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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
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Лозница, 22. април 2016.године 

 

 

 

 

 

 I  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:  

Пословно име: ЈП „Водовод и канализација“ 

Седиште: Лозница, Георгија Јакшића бр.9 

Претежна делатност: 36.00 - производња и дистрибуција воде 

Матични број: 07168861 

Пиб:101188448 

ЈБКЈС:81488 

Оснивач: Град Лозница 

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
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Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о 

оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница (''Сл.лист општине Лозница'' 7/89)  на 

основу Закона о предузећима (''Сл.лист СФРЈ'' 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа 

радна организација ''Водовод и канализација'' организује се као јавно предузеће - регистарски 

уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево. 

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката (''Сл.гласник РС'' бр. 55/04) предузеће се 

2005. године  региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар 

Привредних субјеката БД 29287/05. 

Основна делатност предузећа је делатност од општег интереса. Одређена је Статутом и 

уписана у судски регистар. 

Претежна делатност јавног предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности: 

20.13 производња осталих  основних неорганских хемикалија 

37.00 уклањање отпадних вода 

42.21 изградња цевовода 

43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних  и климатизованих система 

71.12 инжињерске делатности и техничко саветовање 

71.20 техничко испитивање и анализа 

82.99 остале услужне активности и подршке пословања 

 

Предузеће је организовано као јавно предузеће са државним капиталом кога чине новчана 

средства и право коришћења над стварима и правима која су у државној својини. 

 

Годишњи програм пословања за 2016. годину, усвојен 16.12.2015. године од стране Скупштине 

града Лознице, број: 06-42/15-27-2/1. 

 
Чланом 52. став 1. Закона прописано је да су јaвнo прeдузeћe и зaвиснo друштвo кaпитaлa чиjи 
je oснивaч jaвнo прeдузeћe дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, 
министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe тргoвинe, министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe рaдa и 
рeсoрнoм министaрству дoстaвљajу трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи прoгрaмa из члaнa 50. 
oвoг зaкoнa, у ком контексту је донет Правилник о oбрасцима тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала 
чији је оснивач Република Србија, као и зависних друштава чији је оснивач то предузеће („Сл. 
гласник РС“, број 36/13, 27/14 и 38/15). 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима  регулисано је праћење реализације пословања и 
контрола редовности плаћања по којим су одредбама јавно предузеће и зависно друштво 
капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни да министарству надлежном за послове 
финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за 
послове рада и ресорном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији 
програма из члана 50. овог закона. 

Правилником о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма 

пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл. 

гласник РС, бр. 36/13, 27/14  и 38/15) прописани су обрасци за праћење реализације годишњих 

програма пословања који се усвајају квартално и то само за квартал на који се односе.  

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ I-III 2016. ГОДИНЕ 

Производња воде           

У периоду  I – III  2016. године произведена је следећа количина воде: 

- Црпна станица „Бања Ковиљача“................................... 1.983.900 м3 

- Каптаже  „Цариградски извор“ , М.Троноша“.................      18.600 м3 

                                                                ________________________________ 

                                                                     УКУПНО:                  2.002.500 м3                                                             

            Однос 2016/2015 =           2.002.500 : 2.080.720 =   96,2% 

            Она је за 3,8% мања у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне 

године. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду 

задовољене на квалитетан начин. 

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних 

вода и атмосферских (кишна канализација) и она износи: 

 - атмосферске воде .................... 300.215 м3 

 - фекалне воде............................. 100.071 м3 

ОДРЖАВАЊЕ 

Одржавање система водоснабдевања се сводило на интервенције услед отказа опреме и 

кварова на водоводној и канализационој мрежи. У овом периоду је дошло до повећања 

кварова на водоводној мрежи и то услед повећаног обима радова на путној инфраструктури и 

због утицаја ниских спољашњих температура.  

Електро и машинског одржавање је имало уобичајене активности на одржавању 

електромашинске опреме. Повећано ангажовање је у оквиру пумпних постројења фекалних 

отпадних вода због присутности текстилног и чврстог отпада који изазива заглављивање пумпи 

па не ретко и њихову хаварију. У оквиру пумпних постројења пијаће воде, интервенције су се 

сводиле на пумпне станице које нису реконструисане (Д.Добрић, Ј.Лешница и Брњац) у оквиру 

KFW програма (предвиђене су за искључење из система водоснабдевања). 

Квалитет воде     

 У нaвeдeнoм пeриoд у оквиру сопствене лабораторије урaђeнo je 596 хeмиjских и  536   

микрoбиoлoшких aнaлизa. Oсим тoгa урaђeнo je  1017  aнaлизa нa рeзидуaлaн хлoр. 

      Други нивo кoнтрoлe вoдe oднoси сe нa aнaлизe Зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Шaбaц. У 

aнaлизирaнoм пeриoду урaђeнo je  108 aнaлизa. Oд укупнoг брoja aнaлизa три aнaлизe су 

пoкaзaлe хигиjeнску нeиспрaвнoст. Рaди сe o мaњoj микрoбиoлoшкoj нeиспрaвнoсти. 

Нaкнaднoм кoнтрoлoм вoдe нa истим пoзициjaмa ниje утврђeнa хигиjeнскa нeиспрaвнoст. 



21 
 

11.03.2016. Влада Републике Србије је увела вaнрeднo стaњe, a пo зaхтeву рeпубличкoг 

сaнитaрнoг инспeктoрa рeзидуaлни хлoр je пoвeћaн нa 0,5-1,0мг/л . Влада Републике Србије је 

укинула ванредно стање 15.03.2016. 

Бунaр бр.8 искључeн из рaдa 18.03.2016. године збoг квaрa нa цeвoвoду. 

Извoриштe вoдe тj. кaптaжa Цaригрaд искључeнa из рaдa 12.03.2016. збoг зaмућeнoсти вoдe. 

Aктивнoсти нa сaнирaњу кaптaжe су зaвршeни, бaзeн je хлoрисaн и спрeмaн зa укључивaњe у 

рaд.  

 O свим aктивнoстимa вeзaним зa пoмeнутa извoриштa je oбaвeштeн и рeпублички сaнитaрни 

инспeктoр Бoркa Кoкaнoвић. 

Предузеће је у I кварталу 2016. године позитивно пословало са исказаном добити у износу од 

2.336.000,00 динара. Највећи утицај на позитивно пословање имали су ефекти мера штедње и 

мере побољшања наплате.  

У I квартал 2016. године проценат наплате је 94,03 % што је боље у односу на план за 2016. 

годину и остварење за 2015. годину када је проценат наплате био 87,96 %. У првом кварталу 

2015. године остварени су следећи резултати:  

Образац 1- БИЛАНС УСПЕХА –односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода.  

Исказан финансијски резултат у првом кварталу је позитиван. У првом кварталу остварен је 

пословни добитак у износу од 2.336.000,00 динара. Пословни приходи у посматраном кварталу  

и износе 77.626.000,00 динара. У односу на план за први квартал виши су за 38 %.  Ово значајно 

одступање у односу на план за квартал резултат је више фактурисаних количина воде за 

категорију привреде, али и нереално планираних прихода по кварталима. Пословни расходи 

износе 61.360.000,00 динара и у односу са план за први квартал 2016. године виши  су за 24%, а 

њих чине расходи материјала, енергије и горива, зарада, амортизације и остали пословни 

расходи. Разлози овог одступања су појачано одржавање које је проузроковало повећање ових 

трошкова, затим повећање цене електричне енергије, потом су активиране две инвестиције те 

је дошло до повећања амортизације. Трошкови зарада су у извештајном периоду виши за 49% 

у односу на план за први квартал 2016. године, пре свега због рачунске грешке која је касно 

уочена у Програму пословања и која ће се исправити кроз први ребаланс. Финансијски приходи 

у првом кварталу износе 705.000,00 динара и виши су у односу на план за први квартал 2016. 

године за 80% . Они су виши из разлога што су повећане фактурисане количине воде и 

одвођења отпадних вода, а самим тим и приход по основу накнаде за водно добро и приход по 

основу накнаде за испуштену воду, затим приходи од наплаћених судских такси по тужбама  од 

ЈСП“Лозница“-СОН а по основу решених судских спорова. Код прихода од премија, субвенција, 

дотација и донација најзначајније одступање је код прихода по основу условљених донације 

које одступа за 608% због активирања инвестиција из КFW програма и сразмерног исказивања  

дела прихода по том основу.  Код финансијских расхода бележимо знатно ниже остварење 

(15%) у односу на планске вредности првог квартала и они износе 169.000,00 динара. Разлог 

овако ниског % остварења је редовно измиривање обавеза за станове солидарности, као и по 

раније потписаном репрограму за електричну енергију, те су камате смањене. Расходи од 

усклађивања вредноси остале имовине која се исказује по фер вредности  исказани су у износу 
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од 22.000.000,00 ддинара и они су за 517% виши у односу на план за први квартал 2016. године. 

Разлог овог одступања су нагомилана потраживања из ранијег периода, како од грађана, тако и 

од привреде, као и настојање да се са ЈСП“Лозница“-СОн дође до тачних и прецизних података 

о структури свих потраживања за чију наплату је надлежно ово предузеће и да се спроведу 

одговарајућа књижења.  

Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА – Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на 

дан 31.03.2016. године.  

У првом кварталу у билансу стања код сталне имовине бележимо незнатно ниже остварење 

(2%) због кашњења инвестиција  и она износи 1.699.000.000,00 динара. Дугорочни финансијски 

пласмани у посматраном кварталу износе 2.752.000,00 динара и они су нижи у односу на 

планске величине за први квартал 2016. године за 26%, пре свега јер у извештајном периоду 

није било обрачуна ревалоризације. Обртна имовина у посмараном периоду износи 

303.672.000,00 динара и одговара планираном податку, а најзначајнија ставка у оквиру обртне 

имовине јесу залихе материјала које су се незнатно увећале . Потраживања по основу продаје 

износе 190.996.000,00 динара и она су за 1% су виша у односу на план за први квартал 2016. 

године, што представља позитиван тренд са којим се мора наставити и у будућности. 

Најзначајније одступање у билансу стања је на позицији краткорочних финансијских пласмана, 

а који износе 99.000,00 динара и она су за 241% виша у односу на план за први квартал, а 

разлог одступања је рачунска грешка у Програму пословања.  Укупна актива на дан 31.03.2016. 

године износи 2.002.000,00 динара и она је за 2% нижа у односу на план за први квартал, што 

предствља незнатно одступање Значајније одступање се бележи на позицији плаћених аванса 

и овде је остварење ниже за 53%, а из разлога што се код уговарања избегава давање аванса у 

свим могућим ситуацијама. Што се тиче пасиве, укупан капитал је увећан за добитак и умањен 

3а губитак из ранијих година тако да износи 824.555.000,00 динара и за 3% је виши у односу на 

план за први квартал. Дугорочна резервисања и обавезе на крају првог квартала 2016. године 

износе 353.432.000,00 динара и благо су увећане (5%) пре свега због кредитног задужења код 

КFW  банке. Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 823.303.000,00 динара и за 5% 

су ниже у односу на план за први квартал јер се све обавезе измирују предвиђеном динамиком 

( лизинг, рате за станове солидарности). Обавезе из пословања су значајно снижене у оносу на 

план за први квартал (57%) јер се штедело на сваком нивоу где је то било могуће, а да се не 

ремети процес пословања. 

Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ - У првом кварталу 2016. године Предузеће располаже са 

довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и измиривање 

обавеза према запосленима. Укупно остварени приливи из пословне активности у првом 

кварталу износили су 85.194.000,00 динара и они су за 15% виши у односу на план за први 

квартал 2016.године. Највеће повећање (327%) је на позицији остали приливи из пословања, а 

доноси се на наплаћена раније исправљена потраживања. Највише прилива је остварено по 

основу продаје и  примљених аванса и то 76.659.000,00 динара и они су за 7% виши у односу на 

план за први квартал. Укупно oстварени одливи из пословне активности износили су 

68.512.000,00 динара и односе се на зараде, остала лична примања и исплате добављачима. 

Највећа одступања су на позицијама плаћених камата и ту је реализација у првом кварталу 

нижа за 83% у односу на план за квартал, а разлог је што се ануитети за станове солидарности 

измирују редовно. Затим на позицији одлива по основу пореза на добитак је повећање од 
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192% у односу на план за први квартал због повећања пореске добити за 2016. Годину. Код 

токова готовине из активности финансирања остварен је нето одлив  у износу од 460.000,00 

динара и он је за 59% нижи у односу на план за први квартал, а из разлога што је део 

дугорочних обавеза пос основу кредита и лизинга пребачен на краткорочне обавезе. Стање 

готовине на крају првог квартала је 70.376.000,00 динара.  

Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односе се на зараде и остала лична примања, јер је то 

предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је 

планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач, тако да у 

делу бруто зарада нема прекорачења. Што се тиче прекорачења на позицијама нето и бруто 2, 

оне су настале као последица рачунске грешке током израде Програма пословања и биће 

исправљене кроз први ребаланс програма пословања. На позицији бруто 1 се види да је 

остварење ниже за 4% у односу на план.Сва друга примања и накнаде трошкова запослених су 

се кретали у границама планираних вредности и нема значајнијих одступања. У реду бр. 23 у 

колони планирано за квартал направљена је техничка грешка и  стоји да је број прималаца 3, а 

треба да буде 1. 

Образац 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – На дан 31.12.2015.године број запослених био је 126 

на неодређено и 12 на одређено време. У посматраном кварталу Предузеће је напустило 3 

запослених који су били на неодређено време и то по следећем основу: - у пензију је отишло 2 

запослена и - 1 запослени по другим основама (смрт). У I кварталу на одређено време примљен 

је 1 запослени. У овом периоду прекинут је радни однос на одређено време за 1 запосленог, 

док је на замену дошао 1 запослени.  

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођења 
отпадних вода. 
У првом кварталу није било промена цена воде и одвоћења отпадних вода. 
 
Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – У првом кварталу 2016. године 
предузеће је планирало да прими износ од 750.000,00 динара из буџета града Лознице , а 
примило је износ од 659.762,00 динара на име текућих субвеницја. Субвенције се односе на 
рефундацију по основу издатака за воду и канализацију које остварују наши суграђани по 
Одлуци Скупштине број 06-20/06-17-2 од 09.06.2006. године.  
 
Образац 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - односи се на средства за посебне намене.  
Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове 
репрезентације, спортских активности и трошкове рекламе и пропаганде. 
У првом кварталу 2016. године на име донација планирано је да се утроши 10.000,00 динара, 
али је утрошено 20.000,00 што је план за целу годину и представља остварење од 100% више у 
односу на план за први квартал, тако да предузеће више нема средстава на овој позицији. Као 
и претходне године, предузеће је на овој позицији планирало симболичан новчани износ, док 
се број захтева све више увећава. Исплатом донације МУП-у од 14.000,00 динара и Добривоју и 
Добрили Пантелић у износу од 6.000,00 динара истрошили смо укупно предвиђена средства за 
2016. годину те нисмо у могућности да више било чији захтев позитивно решимо.  
За спортске активности планиран је износ од 72.000,00 на годишњем нивоу, док је за први 
квартал планирано 18.000,00 динара, а реализовано је 30.000,00 динара што је повећање од 
67%. Предузеће на годишњем нивоу неће пробити планирани износ, а разлог одступања у 
овом кварталу је кашњење рачуна из претходног периода.  
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На име репрезентације у првом кварталу је планирано 30.000,00 динара, док је остварење 
34.915,00 рсд, као и код претходне позиције предузеће неће пробити годишњи план и разлог је 
кашњење рачуна. 
За рекламу и пропаганду, односно обавезно законско обавештавање јавности о активностима 
предузећа планиран је износ од 68.000,00 динара за први квартал и толико је и остварено.  
 
Образац 7 – НЕТО ДОБИТ – За посматрани период  исказана је нето добит износи 2.336.000,00 

динара. На позицији нераспоређене добити из ранијег периода је износ од 2.235.000,00 и 

односи се на финансијски резултат из 2015. године, а по коме ће се у буџет града Лознице  

уплатити 50% по финансијском извештају за 2015. годину и то по објављивању финансијских 

извештаја. Нето добит у 2012. Години је износила 146.000,00 рсд и тада није било уплате у 

буџет Града Лознице. 

Образац 8 – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је у  2010. години 

потписао Трилатерални уговор са KFW немачком развојном банком. Укупна вредност Уговора 

је 6.950.000,00 еура, од чега је кредит 4.170.000,00еура, а остатак од 2.780.000,00 еура је грант-

донација. Кредит се повлачи сукцесивно, за сваки појединачни посао на пројекту, а  зависно од 

уговорених обавеза према одабраним добављачима. Стање кредитне задужености на дан 

31.03.2016. године је 384.463.000,00 динара. У складу са потписаним Уговором обавеза 

враћања кредита је два пута годишње и то 15.06. и 15.12. у години тако да у првом кварталу 

нема обавезе враћања кредита. 

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на рачунима, благајни 

предузећа. На крају првог квартала 2016.године стање готовине на рачунима ЈП „Водовод и 

канализација“ Лозница је 70.376.516,00 динара. И то на подрачуну који се води код управе за 

трезор 1.142.416,00 динара, Банка Интеза 8.131.925,00 динара-редован рачун, Банка Интеза 

271.607,00 динара–рачун боловања, Credit Agricole 60.830.568,00 динара. 

Образац 10 – ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – 

У првом кварталу 2016. године из сопствених средстава за инвестиције је плаћено 200.000,00 

динара и то за вршење стручног надзора на извођењу радова на Ц.С.Г.Добрић 100.000,00 

динара и за вршење стручног надзора на извођењу радова на Ц.С.Чокешина 100.000,00 динара. 

Из KFW кредита је било плаћање у износу од 4.750.000,00 динара и односи се на плаћање 

окончане ситуације на изградњи Ц.С. Чокешина. 

Образац 11 – БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, 

ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – представља 

детаљније исказане позиције из биланса стања.  
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