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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ЕКО-ДЕП" Д.О.О. БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2011 ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ

1. УВОД

Иницијатива за оснивање регионалне депоније у Бијељини покренута је 2002.
године у циљу стварања институционалних услова за реализацију задатака из Стратегије
управљања чврстим отпадом у БиХ, ради обезбјеђења услова депоновања комуналног
отпада. За реализацију су понуђена средства Свјетске банке, која су намјенски
обезбијеђена.

Ради реализације Пројекта општине Бијељина, Угљевик, Лопаре, Челић и Теочак су
закључиле Споразум о оснивању Међуопштинског вијећа за изградњу регионалне
депоније. На Споразум је добијена сагласност Министарства за урбанизам, стамбено-
комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију Републике Српске.

На основу Споразума од 22.08.2002. године потписан је Уговор: број: 02-370 од
15.03.2005. године о оснивању јавног предузећа. Након уговора о оснивању јавног
предузећа потписан је анекс уговора о оснивању број: 02-585/07 од 19.06.2007. године
којим је дефинисана организација и дјелатност предузећа.

Јавно предузеће Регионална депонија “Еко-Деп” Бијељина, Ул. Милоша Црњанског 38,
основано је на основу Уговора о оснивању број: 02-370-153/05 од 16.03.2005. године са
циљем изградње и управљања регионалном депонијом у Бијељини.

Оснивачи јавног предузећа су:
1. Скупштина општине Бијељина
2. Скупштина општине Угљевик
3. Скупштина општине Лопаре
4. Опћинско вијеће Челић
5. Опћинско вијеће Теочак.

Предузеће је уписано у судски регистар Основног суда у Бијељини, број Фи-212/05 дана
09.05.2005. године (уложак 1-5864), као ЈП Регионална депонија “Еко-Деп” Бијељина.
Након првог уписа предузеће је вршило одређене измјене и допуне регистрације: промјене
сједишта, промјена статуса одговорног лица овлаштеног за заступање предузећа
(директора) и проширење дјелатности.

Прва фаза изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини завршена је
и званично пуштена у рад 03.12.2009. године, а предузеће је почело да обавља
регистровану дјелатност пријема и збрињавања чврстог комуналног отпада 01.01.2010.
године.

2. ЗАКЉУЧАК



Посматрајући пословање предузећа и остваривање прихода, постоји неколико
веома битних области, гдје управа и интерне контроле немају значајнијих утицаја. Те
области су:

 формирање продајне цијена депоновања смећа изван тржишних услова
(одобравање административне службе на основу калкулације),

 мање количине комуналног отпада од пројектованих количина.

Формирање продајне цијене се врши на основу рјешења Административне службе
Скупштине општине, тако да је искључен утицај тржишта и трошкова на формирање
цијена одвоза смећа, што касније може имати посљедице на пословање предузећа.

Из финансијског извјештаја се види да приходи остварени од обављања основне
дјелатности пријема и депоновања комуналног отпада у 2011. години износе 832.610,00
КМ, што покрива 75,97% укупних трошкова пословања предузећа у 2011. години, а
укупни трошкови пословања предузећа износе: 1.095.957,00 КМ.

Са одобреном цијеном од 25 КМ/тони отпада и количинама које се тренутно примају и
одлажу на депонији „Бријесница“, не остварују се приходи за позитивно пословање
предузећа и обезбјеђење просте репродукције.

Отклањање ових инхерентних ризика не зависи искључиво од руководства и система
интерне контроле предузећа, него му је остављена могућност подношењем захтјева за
нове цијене општинским органима и указивање оснивачима на посљедице пословања са
губитком и евентуалне неликвидности након почетка рада по тржишним иусловима.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2011. годину са програмом рада за 2012.
годину ЈП "ЕКО-ДЕП" д.о.о. Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/1812.jp-eko-%E2%80%93-dep-bijeljina.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ВОДЕ" БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2011 ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ

1. УВОД

Општи  приказ подручја и хидромелиорационог система

Због бољег  разумијевања Извјештаја о раду, односно значаја и обима послова које
обављају ЈП «Воде»  сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја
хидромелиорационог система у којем су уз Републичку дирекцију за воде , ЈП «Воде»
један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег
тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју
општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке
Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину
од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26
километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се
даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27
километара.Изградњом ободних канала брдски водоток  Дашнице је пресјечен и његове
воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на
западно подручје површине 5.570 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се
на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскела»,
а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут».

2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

Прегледом и анализом прихода и расхода у 2011.години, уочљиво је да смо у
2011.години у односу на 2010.годину добили незнатно мање средстава из буџета општине
и од посебних водних накнада и то за само 2 %, што се није много одразило на укупно
функционисање Ј.П.“Воде“ у 2011.години.

 Текуће одржавање примарних, секундарних и већег дијела 81% терцијалних канала
кошено је два пута годишње.

У 2011.години за то смо планирали 265.000,00 КМ.



 Прво кошење површине 3.399.339 м² обављено је на основу отвореног поступка
ТО-VI-249/11, на коме је посао добио најповољнији понуђач (најнижа цијена) са
152.970,25 КМ, посао је реализован 100%.

 Друго кошење ХМС такође је објављен отворени поступак број ТО-IX-392/11
укупне површине за кошење 3.599.552 м², такође је добио посао најповољнији
понуђач са најнижом цијеном од 111.586,11 КМ. Посао је рализован 100%.

Што се тиче одржавања примарних,секундарних и већим дијелом терцијалних 81% канала
и прво и друго кошење од планираних 265.000,00 КМ реализовано је 264.556,00 КМ, што
нам говори да смо овај плански задатак 100% испунили.

 Инвестиционо одржавање терцијалне каналске мреже (односно сјеча дрвећа,шибља
и другог растиња које није чишћено од 1990.године).

До сада је функцији приведено, односно очишћено 81% терцијалних канала ХМС.

У 2011.години за те намјене смо планирали 143.500,00 КМ, а од тога смо реализовали
односно стварно утрошили 142.795,00 КМ или у процентима 100%. Тако да можемо
констатовати да смо и овај плански задатак у потпуности реализовали.

Кад саберемо укупно смо у прољетном дијелу урадили 34 канала дужине 21.849 м¹ и
површине 200.213 м2.

Отворени тендер ТО-I-2/11 такође посао је добио најповољнији понуђач (најјефтинији).

Укупно смо у јесењем дијелу урадили 12 канала дужине 8.975 м¹ а површине
85.377 м2.

 Отворени тендер ТО-I-2/11. Посао добио најјефтинији понуђач.

 За шљунчање и гредерисање путева уз канале ХМ система било је планирано
укупно 70.000,00 КМ.

Посао је урађен у II лота и то :
ЛОТ 1 западног дијела путева уз ХМ система, тендер број ТК-VIII-295/11, планирано је
40.000,00 КМ. Стварно је утрошено 39.500,00 КМ тако да можемо констатовати да смо
овај лот и у потпуности реализовали односно 99% од планираних средстава за
2011.годину.

ЛОТ 2 источни дио путева уз ХМ система тендер број ТК-X-434/11. Планирано је
30.000,00 КМ, стварно је утрошено 29.950,00 КМ тако да можемо истаћи да је и овај ЛОТ
2 у потпуности реализован.

Напомињемо да смо средства која смо добили намјенски од посебних водних накнада за
ове намјене санирања  путева који воде ка црпној станици „Тополовац“ због пропадања
путева (пролаз много тешких камиона на санирању насипа, те пропадања путева уз канале
западног дијела ХМС) у потпуности санирани. Те истичемо да су овом проблему озбиљно



приступили и Начелник и скупштина СО Бијељина, тако да је овај проблем успјешно
ријешен.

 Ургентни радови за потребе МЗ на подручју СО Бијељина, а које нису обухваћене
ХМС а потребно их је заштити од штетног дејства вода. После 2010.године кад смо
на овом плану урадили највише од кад постоји Ј.П.“Воде“ у 2011.години за ове
сврхе планирано је укупно 38.500,00 КМ и то за радове (каналисање путева,
уређење одрона, израда пропуста заштита трупа пута ломљеним каменом,ископ
нових канала и др) 23.000,00 КМ, те подјела цијеви разних профила 15.500,00 КМ.

Као и сваке године и у 2011.години смо додијељивали цијеви разних профила и то у 18
Мјесних заједница. Подјељено је 111 комада цијеви Ø 300, 193 комада цијеви
Ø 400, 72 комада цијеви Ø 500, 57 комада цијеви Ø 600, 2 комада цијеви Ø 800. За посао
планирано је 15.500,00 КМ а стварно утрошено 15.486,00 КМ.

Напомињемо да смо у 2011.години урадили ископ канала у МЗ Суво Поље у дужини од
≈1.000 м (такозвана старача) која је плавила велику површину обрадивог земљишта.
Такође смо ископали нови-стари канал у МЗ Доње Црњелово у дужини 250 м који је био
затрпан смећем. Сматрамо да смо овим пројектима разријешили велике проблеме и
мјештанима Сувог Поља и Доњег Црњелова.

Кад све сумирамо и овај плански задатак смо готово у потпуности завршили, тако да све
што је планирано у 2011.години смо и успјешно окончали, што се тиче ставке ургентних
радова за МЗ.

 Што се тиче уређења (сјече шибља и другог растиња ) и проширења једног дијела
канала Јањица Ј.П.“Воде“  у свом плану за 2011.годину навело је велики проблем
канал Јањица који протиче кроз неколико МЗ у јужном дијелу СО Бијељина. За овај
посао добили смо 80.000,00 КМ тако да смо морали да одаберемо најугроженији
дио дионице овог канала, На тендеру је добио најповољнији понуђач : ТК-XI-
595/11 са најнижом цијеном 79.925,00 КМ. Посао је завршен у 90%, остатак ћемо
завршити у 2012.години, јер је био кратак рок (касно смо добили средства), тако да
можемо констатовати да смо једну деоницу од 2.700 м у потпуности завршили тако
да неће више бити плављења у четири Мз и то у Горњем Којчиновцу, Глоговцу,
Чардачинама и Љесковцу. Још морамо напоменути да се један дио посла копања
канала у дијелу уљева у канал Дашницу урадила Агенција за воде обласног
ријечног слива Саве. Остаје да заједничким снагама ископамо и остали дио канала
у дужини од ≈ 5 километара у горњем сливу (односно почетак канала) те да тако у
потпуности ископамо и уредимо канал Јањица који чека готово 20 година због
недостатка средстава да се уради.

 Што се тиче укупног пословања предузећа и органа управљања за 2011.годину
планирано је 248.000,00 КМ а стварно утрошено 247.000,00 КМ.



До повећања трошкова у односу на 2010.годину дошло је из разлога што смо запослили
два радника и што смо у изнамљеном простору који са свим режијама (струја, вода,
гријање, ложач, кафе куварица-чистачица) плаћамо ≈ 20.000,00 КМ годишње.

Што се тиче плата ми приближно пратимо општину у коефицијенту али цијену рада нисмо
повећавали већ 4 године тако да она износи 120,00 КМ. Знамо да је најнижа цијена 125,00
КМ али због недостатка средстава ми исплаћујемо по старој цијени.

Ни ове године као ни осталих година нисмо имали ставку за репрезентацију јер се
трудимо да максималном штедњом дамо допринос тренутној екеномској кризи.

Ми сматрамо да су ова средства која смо добили у 2011.години била реална, те да смо
максмилано штедећи и домаћински управљајући трудећи се да не пробијемо планирану
ставку како би успјешно завршили 2011.годину.

Кад укупно погледамо и осврнемо се на извршење финасијског плана и извршење
планских задатака можемо да констатујемо да смо за улагање у текуће и  инвестиционо
одржавање са пошљунчавањем и гредерисањем, те пословима и радовима за потребе МЗ,
затим геодетско снимање те на крају дјелимичну дератизацију по наредби Начелника
општине укупно утрошили 592.923,00 КМ или  процентуално више за 14% него у
2010.години, што значи да сваке године трудимо се да што више средстава уложимо за
радове текућег одржавања, инвестиционог и радове по МЗ које немају изграђен ХМС, а
да максималном штедњом покушамо да са што мање средстава завршимо пословање
текуће године Ј.П.“Воде“.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2011. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


