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 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 

 

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: 

37.00 уклањање отпадних вода 

42.91 изградња хидротехничких објеката 

43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних  и климатизованих система 

71.20 техничко испитивање и анализа 

 

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. 

 

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, ) 

прописано је да јaвнo прeдузeћe чиjи je oснивaч јединица локалне самоуправе,  дужно 

је дa јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања у року од 30 дана од дана 

истека тромесечја.  

Правилником о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС, бр. 

36/16) прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања 

који се попуњавају кумулативно.  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ I-XII 2016. ГОДИНЕ 

Производња воде           

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

Црпна станица „Бања Ковиљача“.................................... 8.194.500 м3 

Каптаже  „Цариградски извор“ и М.Троноша“.................      36.692 м3 

                                                                ________________________________ 

                                                                     УКУПНО:                     8.231.192 м3 

                          

            Однос 2016/2015 =           8.231.192 : 8.238.126 =   99,9% 

 

Произведене количине воде су исказане према показивању мерача протока на Црпној 

станици и делом на основу процене издашности извора а делом на основу уграђених 

водомера на каптажама „Цариградски извор“ и „Мала Троноша“.  

Произведене количине воде су биле довољне да се задовоље све потребе потрошача. 

- Фактурисана количина воде        

                   у м3 

         ____________________ 

 Врста – корисник   Остварено           Остварено      И н д е к с 

     I – XII 2015.           I – XII  2016.   2016./2015. 

Вода за домаћинства                    3.270.631                3.217.817  98 

Вода за предуз. и уст.                   470.260 _____ 401.398  85 
УКУПНО ВОДА:                3.740.891         3.619.215  97 
Oдвођење отпадних вода 

 за домаћинства                              1.274.306  1.217.699  95 

Oдвођење отпадних вода 

за предуз.и уста                             360.272 _____ 303.586   84 
УК. ОДВ. ОТПАДНИХ ВОДА     1.634.578           1.521.285   93 

 

 

 Фактурисане количине воде и количине одведених отпадних вода за категорију 

домаћинстава су мање у односу на исти период претходне године.  

Разлози смањеног фактурисања леже у штедњи воде, повољној хидрометеоролошкој 

ситуацији, све већем броју неактивних потрошача. 

Фактурисане количине воде и одведених отпадних вода за категорију привреде имају 

тенденцију пада.   
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Разлози смањеног фактурисања су: 

-привредни субјекти обезбеђују алтернативне изворе снабдевања за техничку воду 

(копање бунара), 

-делатност привредних субјеката је таква да немају значајну потребу за водом у свом 

производном процесу, а самим тим и одвођењем отпадних вода. 

 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА 

 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА 

 У периоду I-XII 2016. године  снабдевање пијаћом водом је било редовно и 

континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на 

водоводној или електродистрибутивној мрежи. У периоду од 09. – 22.11.2016. год. 

извориште Горње поље је било искључено из рада због високог водостаја Дрине. 

Извориште и цевовод Дубоки поток-Гнила још увек није у функционалном стању. 

Имовинско правни односа су решени, врши се усаглашавање идејног пројекта према 

условима добијеним од Србија путева. Следи подношење  захтева за локацијске 

услове, чиме се стичу услови за израду Главног пројекта и добијања грађевинске 

дозволе. Очекује се расписивање тендера за извођење радова у Јануару 2017. год. 

Извoриштe вoдe тj. кaптaжa Цaригрaд је укључeнa у рaд 23.11.2016. год. Једна од 

битних активности предузећа је и изградња водоводне мреже у Зајачи и активности на 

овом пољу се одвијају планираном динамиком, а финансирају се делом из кредитних 

средстава, а делом из донације KFW банке. 

Служба одржавања у  кратком року је отклањала кварове. Одељење за откривање 

(детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе 

одржавања. Било је неколико већих кварова (пуцања цевовода Ф 100 - Ф 250) и то 

махом на подручју Горњи Добрић – Јадранска Лешница. Одрађено је 7992 радна 

налога санације кварова на водоводној мрежи и 107 прикључка. Повећан је број услуга 

трећим лицима чиме се остварује додатни сопствени приход. Извршено је повезивање 

новоизграћене водоводне мреже (која је изграђена у периоду 2010.-2012. год.) у 

систем, а искључена је стара водоводна мрежа у улицама Београдска, Ђуре Јакшића, 

Бранка Радичевића Драгољуба Поповића и Прешернова у Лозници. Према акционом 

плану нису завршене улице Вере Благојевић и Светог Саве. У Бањи Ковиљачи према 

акционом плану извршено је прикључење улица Његошева, Проте Матеја, Вере 

Благојевић, Бориса Кидрича, Војвођанских Бригада, Милована Глишића, Церска, 

Карађорђева, 24. Септембра, Поп Лукина и Златиборска. 

Интензивирано је очитавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање 

нелегалних корисника. Мерни инструменти потрошача су читани четири пута. Од 

укупно 30330 водомера није читано 1025 водомера, а достављено је 438 опомене због 

недоступности очитавања (затрпане шахте, закључани објекти и сл.). Откривено је 158 

нелегалних прикључака од којих је шест искључено са мрерже, 59 корисника 

регистровано као трајни потрошачи, 10 корисника регистровани као привремени 

потрошачи јер су у поступку озакоњења и 83 потрошача су у поступку решавања.  
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У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирана је замена 

водомера (замењено је 3871 водомер).  Према акционом плану предвиђена је замена 

5000 водомера за 2016. год.. Обрађено је 105 предмета израде Техничких услова кроз 

систем Обједињене процедуре. Извршена је провера девет мерача протока из система 

SCADA. Унос и обрада података у ГИС-у се врши спорадично јер је дошло до 

одливања обучених кадрова. 

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ 

У нaвeдeнoм пeриoд у оквиру сопствене лабораторије урaђeнo je 2382 хeмиjских и  

2067   микрoбиoлoшких aнaлизa. Oсим тoгa урaђeнo je  4627  aнaлизa нa рeзидуaлaн 

хлoр. 

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

Шaбaц. У aнaлизирaнoм пeриoду урaђeнo je  426 aнaлизa. Oд укупнoг брoja aнaлизa 

седам aнaлиза су пoкaзaлe хигиjeнску нeиспрaвнoст и то три у првом и четири у трећем 

кварталу. Рaди сe o мaњoj микрoбиoлoшкoj нeиспрaвнoсти где нису регистроване 

патогене нити бактерије фекалног порекла. Нaкнaднoм кoнтрoлoм вoдe нa истим 

пoзициjaмa ниje утврђeнa хигиjeнскa нeиспрaвнoст. Извршена је и анализа воде са 

каптажа Дубоки поток, Царигадси извор и Мала Троноша у оквиру пројекта истражних 

радова резерве подземних вода и израде елабората о заштити изворишта (сва три 

узорка су била неисправна што је и разумљиво јер се ради о сировој-нетретираној 

води из шумских простора где има доста распада органских материја. Урађене су 

четири периодичне анализе, тзв. велике анализе (осам узорка), као и четири анализе 

отпадних вода (на два испуста, 24 узорака). 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних 

вода и атмосферских (кишна канализација) и она износи: 

 - атмосферске воде .................... 1.806.384 м3 

 - фекалне воде...............................  602.128 м3 

Због интензивиране изградње пословно стамбених објеката на територији града и 

неадекватних капацитета канализационе мреже долази до честих запушења колектора 

(улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца Трг Вука 

Карџића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и 

потребе да се на том делу мреже интервенише. Одрађено је 1222 интервенција на 

канализационом систему (прочишћаванје колектора).  Неопходна је ревитализација 

главне фекалне пумпне станице (од улазног дела – решетке преко пумпног постројења 

до електро опреме). Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде 

канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) 

доводи до повећања трошкова пословања (честе интервенције на отпушењу улица 

1300 каплара, Ратарска, део око болничког круга, стадиона и омладинског парка и тд.). 

Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте (због лоше изведених радова-

непропусности) и крађа поклопаца, које стварају велике непредвиђене трошкове.  
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У извештајном периоду извршено је уређење објекта магацина, замењен кровни 

покривач, преуређени мокри чворови-купатила и сређена фасада објекта. Извршени су 

радови хидроизолације на једном делу објеката пумпних станица и резервоара. 

Возни парк се уредно одржава. Проблеми са јавном набавком из ранијег периода су 

превазиђени. Хаварисано путничко возило „Рено Меган“ је и продато путем јавног 

оглашавања – лицитације, планом јавних набавки за 2017. годину предвиђена је 

набавка новог путничког возила. 

        

 

III ОБРАСЦИ 1-11 

До рока за предају овог Извештаја нису урађена сва завршна књижења, као ни сам 

Завршни рачун, те су поједини подаци дати као процена.  

У извештајном периоду јануар - децембар 2016. године процењени су следећи 

резултати:  

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

расхода.  

Исказан финансијски резултат у извештајном периоду јануар - децембар 2016. године 

је позитиван. У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 

2.900.000,00 динара.  

Пословни приходи у посматраном периоду износе 318.025.000,00 динара. У односу 

на план за исти период нижи су за 11%, а пре свега због мање фактурисаних услуга од 

основне делатности. Ово представља незнатно одступање у односу на план.  

Пословни расходи у извештајном периоду јануар - децембар износе 241.404.000,00 

динара и у односу на план за посматрани период нижи  су за 23%, а њих чине расходи 

материјала, енергије и горива, зарада, амортизације и остали пословни расходи. 

Разлози овог одступања су додатни напори да се мерама штедње смање ови 

трошкови. Трошкови амортизације су значајно повећани, за чак 13% у односу на план, 

јер је предузеће имало значајну инвестициону активност у претходном периоду. 

Завршен је велики број инвестиција из KFW програма, који се финансира из кредита – 

донације, а започете су и значајне инвестиције из програма донације за отклањање 

последица поплаве из 2014. године. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи су у извештајном периоду нижи за 13% у односу на план за период јануар - 

децембар 2016. године. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду нижи у 

односу на план за 32% као производ уштеда у предузећу која се књиже у оквиру овог 

конта. 

Финансијски приходи у извештајном периоду износе 3.051.000,00 динара и виши су у 

односу на планиране  за 25% . Један од разлога за повећање ових прихода је 

повећање броја тужби у ЈСП-СОН и у ЈП „Водовод и канализаија“, а самим тим и 

прихода по основу наплаћених судских такси, а по основу решених судских спорова. 

 Код финансијских расхода бележимо веће остварење (29%) у односу на планске 

вредности извештајног периода и они износе 28.964.000,00 динара. Расходи од 
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усклађивања вредноси остале имовине која се исказује по фер вредности  исказани су 

у износу од 57.389.000,00 динара и они су за 257 индексних поена виши у односу на 

план за извештајни период јануар - децембар 2016. године. Разлог овог одступања су 

нагомилана потраживања из ранијег периода. 

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

позиција на дан 31.12.2016. године.  

У билансу стања, у овом извештајном периоду код сталне имовине бележимо незнатно 

ниже остварење (6%) и она износи 1.679.095.000,00 динара. Разлог овог одступања у 

односу на планиране величине је искњижавање некретнина, посторјења и опреме по 

основу редовног годишњег пописа. Дугорочни финансијски пласмани у посматраном 

периоду износе 2.753.000,00 динара и они су нижи у односу на планске величине за 

период јануар - децембар 2016. године за 28%, пре свега јер у извештајном периоду 

није било обрачуна ревалоризације. Обртна имовина у посматраном периоду износи 

295.114.000,00 динара и  нижа је од планиране за 4%. Најзначајнија ставка у оквиру 

обртне имовине јесу залихе материјала које су повећане за 33% у односу на план и 

износе 53.224.000,00, а разлог значајног одступања је пријем материјала за изградњу 

секундарне водоводне мреже у Зајачи који је стигао крајем децембра 2016. године. 

Потраживања по основу продаје износе 176.309.000,00 динара и она су за 10% су нижа 

у односу на план за извештајни период јануар - децембар 2016. године.  

Укупна актива на дан 31.12.2016. године износи 1.974.209.000,00 динара и она је за 

6% нижа у односу на план за извештајни период.  

Укупан капитал износи 824.002.000,00 динара и он представља разлику између 

основног капитала и губитка. Дугорочна резервисања и обавезе на крају децембра 

2016. године износе 363.334.000,00 динара и благо су увећане (5%) пре свега због 

кредитног задужења код КFW  банке. Краткорочне обавезе у извештајном периоду 

износе 785.821.000,00 динара и за 15% су ниже у односу на план за период јануар – 

децембар 2016. године, јер се све обавезе измирују предвиђеном динамиком ( лизинг, 

рате за станове солидарности, репрограм за ел.енергију). Обавезе из пословања 

износе 25.131.000,00 динара и оне су значајно снижене у оносу на планиране у овом 

извештајном периоду (53%) јер се штедело на сваком нивоу где је то било могуће, а да 

се не ремети процес пословања.  

Укупна пасива на дан 31.12.2016. године износи 1.974.209.000,00 динара. 

Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ - У извештајном периоду предузеће располаже са 

довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и 

измиривање обавеза према запосленима. Укупно остварени приливи из пословне 

активности у периоду јануар - децембар износили су 324.032.000,00 динара и они су за 

3% виши у односу на план за овај извештајни период, а њих чине остварени приливи 

по основу продаје и  примљених аванса и то 317.354.000,00 динара и они су за 3% 

виши у односу на план за овај извештајни период. Укупно oстварени одливи из 

пословне активности износили су 274.543.000,00 динара ( за 3% су нижи у односу на 

планиране) и односе се на зараде, остала лична примања и исплате добављачима. 

Највеће одступање је на позицији пореза на добитак, због повећања пореске добити за 

2016. годину. Повећање пореске добити  је резултат захтева ревизора да се врши 

отпис потраживања, пре свега од грађана, и то ће за убудуће представљати велики 
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терет за предузеће, ако ЈСП „Лозница“-СОН не буде активније у наплати потраживања 

Код токова готовине из активности финансирања остварен је нето одлив  у износу од 

44.427.000,00 динара. У овом извештајном периоду отплаћене су две  рате кредита 

КFW банке, а и рате по основу уговора о лизингу су уредно измириване. Стање 

готовине на дан 31.12.2016. године  је 59.216.000,00 динара и оно је ниже за 13% у 

односу на план, а из разлога што предузеће није примило планирани износ субвенција 

из буџета Града Лозница за измиривање обавеза по кредиту KFW већ је плаћање 

извршено из сопствених средстава.  

Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односе се на зараде и остала лична 

примања. Ови трошкови су предмет сталне контроле, а у складу са мерама Владе 

Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне 

масе за зараде одобрава Оснивач. Како код зарада, тако и код накнада зарада и 

других  примања није било прекорачења у односу на планиране величине.  

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

био је 126 на неодређено и 12 на одређено време. У извештајном периоду јануар – 

децембар 2016. године Предузеће је напустило 9 запослених и то 2 запослена на 

одређено, и 7 запослених на неодређено и то по следећем основу: -2 – истек уговора о 

раду на одређено време; - у пензију је отишло 4 запослена, отказ уговора о раду - 2 

запослена и 1 по другим основама. У овом извештајном периоду по основу уговора 

(рад ван радног односа) примљено је 2 запослена.  

 

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и 
одвођења отпадних вода. 
У извештајном периоду јануар - децембар није било промена цена воде и одвоћења 
отпадних вода. 
 
Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – У извештајном 
периоду јануар- децембар 2016. године предузеће је планирало да повуче износ од 
20.850.000,00 динара из буџета града Лознице , а примило је износ од 2.081.371,00 
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. Годишњим Програмом пословања ЈП 
Водовод и канализација, Лозница планирано је да се у првом и другом и трећем 
кварталу  2016. године прими по 2.250.000,00 динара, на име текућих субвенција. Од 
тога је реализовано у првом кварталу 659.762,00 динара, док је реализација у другом 
0,00 динара, у трећем 507.793,00 и у четвртом 913.816,00 динара. 
 
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 извештајном периоду јануар – децембар 2016. године на име донација планирано је 
да се утроши 20.000,00 динара, што је и утрошено. 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 и исти је 
реализован. 
На име репрезентације у извештајном периоду  јануар – децембар 2016. године 
планирано је 169.800,00 динара, док је остварење 160.635,00 динара. 
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За рекламу и пропаганду, односно обавезно законско обавештавање јавности о 
активностима предузећа планиран је износ од 300.000,00 динара за овај извештајни 
период је остварено 272.000,00 динара.  
 
Образац 7 – НЕТО ДОБИТ – У извештајном периоду јануар – децембар 2016. године  

остварена је добит у износу од 2.811.000. На позицији нераспоређене добити из 

ранијег периода је износ од 2.235.000,12 и односи се на финансијски резултат из 2015. 

године, а по коме је у буџет града Лознице  уплаћено 50% по финансијском извештају 

за 2015. годину дана 27.12.2016. године.  

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 4.170.000,00 еура, 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 31.12.2016. године је 

346.846.000,00 динара (2.809.100,00еура). У складу са потписаним Уговором обавеза 

враћања кредита је два пута годишње и то 15.06. и 15.12. у години.  У извештајном 

периоду извршено је плаћање две шестомесечне рате у укупном износу од 

66.724.406,57 динара. Дана 08.06.2016. године извршено је плаћање главнице у износу 

од 21.708.602,33 динара (175.401,93 еура)  и камате у износу од 11.901.824,38 динара 

(96.164,78 еура), а што укупно износи  33.610.426,71 динара. Дана 14.12.2016. године 

извршено је плаћање главнице у износу од 21.715.232,52 динара (175.401,93 еура)  и 

камате у износу од 11.398.747,34 динара (92.071,88 еура) , а што укупно износи  

33.113.979,86 динара. 

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на 

рачунима, благајни предузећа. На крају извештајног периода јануар - децембар стање 

готовине на рачунима ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је 59.291.324,00 динара. И 

то на подрачуну који се води код управе за трезор 563.968,00 динара, Банка Интеза 

6.167.988,00 динара-редован рачун, Банка Интеза 295.414,00 динара–рачун боловања, 

Credit Agricole 52.188.578,00 динара. 

Образац 10 – ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – У извештајном периоду јануар – 

децембар 2016. године из сопствених средстава за инвестиције је плаћено 

6.035.000,00 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, затим је плаћено за израду геолошке документације 

480.000,00 динара са ПДВ-ом и 685.000,00 динара за Пројекат реконструкције 

водоводне мреже у Г.Ковиљачи. 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. 

Инвестиције из подстицајних и средстава донације за отклањање последица 
поплаве 
 
Ублажавање последица поплава (планирано 820.500 еур) 

 Дубоки поток и резервоар Гнила (планирано 400.000 еур) 

 Горње поље – обалоутврда (планирано 300.000 еур) – уговорено 300.090, 
радови у току  
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 Пумпе (планирано 50.000 еур) 

 Техничка подршка (планирано 70.500 еур) – уговорено 70.500 
Подстицајна средства (планирано 120.000 еур)  
 
Поред наведеног, преостала су неутрошена средства из II фазе KFW-a програма у 

износу од 62.418,95 еур-а. Ова, као и подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а 

биће употребљена за финансирање секундарне водоводне мреже у МЗ Зајача. Крајем 

децембра 2016. године стигао је материјал у вредности од 104.998,91 еура за 

секундарну водоводну мрежу у Зајачи.  

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.  

 
 
IV ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА:  
 
1.Повећање прихода откривањем нелегалних и непријавњених потрошача што 

доприноси и смањењу губитака у нашем водоводном систему. Поред повећања 
прихода од основне делатности учинити максималне напоре да се повећају приходи од 
споредних делатности, ангажујући постојећа средства. 

2.Смањење трошкова пословања у сфери свих трошкова на које предузеће може 
да утиче и то: горива и мазива, трошкова репрезентације, административних трошкова, 
канцеларијског материјала, и друго. 

3.Повећање процента наплате наших услуга. Наставити и интензивирати 
активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, 
повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све 
напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за категорију 
правних лица и физичких лица са већим износом дуга. Такође ЈСП ''Лозница'' СОН 
мора да интензивира активности на повећању наплате. 

4.Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за 
смањење губитака на водоводној мрежи, усвојеног на Градском већу је приоритетан 
задатак у наредном периоду.  

5.Континуирано и стабилно снабдевање здравом питком водом свих наших 
потрошача. Ово нам је основни задатак због кога смо основани као јавно предузеће. 
Све напред наведене мере на посредан или непосредан начин утичу да сви потрошачи 
буду континуирано снабдевени питком, здравом водом. Такође доградња и 
реконструкција црпних станица и подстаница у оквиру наше водоводне мреже, која је 
планирана, допринеће бољем снабдевању водом и оних потрошача у III висинској 
зони, који су најугроженији. 

 
 
 

У Лозници,27.01.2017. године        
ЈП“Водовод и канализација“Лозница 

            
 
       ______________________________ 
   /Владимир Радојчић, дипл.правник/ 


