за обављање ревизије финансијских извјештаја 

за 2020.годину у ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник 
- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП Извјештај независног ревизора 
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- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП Извјештаја о раду ЈП „Регионална депонија“ 
доо Зворник у 2020.години. 

- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП План рада са финансијским планом за 
2021.године. 

- Закључак о упућивању на Скупштину ЈП План рада са финансијским планом ЈП за 
период 2021-2023.година 

- Закључак да Управа предузећа може да склопи Протокол о измирењу обавеза са 
комитентом „Водовод и комуналије“ ад Зворник. 

- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈП „Регионална депонија“ 
доо Зворник 

- Измјене и допуне Правилника о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник 

- Закључак о припремним активностима за обављање ревизије финансијских извјештаја у 
ЈП  

- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-дина Гарибовић Елвира из Сапне 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-дина Ерић Младена из Осмака 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-дина Мијат Кандић из Милића 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-дина Радовић Милан из Братунца 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-ђе Миловановић Миланка из 

Сребренице 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-дина Васић Перо из Шековића 
- Закључак о задужењу члана Надзорног одбора г-ђе Ступар Невена из Власенице 
- Закључак о задужењу Управе да утврди могућност и припреми тужбене захтјеве против 

општина оснивача ЈП 
- Закључак о прихватању Информације о раду ЈП  
- Закључак о плану набавки ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник за 2022.годину 
- Закључак – овлашћење Управе ЈП да склопи Протокол о измирењу обавеза на рате – 

КП „Комуналац“ дд Калесија 
- Закључак – овлашћење Управе ЈП да склопи друго Вансудско поравнање са КП 

„Градска чистоћа“ ад Братунац. 
 
У току 2021. Године одржане је једна редовна и двије ванредне Скупштине ЈП Регионална 
депонија доо Зворник 
 
На својим Сједницама Скупштина је разматрала сљедеће: 

- Izbor i imenovanje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Skupštine JP „Regionalna 
deponija“doo Zvornik 

- Izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik 
za 2020.god, 

- Izvještaj o radu JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik i finansijskom poslovanju za 2020.god, 
- Izvještajo provedenim javnim nabavkama u JP Regionalna deponija doo Zvornik u 

2020.god, 
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2020.god. 
- Plan javnih nabavki JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik za 2021.god 
- Plan rada sa finansijskim planom JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik za 2021.god, 
- Plan rada sa finansijkim planom JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik za period 2021-

2023.godina. 
- Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora JP „Regionalna deponija“ 

doo Zvornik 
- Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju privremenih članova Nadzornog odboraJP 

„Regionalna deponija“ doo Zvornik , 
- Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijumima za izbora članova Nadzornog odbora 
- Konkurs za izbor i imenovanje članova NO JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik 
- Razmatranje i donošenje Odluke imenovanju konkursne komisije za izbora članova 

Nadzornog odbora, 
- Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju privremenih članova Nadzornog odboraJP 

„Regionalna deponija“ doo Zvornik iz Grada Zvornika i opština Bratunac, Vlasenica, Šekovići, 
Osmaci, Sapna i Srebrenica; 

- Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora iz: iz Grada 
Zvornika i opština Bratunac, Vlasenica, Šekovići, Osmaci, Sapna i Srebrenica; 
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- Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijumima za izbora članova Nadzornog odbora iz 
opština Kalesije i Milića; 

- Ponovljeni Konkurs za izbor i imenovanje članova NO JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik 
za opštine Kalesija i Milići; 

- Razmatranje i donošenje Odluke imenovanju konkursne komisije za izbora članova 
Nadzornog odbora iz opština Kalesije i Milića. 

- Razmatranje i donošenje Odluke o razrješavanju privremenih članova Nadzornog odbora JP 
„Regionalna deponija“ doo Zvorik ispred opština Kalesija i Milići 

- Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Regionalna 
deponija“ doo Zvornik ispred opštine Kalesija i Milići 

- Razmatranje prijedloga Odluka i Zaključaka Nadzornog odbora JP 
 

- Избор и именовање Предсједника и замјеника Предсједника Скупштине ЈП „Регионална 
депонија“доо Зворник 

- Извјештај независног ревизора о пословању ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник за 
2020.год, 

- Извјештај о раду ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник и финансијском пословању за 
2020.год, 

- Извјештајо проведеним јавним набавкама у ЈП Регионална депонија доо Зворник у 
2020.год, 

- Извјештај о раду Надзорног одбора у 2020.год. 
- План јавних набавки ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник за 2021.год 
- План рада са финансијским планом ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник за 2021.год, 
- План рада са финансијким планом ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник за период 

2021-2023.година. 
- Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора ЈП „Регионална 

депонија“ доо Зворник 
- Разматрање и доношење Одлуке о именовању привремених чланова Надзорног 

одбораЈП „Регионална депонија“ доо Зворник , 
- Разматрање и доношење Одлуке о критеријумима за избора чланова Надзорног одбора 
- Конкурс за избор и именовање чланова НО ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник 
- Разматрање и доношење Одлуке именовању конкурсне комисије за избора чланова 

Надзорног одбора, 
- Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу привремених чланова Надзорног 

одбораЈП „Регионална депонија“ доо Зворник из Града Зворника и општина Братунац, 
Власеница, Шековићи, Осмаци, Сапна и Сребреница; 

- Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора из: из Града 
Зворника и општина Братунац, Власеница, Шековићи, Осмаци, Сапна и Сребреница; 

- Разматрање и доношење Одлуке о критеријумима за избора чланова Надзорног одбора 
из општина Калесије и Милића; 

- Поновљени Конкурс за избор и именовање чланова НО ЈП „Регионална депонија“ доо 
Зворник за општине Калесија и Милићи; 

- Разматрање и доношење Одлуке именовању конкурсне комисије за избора чланова 
Надзорног одбора из општина Калесије и Милића. 

- Разматрање и доношење Одлуке о разрјешавању привремених чланова Надзорног 
одбора ЈП „Регионална депонија“ доо Зворик испред општина Калесија и Милићи 

- Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора ЈП 
„Регионална депонија“ доо Зворник испред општине Калесија и Милићи 

- Разматрање приједлога Одлука и Закључака Надзорног одбора ЈП 
 
На дан израде Извјештаја Предузеће запошљава 21 радника, управа Предузећа је у Зворнику и 
ту је укупан број запослених 5, а осталих 16 је распоређено у ПЈ „Депонија Црни врх“ Осмаци. 
Органи Предузећа су: 

- Скупштина која броји девет чланова (начелници свих Општина оснивача или лица 
овлаштена од стране Начелника) 

- Надзорни одбор који броји девет чланова (по један представник испред сваке Општине 
оснивача) 

- Директор, као орган руковођења. 
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II. Активности у 2021.години: 
На регионалну санитарну депонију је у току 2021.године депоновано 19.772,24  тона комуналног 
чврстог отпада, грађевински шут 24,64 , неоргански отпад 56,92, муљеви 759,96  тона,   што 
представља просјек комуналног отпада од 63,73  т/дан и повећање у односу на 2020.годину од 
око 8 % .  
Калкулација цијене депоновања рађена је на бази количина од 90,4 т/дан и годишњој количини 
од 28 361 тона. На основу пријављених количина и предвиђених трошкова урађена је 
калкулација и дефинисана је цијена одлагања од 39,00 КМ без ПДВ-а. На предложену цијену 
депоновања сагласност је дала Скупштина ЈП “Регионална депонија” доо Зворник својом 
Одлуком бр. S-XII -4/15 од 18.12.2015., као и скупштине општина/опћина оснивача:  
- Зворник, Одлуком бр. 01-022-6/16 од 22.01.2016, 
- Осмаци, Одлуком бр. 01-022-6/16 од 29.01.2016, 
- Сребреница, Одлуком бр. 01-022-28/16 од 12.02.2016, 
- Милићи, Одлуком бр. 01-022-11/16 од 24.02.2016, 
- Сапна, Одлуком бр. 02-02-387-10/16 од 24.02.2016, 
- Калесија, Одлуком бр. 01-05-2-752 од 26.02.2016, 
- Власеница, Одлуком бр. 01-022-1/16 од 01.03.2016, 
- Шековићи, Одлуком бр. 01-022-17/16 од 04.03.2016, 
- Братунац, Одлуком бр. 01-022-106/16 од 16.05.2016. 
 
Планиране количине отпада на дневном нивоу и цијена депоновања/тони довезеног отпада 
требало је да омогуће да уз 100 % наплату предузеће уредно сервисира кредитне и текуће 
обавезе. Како одређена предузећа и даље у току 2022.године довезу мање или чак незнатне 
количине комуналног чврстог отпада (10.237,72 тона мање од пријављених количина) а 
предложену комерцијалну цијену депоновања од 61,50 КМ Скупштина Јавног предузећа није 
прихватила, евидентиран је негативан пословни резултат, који је директна последица 
недостајућих депонованих количина. 
На основу пријављених количина (на бази којих је и урађена калкулација цијене депоновања 
2015.године, процјене прихода од продаје секундарних сировина и потписаних Уговора са 
другим комитентима) урађен је и План рада Јавног предузећа „Регионална депонија“ доо 
Зворник за 2022.годину. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 
Финансијски извјештаји Предузећа за 2021 годину састављени су у складу са важећим 
рачуноводственим прописима, те слиједећим Међународим рачуноводственим стандардима и 
Међународним стандардима финансијског извјештавања чија је примјена обавезна: 
МСФИ 1- Прва примјена Међународних стандарда финансијских извјештавања, 
МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја, 
МРС 7 - Извјештај о токовима готовине 
МРС 8 - Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке, 
МРС 10 - Догађаји након датума билансирања, 
МРС 12 - Порез на добит, 
МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, 
МРС 18 - Приходи, 
МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних донација и објављивање 
државне помоћи, 
МРС 23 - Трошкови позајмљивања, 
МРС 24 - Објављивање о повезаним странама, 
МРС 36 - Обезвређење средстава, 
МРС 37 - Резервисања, потенцијална средства и потенцијалне обавезе, 
МРС 38 - Нематеријална средства, 
МРС 40 - Улагања у некретнине. 
 
Поред наведених рачуноводствених стандарда, код састављања годишњих финансијских 
извјештаја кориштени су прописи из области пореске регулативе (Закон о порезу на добит, 
Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима и др.), Закон о привредним 
друштвима, Закон о девизном пословању, као и други законски и поџаконски акти који су били 
на снази у моменту настанка пословних догађаја и њиховог евидентирања. 
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Годишњи обрачун је сачињен на принципу историјског трошка, а примјеном основних 
рачуноводствених начела: узрочности, сталности, досљедности, опрезности и начела 
појединачног процјењивања. 
Подаци у финасијским извјештајима изражени су у Конвертибилним маркама (КМ). 
БИЛАНС УСПЈЕХА 
 
Приходи 
Приходи Предузећа обухватају све фактурисане извршене услуге као и приходе од субвенција, 
донација и враћених дажбина, приходи од активирања учинака, као и други приходи који су 
обрачунати у књиговодственој исправи независно од времена наплате. 
Приходи од донација признају се у висини амортизоване вриједности средстава, односно у 
висини трошкова остварених по основу улагања донације. 
Добици представљају приходе који нису проистекли из уобичајених активности и представљају 
повећање економске користи из продаје основних средстава и по основу ревалоризације. 
Добици се исказују на нето основи након умањења за одговарајуће расходе. 
Приходе представљају и остала примања по основу наплате отписаних потраживања, камата 
на депозите, курсне разлике и друге финансијске приходе. 
Расходи 
Расходи Предузећа обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности и губици. 
Признавање расхода се врши у зависности од појединих врста и представљају: 
- трошкове материјала, горива и енергије који показују намјеру трошења и обрачунавају се по 
просјечној пондерисаној цијени 
- нето зараде и накнаде зарада, порези и доприноси на зараде и накнаде зарада признају се у 
висини обрачунатих износа за рад запослених према времену проведеном на послу. 
- трошкови амортизације за рачуноводствене потребе се обрачунавају линеарном методом по 
пропорционалним стопама које се утврђују на основу корисног вијека кориштења основних 
средстава, а за потребе израде пореског биланса Предузеће користи стопе и начине обрачуна 
амортизације како је то Законом и Правилником о порезу на добит регулисано. 
- трошкови производних услуга и нематеријални трошкови обрачунавају се на основу фактура 
за извршене услуге и вјеродостојних докумената за нематеријалне услуге 
- резервисања се признају за трошкове и ризике који се одмјеравају у складу са МРС 37 - 
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, а односе се на слиједеће ризике: 
по основу трошкова гарантног рока, обнављања природних богатстава, за накнаде и 
бенефиције запослених, те резервисања за судске спорове у току 
- трошкови пореза и доприноса признају се на основу издатака у складу са обавезама 
утврђеним законом 
- трошкови позајмљивања који настају у вези позајмица финансијских средстава, а обухватају 
обрачунате камате на кориштена туђа средства признају се у висини утврђеној уговором са 
зајмодавцем у периоду на који се односе 
У 2021.години Предузеће је имало и губитак од негативних  курсних разлика, јер Предузеће је 
корисник кредита ИДА чија је изворна валута СДР и која је промјенљива, тако да је на дан 
31.12.2020.године имала мању вриједност него на дан 31.12.2021.г. те је то проузроковало 
расходе од курсних разлика. 
- Губици који представљају смањење економске користи исказују се на нето основи, односно 
након умањења за одговарајуће приходе 
- Остали расходи, то су расходи који су настали због не благовремено плаћених обавеза по 
основу ПДВ. 
 
ТАБЕЛА 1. 

    

2021.Г. ПЛАН 2021 2020Г. 

Индекс % 2021/ 
планирано 
 

Индекс%  
2021/2020 

1 Приход од дјелатности 774327,00 1283000,00 740166.00 60,35% 104,62% 

2 Приход од Фонда за заш.животне 
средине  

20000,00 20000.00 0,00% 0.00% 

3 Приходи од затезних камата 53292,00 25000,00 25241.00 213,17% 211,13% 
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4 Приход до укидања резервисања 
69587,00 60000,00 68827.00 115,98% 101,10% 

5 Приход од суфинансирања 
запошљавања 11989,00 14300,0 3768.00 83,84% 318,18% 

6 Приход од наплаћених отписаних 
потраж. 

6000,00 
 

112.00 0.00% 0.00% 

7 Позитивне курсне разлике СДР 
  

99498.00 0,00% 0.00% 

  

УКУПНО ПРИХОДИ 
915195,00 1402300,00 957612.00 65,26% 95,57% 

1 Трошак закупа 16908,00 13824,00 27628.00 122,31% 61,20% 

2 Трошкови бруто примања 
запослених 

400168,00 390000,00 347916.00 102,61% 115,02% 

3 трошкови превоза 32199,00 40800,00 31203.00 78,92% 103,19% 

4 трошкови топлог оброка 
22707,00 23400,00 18270.00 97,04% 124,29% 

5 Трошак бруто примања Надзорног 
одбора 

50000,00 50000,00 50000.00 100,00% 100,00% 

6 Дневнице 1275,00 1000,00 647.00 127,50% 197,06% 

7 Трошак фиксне телефоније 1472,00 2000,00 1545.00 73,60% 95,28% 

8 Трошак мобилне тел. 1951,00 2808,00 2348.00 69,48% 83,09% 

9 тросак интернета 5940,00 6000,00 5940.00 99,00% 100.00% 

10 тросак за гаранцију 1752,00 1752,00 1752.00 100.00% 100,00% 

11 Дезинфекција и дезинсекција 700,00 600,00 50.00 116,67% 1400,00% 

12 електро и водо материјал 625,00 3000,00 1203.00 20,8% 51,95% 

13 Трошак одржавања опреме 22790,00 29305,00 15309.00 77,77% 148,87% 

14 Трошак горива и мазива 57235 51500,00 39574.00 111,14% 144,63% 

15 фотокопирање, израда кљуцева, и 
др.сл.услуге 375,00 800,00 599.00 46,88% 62,60% 

16 Трошак за поштарине 1823,00 2500.00 2124.00 72,92% 85,83% 

17 Трошак канцел.материјала 2451,00 2000.00 2349.00 125,55% 104,34% 

18 Трошак за семинаре  795,00 2000.00 1526.00 39,75% 52,10% 

19 Трошак за гуме и ауто опрему 
1884 4340.00 511.00 43,41% 368,69% 

20 Трошак за електричну енергију 6187,00 6000.00 5842.00 103,12% 105,91% 

21 Трошак за ревизије 3200,00 3200.00 3200.00 100,00% 100,00% 

22 Трошак нотарских услуга 
0,00 100.00 20.00 0,00% 0,00% 

23 Трошак репрезентације 
4578,00 7020.00 5738.00 65,21% 79,78% 

24 Трошак банкарских провизија 2199,00 2500.00 2531.00 87,96% 86,88% 

25 Трошак за таксе на фирму 1510,00 1100.00 1100.00 137,27% 137,27% 

26 Трошак за остале таксе 1410,00 1000.00 973.00 141,00% 144,91% 
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27 Остали трошкови-роба широке 
потрошње 1345,00 2925.00 1873.00 45,98% 71,81% 

28 амортизација 554017,00 550000.00 557759.00 100,73% 99,33% 

29 хтз опрема 4674,00 5000,00 3957.00 93,48% 118,12% 

30 љекарски преглед радника 900,00 900.00 720.00 100,00% 125,00% 

31 уговори о ђелу 5539,00 4000.00 4644.00 138,48% 119,27% 

32 вода за пиће 778,00 820.00 1013.00 94,88% 76,80% 

33  испитивање воде  
7364,00 16000.00 13490.00 46,03% 54,59% 

34 испитивање ваздуха 10220,00 11000.00 7955.00 92,91% 128,47% 

35 чланарине 1177,00 1000.00 919.00 17,70% 128,07% 

36 трошак за претплате сл.часописа и 
портала 672,00 1000.00 1047.00 67,20% 64,18% 

37 камате 41929,00 45000.00 44002.00 93,18% 95,29% 

38 пелет за гријање 1282,00 1500.00 1327.00 85,47% 96,61% 

39 Услуге техничке контроле и 
инспекције 5800,00 

 
6000,00 

  0.00% 0.00% 

40 трошкови осигурања запослених 641,00 550.00 548.00 116,55% 116,97% 

41 антивирус лиценца 131,00 200.00 164.00 65,50% 79,88% 

42 трошкови осигурања и 
регистрације 9658,00 10200.00 10834.00 94,69% 89,15% 

43 услуге рада машина и ископ и 
превоз земље и другог материјала 

0,00       8000,00 2000.00 0,00% 0,00% 

44 резервни дијелови за одржавање 
радних машина 7363,00 9000,00 3049.00 81,81% 241,49% 

45 остале накнаде 3044,00 4000,00 2865.00 76,10% 106,25% 

46 био третман процједне воде 
15565,00 

 
28000,00 

25000.00 55,59% 62,26% 

47 трошкови грађ.материјала 
 

4000,00 2178.00 0,00% 0.00% 

48 употребне дозволе 
 

1500,00 300.00 0,00% 0.00% 

49 помоћ синдикату 500,00 3000,00 2900.00 16,67% 17,24% 

50 трошкови за 
шљунак,шут,тампон,агрегат               0,00     20000,00 7800.00 0,00% 0,00% 

51 троскови алата и ситног инвентара 434,00       1500,00 433.00 28,93% 100,23% 

52 трошкови принудних наплата 4572 5000,00 4954.00 91,44% 92,29% 

53 Остале услуге               713       1000,00 
 

0.00% 0.00% 

54 Огласи у новинама 1012,00 700,00 688.00 144,57% 147,09% 

55 услуге заштите на раду 300,00 1000,00   0,00% 0.00% 

56 Услуге пражњења базена 450,00 1500,00   0.00% 0.00% 

57 Негативне курсне разлике 64927,00 
 

  0.00% 0.00% 

58 Трошкови из ранијих година и 
отпис 

469,00 
 

1560 
  

59 Исправка вредности потраживања 
од купаца 

17845,00 
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  УУПНО РАСХОДИ 1.405.455,00 1392844,00 1273877.00 100,93% 110,23% 

РАСХОДИ 
Рбр.1-Трошак закупа-Овај трошак се односи на закуп канцеларијских просторија у Зворнику, 
закуп еколошког тоалета који је смјештен на Црном врху, закуп за кориштење путног појаса који 
се плаћа Путевима РС, закуп за микробиолошко модуларно постројење за третман отпадних 
вода. 
Рбр.2-Бруто примања запослених – ово је трошак бруто примања запослених радника а 
обрачунат у складу са уговорима о раду и Законом о порезу на доходак и Законом о 
доприносима. 
Рбр.3- Трошкови превоза запослених-овај трошак односи се на укалкулисане исплате 
радницима по основу накнаде за превоз од куће до радног мјеста. 
Рбр.4-Трошак топлог оброка запослених-Предузеће је обезбиједило топли оброк за запослене, 
путем конкурентског захтјева је склопљен уговор са угоститељским објектом који је регистрован 
за услуге кетеринга. 
Рбр.5-Трошак бруто примања НО-овај трошак односи се на бруто накнаде за чланове НО. 
Висину накнаде дефинише Скупштина Предузећа а на нето накнаду се обрачунавају 
припадајући порези и доприноси у складу са Законом. 
Рбр.6-Дневнице-За проведено вријеме на службеном путу радницима се исплаћују дневнице у 
висини која је дефинисана Одлуком Владе РС 
Рбр.7-трошак фикснетелефоније-овај трошак односи се на услуге фиксне телефоније 
Рбр.8-трошак мобилних телефона-директор, руководилац службе заједничких послова, 
референт за јавне набавке, управник ПЈ и вагари имају службене телефоне. За све изузев 
директора само трошкови претплате иду на терет фирме а потрошња на њихов лични терет, 
док је за директора комплетна потрошња на терет фирме. 
Рбр.9-Трошак интернета-овај трошак се односи на услуге интернета у Управи предузећа и 
трошак интернета  за ПЈ 
Рбр.10-трошак за гаранције-то је трошак који зарачунава Нова банка за издату гаранцију 
 Рбр.11-Трошак дезинсекције и дезинфекције- Предузеће је у обавези да редовно врши 
дезинсекцију и дезинфекцију просторија, те је склопило уговор путем директног споразума са 
фирмом која обавља те послове 
Рбр.12-трошак водо и електро материјала-овај трошак се односи на материјал који је у току 
године утрошен за одређене поправке,преправке и сл. 
Рбр.13-Трошак одржавања опреме-овај трошак се односи на услуге одржавања опреме као што 
је обавезно баждарење колске ваге,сервиси возила, сервис багера и сл. 
Рбр.14-трошак горива-ово је трошак за утрошено гориво за путно возило и радне машине. 
Предузеће има склопљен уговор са Нестро петрол ад за набавке горива и мазива. 
Рбр.15-трошак за фотокопирање,израд кључева и др.сл.услуге -Предузеће има копирни апарат 
али одређене копије које су у боји не може да копира или ако се ради о већим количинама за 
које требају професионални апарати, такође јављају се повремено потребе за израду копија 
кључева, или неке сличне занатске услуге. 
Рбр.16-Трошак поштарина-овај трошак се односи на услуге Пошта РС 
Рбр.17-Трошак канцеларијског материјала-овај трошак се односи на набављен канцеларијски 
материјал за потребе обављања канцеларијског пословања Предузећа 
Рбр.18-Трошак за семинаре и другу сл.литературу-Ово је трошак за обавезне семинаре за 
рачуновођу, затим семинари за јавне набавке и правну службу 
Рбр19-трошак за гуме и др.ауто опрему- ово се односи нан абавку гума за моторона возила и 
радне машине 
Рбр.20-трошак за електричну енергију-ово је трошак за утрошену електричну енергију у ПЈ Црни 
врх 
Рбр.21-Трошак за ревизије-Предузеће је у обавези да ради екстерну ревизију 
Рбр.22-Трошак нотарских услуга-овај трошак односи се на овјере одређене документације 
Рбр.23-Трошак репрезентације-овај трошак односи се на репрезентацију у угоститељским 
објектима са којима Предузеће има потписан Уговор као и на репрезентацију у сопственим 
просторијама а која је уприличена поводом празника. 
Рбр.24-Трошак банкарских провизија-овај трошак односи се на провизије банке за плаћања која 
Предузеће врши путем жиро рачуна отворених код Нове банке и НЛБ банке 
Рбр.25-Трошак за таксе на фирму-овај трошак се односи на обавезну годишњу републичку 
таксу и комуналне таксе за фирму. 
Рбр.26-Трошак за остале таксе-ово су таксе за РТВ претплату, такса за пријављивање у 
стечајни поступак... 
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Рбр.27-Остали трошкови-роба широке потрошње-ови трошкови се односе на материјал који је 
набављен за одржавање хигијене службених просторија као и хигијене радника у току радног 
времена 
Рбр.28-амортизација-амортизација је обрачуната у складу са Законом о рачуноводству, на 
основу записника о стављању у употребу некретнина и опреме и процијењеног вијека 
кориштења истих. За потребе израде пореског биланса Предузеће је амортизацију 
обрачунавало у складу са Законом о порезу на добит и Правилником о обрачуну амортизације, 
гђе су стопе амортизације различите у односу на рачуноводствене.  
Примјењене стопе амортизације за одређена основна средства су: 
 

 грађевински објекти 02,00-05,00% 

 Постројења 05,00% 

 опрема за обављање дјелатности 10,00-20,00% 

 аутомобили 10,00-20,00% 

  радне машине 10,00-20,00% 

  канцеларијски намјештај 10,00-12,50% 

  ИТ и ПТТ опрема 10,00-25,00% 

  остала опрема 10,00-20,00% 

  ситан инвентар 50,00 
 

Рбр.29-трошак ХТЗ опреме- Предузеће је у обавези да обезбиједи заштитну опрему радницима 
па је ово трошак за ту опрему као што су заштитна одијела, чизме,рукавице и сл... 
Рбр.30-ови трошкови односе се на обавезне систематске прегледе радника 
Рбр 31-уговори о ђелу- ово су трошкови за обављање послова по уговору о ђелу, као што је 
ангажовање чистачице за чишћење просторија на Црном врху, ангажовање по основу 
одржавања електронике и механике пумпе станице на Црном врху. 
Рбр.32-вода за пиће-ово су трошкови за воду за пиће на Црном врху, врши се набавка галона 
воде за апарате. Вода из сосптевног водозахвата се користи као техничка јер за исту немам 
урађене неопходна испитивања да би се користила као вода за пиће,. 
Рбр.33-испитивање воде и горива-то су трошкови анализе воде 
Рбр.34-испитивање ваздуха-трошкови континуираног праћења квалитета ваздуха 
Рбр.35-чланарине-ово је трошак за законски прописане чланарине према спољнотрговинској 
комори БиХ и Привредној комори РС 
Рбр.36-трошак претплате сл.часописа и портала-ово су претплате по основу претплате на 
Службени гласник, часопис Финрар и РЕЦ портал 
Рбр.37- камате-ово је трошак камата по основу ИДА кредита и по основу ИБРД кредита, као и 
обрачунате камате од стране добављача за кашњења у плаћању наших обавеза према њима 
Рбр.38-пелет за гријање-у ПЈ Црни врх стављена је у функцију пећ за гријање просторија чији 
енергент је пелет. 
Рбр.39-израда пројекта депонија ИИ фаза-овај трошак је планиран, али у складу са МРС не 
евидентира се као трошак већ као инвестиција, тако да је он позициониран у табели 
инвестиције. 
Рбр.40-трошкови осигурања запослених-овај трошак се односи на обавезно осигурање 
запослених а које је у складу са Законом о раду 
Рбр.41-антивирус лиценца- ово је трошак за набавку антивирус лиценци за рачунаре који се 
користе у Предузећу 
Рбр.42-Трошак осигурања имовине и рег.службених возила- Предузеће има склопљен уговор са 
Брчко гас осигурање за осигурање путничког и теретних возила што је обавеза приликом 
регистрације. Такође Предузеће се одлучило за каско осигурање за поједине радне машине. 
Рбр.43-услуге рада машина-трошкови услуга трећих лица због ископа и транспорта земље  
Рбр 44-резервни дијелови за одржавање радних машина-трошак утрошених резервних дијелова 
за одржавање опреме у функцији 
Рбр 45- остале накнаде- остале накнаде се односе на обавезан допринос за финансирање 
шума и противпожарна накнада а које се обрачунавају процентуално на приход који Предузеће 
оствари, као и накнада за воде по запосленом коју је Предузеће у законској обавези да плаћа, 
ако и остале накнаде утврђене Законом. 
Рбр 46- био третман процједне воде- овај трошак се односи на материјал који се утроши за 
биолошку разградњу на тијелу депоније као и у процједним водама 
Рбр 47-трошкови грађ.материјала-утрошен грађевински материјал за одржавање објеката ПЈ 
Црни врх 
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Рбр 48-употребне дозволе-трошак за употебну дозволу за стављање у функцију радних машина 
Рбр 49- помоћ синдикату-трошкови који се односе на средства која су дозначена синдикату 
Рбр 50-шљунак,шут и тампон- ово је трошак за инертни материјал који се користи за изградњу 
интерних саобраћајница 
Рбр 51 утрошен ситан алат и инвентар- овај трошак се односи на алат и инвентар који су 
стављени у употребу и који се користе за обављање дјлатности.... 
Рбр 52-трошкови принудних наплата-Предузеће има лошу наплату од својих купаца а у обавези 
је да до 10.у мјесецу за претходни мјесец уплати ПДВ. Уколико се не испоштује тај рок, УИО 
обрачунава трошак принудне наплате од 5%. 
Рбр 53- остале услуге –на овој позицији су евидентирани трошови путарина, паркинга, услуге 
обраде финансијских извјештаја... 
Рбр 54- огласи у новинама- овђе су евидентирани огласи за потребе именовања Надзорног 
одбора предузећа 
Рбр 55- услуге заштите на раду- овђе је евидентирана услуга контроле ватродојаве-
противпожарног система 
Рбр 56-услуге пражњења базена- на овој позицији је евидентирана услуга трећих лица за 
пражњење базена процједних вода и септичке јаме 
Рбр 57-негативне курсне разлике- како је предузеће корисник ИДА кредита који је у СДР валути 
а која је варијабилна у односу на КМ, на дан израде извјештаја дуг по основу кредита у СДР се 
сравњава са вриједношћу сдр на дан 31.12.по курсној листи ЦБ БИХ. Ове године је била већа 
вриједност СДР 31.12.2021. него 31.12.2020.г.тако да смо имали негативан ефекат 
Рбр 58-трошкови из ранијих година и отпис-овђе су евидентирани ситни трошкови за које су 
стигле фактуре након израде обрачуна за 2020.г., као и отпис не функционалног алата и 
инвентара 
Рбр 59- исправка вриједности потраживања од купаца- овђе су евидентирана потраживања од 
купаца који нису измирили обавезе према нама а завршен је стечајни поступак  

 
БИЛАНС УСПЈЕХА 

 2020 2021 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 763.934,00 768.316,00 

Приходи од продаје учинака 740.166,00 774.327,00 

Остали пословни приходи 23.768,00 11.989,00 

Финансијски приходи 124.739,00 53.292,00 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 68.939,00 75.587,00 

Наплаћена отписана потраживања 112,00 6.000,00 

Приходи од укидања резервисања 68.827,00 69.587,00 

УКУПНО ПРИХОДИ 957.612,00 915.195,00 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1.220.462,00 1.275.213,00 

Трошкови материјала 94.449,00 98.491,00 

Трошкови зарада и накнада 452.680,00 512.866,00 

Трошкови производних услуга 82.267,00 72.449,00 

Амортизација 557.759,00 554.017,00 

Нематеријални трошкови 30.991,00 34.316,00 

Трошкови пореза 2.225,00 3.074,00 

Трошкови доприноса 61,00  

Трошкови камата 44.002,00 41.928,00 

Негативне курсне разлике  64.927,00 

Расходи по основу отписа потраживања  17.845,00 

Остали расходи 7.981,00 5.495,00 

Раходи из ранијих година 1.432,00  

УКУПНИ РАСХОДИ 1.273.877,00 1.405.455,00 

 
 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ.........................................................................................786.316,00 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ....................................................................................53.292,00 
ОСТАЛИ ПРИХОДИ.................................................................................................75.587,00 
УТРОШЕНЕ СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ.............................................................98.491,00 
ЗРОШКОВИ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ............................................................512.866,00 
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ.............................................................................554.017,00 
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ОСТАЛИ РАСХОДИ..................................................................................................75.587,00 
 
 
ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ-БИЛАНС СТАЊА 
Некретнине, постројења и опрема 
Некретнине, постројења и опрема представљају материјална улагања које Предузеће користи 
за обављање регистрованих дјелатности и за које се очекује да ће се користити дуже од једног 
обрачунског периода у условима: 
- када је вјероватно да ће будуће користи од тог средства притицати више година 
- када се вриједност сваког појединачног средства може поуздано утврдити 
Некретнине, постројења и опрема Предузећа чине: 
- земљиште 
- грађевински објекти 
- опрема за обављање регистроване дјелатности 
- алат и ситни инвентар чији је вијек трајања дужи од годину дана 
 
Земљиште на ком је саграђена депонија није у власништву Предузећа већ је у власништву 
једног од оснивача предузећа -Град Зворник. Менаџмент предузећа се обраћао Градској управи 
за рјешење статуса земљиштаи у претходним периодима и до момента састављања биланса за 
2021.годину, како би исто могли укњижити у билансне или ванбилансне позиције али како није 
добијен никакав став нити се зна вриједност земљишта исто није евидентирано у пословним 
књигама предузећа.Пописна комисија је на дан 31.12.2021.године констатовала да земљиште 
фактички постоји али да га нема евидентираног у књигама Предузећа. 
Служба за опште и заједничке послове  Предузећа није могла унијети у рачуноводствене 
евиденције земљиште јер Град Зворник није Предузећу никада доставио никакав 
документ(одлуку,...) како би знали како категорисати земљиште и како би знали његову 
вриједност 
 
Почетно признавање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вриједности, док се 
накнадни издаци признају када се тим издацима: 
- продужава корисни вијек кориштења или повећава капацитет средства 
- постиже значајно унапређења квалитета средства 
- усвајају нови процеси којима се омогућава смањење трошкова 
Некретнине, постројења и опрему на дан 31.12.2021 године чине: опрема, некретнине и 
грађевински објект. 
Предузеће води у главној књизи некретнине, постројења и опрему по групама, а у оквиру 
рачуноводственог програма има и апликацију за основна средства, у којој су средства 
евидентирана појединачно на аналитичким картицама, а груписана су по контима идентичним 
са финансијским књиговодством. Такође од 2018.године Предузеће може у склопу програма за 
основна средства да обрачуна и амортизацију за потребе израде пореског биланса.  
 
Након почетног признавања вриједности некретнина, постројења и опреме, врши се њихово 
повећање или смањење, односно усклађивање са тржишном вриједношћу у складу са 
преосталим корисним вијеком кориштења. Утврђивање тржишне вриједности средстава врши 
се процјеном, а ефекти од процјене се књиже на терет или у корист ревалоризационих резерви. 
Уколико негативни ефекти не могу да се покрију из раније формираних ревалоризационих 
резерви, тада се ти ефекти књиже на терет расхода Предузећа. 
Некретнине, постројења и опрема се искњижавају из пословних књига у случајевима отуђења, 
продаје или ако се очекује да основно средство не може више доносити економску корист.  
Разлика између преостале вриједности основног средства и продајне вриједности (у случају 
продаје), признаје се као добитак или губитак у билансу успјеха. 
Некретнине, постројења и опрема намијењене продаји евидентирају се на посебном рачуну и на 
њих се не врши обрачун амортизације. У случају да се не изврши продаја, средства се 
прекњижавају на ранији рачун 
. 
Амортизација некретнина, постројења и опреме 
Стална средства отписују се у току пословне године на терет пословних расхода обрачуном 
амортизације. Обрачун амортизације врши се примјеном пропорционалне методе, а отпочиње 
по истеку мјесеца у којем је почело кориштење средства. 
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Примјењене стопе амортизације за одређена основна средства су: 
 

 грађевински објекти 02,00-05,00% 

 Постројења 05,00% 

 опрема за обављање дјелатности 10,00-20,00% 

 аутомобили 10,00-20,00% 

 радне машине 10,00-20,00% 

 канцеларијски намјештај 10,00-12,50% 

 Ит и птт опрема 10,00-25,00% 

 остала опрема 10,00-20,00% 

 ситан инвентар 50,00 
 
Залихе и дати аванси 
Залихе се односе на залихе набављене ХТЗ опреме,алата и инвентара,био материјала,пелета 
за гријање као и гориво које се налази у цистерни а које служи за радне машине,залихе 
резервних дијелова за радне машине и мазива. 
Дати аванси се односе на авансе дате за поштарину. 
 
Потраживања 
Потраживања су потраживања од купаца како из РС тако и из ФбиХ, а имамо издвојена и 
потраживања од купаца повезаних лица. Водовод и Комуналије АД Зворник, је повезано лице 
јер је Град Зворник Оснивач и власник преко 60% акција, а Град Зворник је власник и нашег 
Предузећа 29%. У току 2021.године Предузеће је са одређеним купцима склопило споразуме о 
репрограмирању плаћања обавеза према Предузећу, те се појављују потраживања по основу 
датих кредита, која су раздвојена по рочности. Такође, у току 2021.године Предузеће је путем 
Суда тражило наплату од неких купаца, а неким купцима су послате опомене пред утужење због 
не поштовања валута плаћања. 
Усаглашавање је извршено са купцима. 
Потраживања по основу камата су потраживања за камате које обрачунавамо за 
неблаговремено плаћене обавезе купаца према нама, а у складу са Уговором. 
 
Скупштина Предузећа је донијела одлуке о покрићу губитка али неке Општине још нису 
измириле своје обавезе те се та потраживања и даље воде. 
 
Готовина и еквиваленти готовине 
Готовина и еквиваленти готовине састоје се од новца у благајни и на банковним рачунима у 
конвертибилним маркама и ефективним страним валутама, а процјењују се по номиналној 
вриједности. На дан 31.12.2021 активни су рачуни код Нове банке и НЛБ банке а благајну 
предузеће није водило у 2021.години јер није имало готовинских трансакција. 
 
Губитак изнад висине капитала 
Како је у 2021.години Предузеће у својим финансијским извјештајима исказало губитак који је 
већи од капитала, та разлика се налази на овој позицији, као и акумулирани губитак из ранијих 
периода. 
 
Обавезе 
Обавезе према повјериоцима се процјењују у висини номиналне вриједности проистекле из 
документације повјериоца или обрачуна повјериоца, односно Предузећа, а на основу извршене 
пословне или финансијске трансакције. 
Усаглашавања са добављачима спроводе са најмање једном годишње. За 2021.годину 
усаглашена су стања добављачима. 
Усаглашавања са добављачима су извршена 
Обавезе према запосленим и обавезе по основу пореза и доприноса процјењују се на основу 
обрачуна Предузећа. 
Највећи дио обавеза чине обавезе по основу дугорочних кредита ИДА и  ИБРД. Дио кредита 
који доспијева за плаћање до годину дана прекњижен је на конто за ту намјену. Како је ИДА 
кредит у валути СДР  на дан 31.12.2021.г. вршено је усклађивање са вриједношћу обавезе на 
дан 31.12.2021.г. 
За 2021.годину усаглашена су стања по основу обавеза по кредитима на дан 31.12.2021.године 
као и усаглашавање по основу камата по кредитима са Министарством финансија РС. 
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Остала дугорочна резервисања су исказана по основу улагања Владе РС у инвестицију 
изградње депоније. Сва плаћања Влада РС сноси са 10 %, па је од директног улагања у сталну  
имовину резервисано 10%. Такође, Предузеће је учествовало у пројекту са Фондом за заштиту 
животне срединеи енергетску ефикасност Републике Српске . 
 Ради тога што се донације у стална средства не требају књижити директно у приходе, а у 
складу са МРС 20 – Рачуноводствено обухватање државних донација и објављивање државне 
помоћи, Предузеће је наведена улагања књижило на билансну позицију дугорочних 
резервисања. 
Остале краткорочне обавезе су обавезе према оснивачаима, а по основу плаћених рата 
кредита. 
Ванбилансне евиденције 
На ванбилансним евиденцијама активе и пасиве  Предузеће је књижило вриједност туђе опреме 
која се користи а то су апарати за воду, евиденције по основу обустава радницима, евиденција 
датих гаранција,евиденција имовне стављене под хипотеку.Наиме Предузеће је у 2019.години 
склопило уговор о пословној сарадњи са Владом Брчко дистрикта о депоновању отпада, и 
морали смо да обезбиједимо банковну гаранцију за добро извођење посла. НО Предузећа је 
дао сагласност за добијање банковне гаранције, а ми смо били у обавези да Новој банци од које 
смо узели гаранцију обезбиједимо средство обезбјеђења. Под хипотеку је дат камион марке 
Ивецо. 

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 2020 2021 

АКТИВА 9.266.453,00 9.427.393,00 

СТАЛНА СРЕДСТВА 6.760.064,00 6.275.758,00 

Нематеријална улагања 667,00 367.00 

Грађевински објекти 6.116.596,00 5.747.113,00 

Постојења и опрема 608.817,00 473.534,00 

Аванси и основна средства у припреми 33.984,00 33.984,00 

ТЕКУЋА ИМОВИНА 1.004.126,00 1.149.913,00 

Залихе  14.600,00 19.734,00 

Дати аванси 86,00 554,00 

Краткорочна потраживања 989.440,00 1.129.625,00 

Готовина 25.186,00 9.187,00 

Порез на додату вриједност 2.218,00 1.122,00 

Губитак изнад висине капитала 1.027.057,00 1.517.317,00 

АВР 9.196,00  

Ванбилансна актива 475.206,00 484.405,00 

ПАСИВА 9.266.453,00 9.427.393,00 

КАПИТАЛ 0,00 0,00 

Улози 20.000,00 20.000,00 

Резерве 2.000,00 2.000,00 

Губитак до висине капитала -22.000,00 -22.000,00 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 727.447,00 692.861,00 

ОБАВЕЗЕ 8.063.800,00 8.250.127,00 

Обавезе по осн.дугороч.кредита 4.596.750,00 3.960.712,00 

Дио дугороч.обавеза који досп.до годину дана 900.622,00 1.427.662,00 

Остале краткорочне фин.обавезе 2.222.065,00 2.482.417,00 

Обавезе према добављачима 238.530,00 204.824,00 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 53.198,00 80.106,00 

Друге обавезе 38.469,00 84.911,00 

Обавезе за ПДВ 8.386,00 8.599,00 

Обавезе за остале порезе и доприносе 524,00 896,00 

ПВР 5.256,00  

Ванбилансна пасива 475.206,00 484.405,00 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА КАПИТАЛА 
 
01.01. КАПИТАЛ............................................-1.027.057,00 
31.12.2021. КАПИТАЛ..................................-1.517.317,00 
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ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 
 
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ    2021   2020 
Приливи од купаца и примљени аванси          675.872,00  721.405,00 
Приливи премија, субвенција и дотација     45.561,00  41.206,00 
Укупно      722.625,00  762.611,00 
 
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 
Одливи за плаћања добављачима   151.034,00  203.984,00 
Одливи за плаћања запосленима   443.737,00  404.519,00 
Одливи по основу плаћених камата  3.022,00     6.704,00 
Остали одливи из пословних активности  105.831,00  108.743,00 
Укупно      703.624,00  723.950,00 
Нето прилив(одлив) готов. из посл.акт.  19.001,00  38.661,00 
 
 
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТ.ИНВЕСТИРАЊА 
Одл.по основу куп.некретнина и опреме  35.000,00  20.000,00 
Нето прилив/одлив гот.из акт.инвест.  (35.000,00)  (20.000,00) 
 
  
УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ   722.625,00  762.611,00 
УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ   738.624,00  743.950,00 
 
Готовина на поч. обрачунског периода  25.186,00  6.525,00 
Нето прилив/одлив готовине   (15.999,00)  18.661,00 
Готовина на крају обрач. Периода   9.187,00  25.186,00 
 
НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
Почетком 2017.године почело се са одлагањем комуналног отпада, с тим да уколико се не 
укључе сва комунална предузећа општина оснивача и уколико не буду довозили најмање 
пројектоване количине доводи се у питање сталност пословања предузећа, тј.могућност 
сервисирања обавеза (кредити, обавезе према запосленим,режијски трошкови....) 

  
КОЛИЧИ

НА/T 
ВРЕДНОСТ/ 

KM 

Довоз 2021/пријава  
Пријављено 
годишње/T 

ЗВОРНИК 8878 405119 87,55% 10140 

КАЛЕСИЈА 4607,28 210230 98,44% 4680 

БРАТУНАЦ 2949,88 134603 47,27% 6240 

СРЕБРЕНИЦ
А 0 0 0% 1248 

ВЛАСЕНИЦА 0 0 0% 2184 

САПНА 1300 59316 320,5% 405.6 

ШЕКОВИЋИ 605,02 27607 53,87% 1123.2 

МИЛИЋИ 246,54 11250 17,56% 1404 

ОСМАЦИ 629,88 28741 67,29% 936 

УКУПНО 19216,6 876866 67% 28360.8 

 
 
 
ПОКАЗАТЕЉИ АНАЛИЗЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 
 

 Показатељи ликвидности 
 Показатељи пословне активности 
 Показатељи финансијске структуре 
 Показатељи рентабилности 
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Показатељи ликвидности 

 
Показатељ опште (текуће) ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе 
1.149.913/4.289.415=0,27 
Нормала или стандард за овај показатељ је 2:1, тако да се за предузеће може рећи да није 
ликвидно. 
Показатељ редуциране ликвидности = Ликвидна средства (Готовина, потраживања, 
краткорочни пласмани) / Краткорочне обавезе 
1.129.625/4.289.415=0,26 

Нормала ли стандард за овај показатељ који се зове и Ацид тест је 1:1, па се може рећи 
да  предузеће не задовољава овај критеријум, обзиром на велику обавезу по основу 
краткорочних обавеза, а највећим дијелом то су рате кредита. 
Нето обртна средства = Обртна средства – Краткорочне обавезе 

1.149.913-4.289.415=-3.139.502 
Предузеће има изузетно велик износ обавеза па нема могућност задуживања на кратак 

рок. 
 
Показатељи пословне активности 
Коефцијент обрта укупних обртних (текућих) средстава = Укупни пословни расходи из 
биланса успјеха / просјечна обртна средства 
Просјечна обртна средства = Обртна средства на почетку + Обртна средства на крају 
године / 2 
 

Просјечна обртна средства=1.004.126+1.149.913/2=1.077.020 
Коефцијент обрта укупних обртних (текућих)  
средстава=1.275.213/1.077.020=1.18 
У нашем предузећу, овај показатељ има лоше вриједности, обзиром да на сваку марку 

просјечно ангажованих обртних средстава у 2021.г. настаје 1,18КМ расхода из биланса успјеха, 
што није добар показатељ 
 
Коефцијент обрта укупних пословних средстава = Нето приходи од продаје / Укупна 
пословна средства (садашња вриједност) 
Коефцијент обрта укупних пословних средстава=786.316/6.275.758=0,125 
Изузетно ниска вриједност овог показатеља. 
 
Показатељи финансијске структуре 
Однос позајмљених према укупним изворима финансирања = Позајмљени извори 
(дугорочне и краткорочне обавезе) / Укупна пасива 
Однос позајмљених према укупним изворима финансирања=8.250.127/8.942.988=0,92:1 

Може се рећи да је дејство финансијског левериџа на предузеће јако високо обзиром да 
се финансирање  пословања врши углавном из позајмљених извора. 
Однос обавеза и сопственог капитала (дебт/еqуитy ратио) = Дугорочне обавезе и 
резервисања / Сопствени капитал 
 
Однос обавеза и сопственог капитала (дебт/еqуитy ратио)=3.960.712/0=не може се израчунати 
јер је капитал 0. 
 
Из свих горе наведених показатеља евидентно је, да уколико комунална предузећа са 
територија Оснивача ЈП Регионална депонија доо, не буду довозила минимално пријављене 
количине отпада(на основу којих је рађена и калкулација цијене коштања) и за исте измиривала 
правовремено своје обавезе, доводи се у питање сталност пословања Предузећа и његова 
способност измиривања обавеза. Такође треба истаћи да и поред тога, Предузеће је још у  
2019.години морало да нивелише цијену услуга на више јер се кренуло са отплатом и 
другог,ИДА, кредита, који није узет у обзир када се радила калкулација цијене коштања услуге. 
 
 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ      у КМ 
    2020.година    2021.година 
ЕУР    1,95583   1,95583 
СДР    2.315409   2,420301 
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ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
Порески систем Републике Српске и Босне и Херцеговине уређен је на основу принципа да се 
индиректни порези (царина, акциза, ПДВ и путарине) уређују на нивоу БиХ, док се сви остали 
порези (порез на добит, доходак грађана, имовину, таксе, накнаде), као и доприноси социјалног 
осигурања, уводе на ентитетском нивоу. За пореске обвезнике велики проблем представља 
честа измјена закона као и поџаконских аката који уређују област пореза, за разлику од већине 
развијенијих тржишних привреда које имају стабилан порески систем. 
Када је практична примјена пореских закона у питању често постоје разлике у мишљењу између 
појединих надлежних државних органа везано за правну интерпретацију појединих законских 
одредби. Ове појаве могу довести до неизвјесности. У неким случајевима по истом пореком 
питању се јавља законска надлежност више инспекцијских органа (нпр. спољотрговински 
промет, питања царина и девизне контроле). 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат другачијег томачења и 
примјене закона од стране управе у односу на инспекцијске органе, трансакције могу бити 
оспорене од стране пореских власти и Предузећу може бити одређен додатни износ пореза, 
казни и камата. 
У складу са Законом о пореском поступку Републике Српске и Законом о индиректном 
опорезивању БиХ, период застарјелости пореске обавезе је 5 година. То практично значи да 
пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од 5 година од 
тренутка када је обавеза настала. Ове чињенице утичу да порески ризик у Републици Српској и 
Босни и Херцеговини буде значајно виши од оног у земљама са стабилним и развијенијим 
пореским системом. 
 
СУДСКИ СПОРОВИ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У току 2021.године Предузеће је путем Суда затражило наплату потраживања од одређених 
купаца. Са тим купцима потписани су вансудски споразуми о репрограму њихових обавеза 
према Предузећу.  
Предузеће је имало спор гђе нас је тужио добављач за дуговање, али смо на припремном  
рочишту склопили Судско поравнање и редовно измирујемо обавезу. 
Такође у току 2021године предузеће је имало више радних спорова са истим радником али је за 
неке постигнуто судско поравнање и предмет је завршен, а неки су у току. 
Предузеће је корисник кредита ИДА и ИБРД кредитне линије и за исте је дужно да плати 
одређене камате. За 2022.годину процјењује се да би те камате требало да износе око 
45.000,00КМ. 
 
ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ДАТУМА БИЛАНСИРАЊА 
На дан 31.12.2021.године приспјеле су рате по ИДА  и  ИБРД кредитној линији, које су измирене 
у току јануара мјесеца 2022 године. Плаћање тих рата су извршили оснивачи који су гаранти, с 
тим што оснивач Општина Калесија није извршила уплату. 
Министарство Финансија се бави наплатом. 
 
Планиране активности на санацији пословања ЈП Регионална депонија доо: 
 
Управа предузећа (Надзорни одбор и директор) у току 2021. године је обновила више 
иницијатива на постизању договора унутар оснивача ЈП Регионална депонија доо како би сва 
комунална предузећа оснивача  приступили пуном довозу отпада са својих територија. С тим у 
вези одржана је једна редовна и двије ванредне Скупштине ЈП Региоонална депонија доо 
Зворник. 
Скупштина ЈП Регионална депонија доо није усвојила Одлуку о цијени депоновања комуналног 
чврстог отпада, Одлуку о надокнади разлике до економске цијене али је усвојила Одлуку којом 
се обавезују Општине оснивачи да обезбједе депоновање комуналног чврстог отпада на 
регионалну санитарну депонију „Црни Врх“ и најважње Одлуку о прихватању Закључка 
Надзорног одбора број NO-LXIV-13/21. 
Такође потписан је и појединачни Уговор за наступајућу годину са Владом Брчко Дистрикта о 
депоновању комуналног чврстог отпада у складу са Оквирним споразумом. 
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Зворник, април, 2022.г.  
 
 
 


