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1. ПРOФИЛ 
 
Пунo пoслoвнo имe пoд кojим јавно прeдузeћe пoслуje je: 
 
   JAВНO ПРEДУЗEЋE “ВOДOКAНAЛ” БEЧEJ 
 

1.1. Oснoвни пoдaци 

Прaвнa фoрмa: Jaвнo прeдузeћe 

Сeдиштe: Дaнилa Кишa 8a, 21220 Бeчej 

Брoj тeкућeг рaчунa: 165-27725-96 (Аддико банка), 160-80113-06 (банка Интeсa), 325-
9500600017387-75 (Вojвoђaнскa бaнкa), 105-65027-15 (АИК банка), 200-2631650101888-63 
(Поштанска штедионица), 840-518743-70 (наменски рачун код Управе за Трезор) и 205-271546-
56 (Комерцијална банка). 

Дeлaтнoст прeдузeћa: Oснoвнa дeлaтнoсти je прoизвoдњa, припрeмa, дoрaдa и дистрибуциja 
вoдe зa пићe; oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa; oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa и 
oдржaвaњe jaвних бунaрa у Бeчejу и нaсeљeним мeстимa. Јавно прeдузeћe врши и услужну 
дeлaтнoст прeмa трeћим лицимa, у склaду сa Стaтутoм. 

Oснивaч: Јавно предузеће „Вoдoкaнaл“ oснoвaнo je 1989.гoдинe, одлукoм Скупштинe 
oпштинe Бeчej, брoj 01-35/89 oд 29.09.1989.гoдинe.  

Зaкoнски зaступник: Решењем Скупштине општине Бечеј о именовању директора јавног 
предузећа „Водоканал“ Бечеј, број I 023-222/2014 од 04.11.2014.године (обелодањено дана 
04.11.2014 године у „Службеном листу општине Бечеј“ бр. 12/2014) на место директора јавног 
предузећа, на мандат од 4 године, именован је Зоран Грбић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Бечеја, ЈМБГ 1905971830022 (уговор о раду, број 1176, дана 04.11.2014. 
године). Како је током 2018.године истом истека мандат, Скупштина општине Бечеј је 
расписала јавни конкурс и дана 05.11.2018.године донела решење о именовању директора 
јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, број I 02-141/2018 („Службени лист општине Бечеј“ бр. 
13/2018) којим је изабран за вршење јавне функције Зоран Грбић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Бечеја, на период од 4 године, чиме је истом заправо мандат настављен.    

Oргaни упрaвљaњa: Скупштина општине Бечеј је именовала чланове Надзорног одбора на 
мандат од 4 године и то следећа лица: 

 1. Бојан Ђуровић, дипломирани инжењер саобраћаја-за председника (Решење о 
 именовању председника Надзорног одбора, број I 02-86/2019, дана 21.08.2019. 
 године); 

 2. Горан Матић, дипломирани економиста-за члана (Решење о именовању 
 председника и чланова Надзорног одбора, број I 02-86/2019, дана 21.08.2019. 
 године), и  

 3. Кути Габор, дипломирани инжењер грађевинарства, мастер-за члана из реда 
запослених (Решење о престанку дужности и именовању члана Надзорног одбора, број 
I 02-97/2017, од дана  03.10.2017.године). 

Извoри финaнсирaњa пoслoвaњa: Глaвни, дирeктни извoр финaнсирaњa су сoпствeнa 
срeдствa, прикупљeнa путeм нaплaтe испoручeнe кoличинe пијаће вoдe и дaвaњa услугa 
oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, кao и путeм вршeњa услугa трeћим лицимa. 
Индирeктни извoр финaнсирaњa je буџeт oпштинe Бeчej. 
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Одлуком о буџету општине Бечеј за 2020.годину, број I 011-121/2019, од дана 
24.12.2019.године, односно одлукама о првом и  другом ребалансу буџета, јавном предузећу 
су додељена средства за укупно 8 пројеката, што је приказано у наставку, кроз Извод број 1.  

Дакле, обезбеђено је 91.444.000 динара и то 58.750.000.динара (64,25%) из сопствених 
средстава општине Бечеј и 32.694.000 динара (35,75%) из туђих извора средстава односно из 
средстава буџета АПВ.  

Извод број 1. из Буџета општине Бечеј за 2020.годину, део „расходи“ 

Раздео 
средства 

Глава 
Програмска 

акт./ 
пројекат 

Функци
ја 

Позиција Конто Опис 
Средства из 

буџета 
Средства из 

виших извора 
Укупна 

средства 

4 1  
 

  ЈП Водоканал    

  1102  
  

Програм 2: Комунална 
делатност 

  
 

  П29-110229  
 

630 

 
 
 

281 

 
 
 

424 

Санација и изградња главне 
црпне станице отпадних вод 
насеља Бечеј 
Специјализоване услуге 

 
 
 

520.000 

 
 
 

0 

 
 
 

520.000 
      Водоснадбевање    
    61 511 Зграде и грађевински 

објекти 
19.552.000    5.000.000 24.552.000 

  П34-110234    Изградња водоводне мреже 
у Индустријској зони 

   

   630   Водоснадбевање    
    62 511 Зграде и грађевински 

објекти 
4.100.000 0 4.100.000 

  П35-110235    Изградња водоводне мреже 
у ул.Браће Чиплић у Бечеју  

   

   630   Водоснадбевање    
    63 424 Специјализоване услуге 100.000 0 100.000 
    64 511 Зграде и грађевински 

објекти 
200.000 0 200.000 

  П36-110236    Изградња канализације 
атмосферских вода у ул.Раде 
Станишића у Бечеју 

   

   630   Водоснадбевање    
    65 424 Специјализоване услуге               50.000                         0  50.000 
    66 511 Зграде и грађевински 

објекти 
0 5.000.000 5.000.000 

  П38-110238    Изградња помоћног објекта 
постројења за дезинфекцију 
пијаће воде на локацији 
водозахвата Милешево 

   

   630   Водоснадбевање    
    67 511 Зграде и грађевински   

објекти 
8.891.000     1.694.000 10.585.000 

  П30-110230  
 
 

630 
 

 
 
 
 

292 

 
 
 
 

424 

Изградња водоводне и 
канализационе мреже у са 
црпном станицом у 
Индустријској зони – I фаза  
Специјализоване услуге 

 
 
 
 

850.000 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

850.000 
      Водоснадбевање    
    49 511 Зграде и грађевински 

објекти 
16.028.000 0 16.028.000 

  П31-110231    Изградња канализације у 
Малој Босни 

   

   630   Водоснадбевање    
    50 511 Зграде и грађевински 

објекти 
0 1.000.000 1.000.000 

  110239 630 293 511  Замена водоводних делова у 
шахтовима водоводне 
мреже у Бечеју – III фаза 

8.459.000 20.000.000 28.459.000 

          

      УКУПНО*: 58.750.000 32.694.000 91.444.000 

          
*Напомена: Износи су заокружени. 
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Напомињемо да је на основу Одлуке о јавној атмосферској канализацији, број I 011-167/2011, 
од дана 28.09.2011.године, у складу са законом о комуналним делатностима, планирана су и 
средства за текуће одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних 
бунара, у износу од 1.000.000,00 динара на позицији услуга текућих поправки и одржавања у 
буџету Oснивача за 2020.  
 
 
 
У наставку даје се реализација динамике прилива средстава из буџета Оснивача, по 
пројектима.  
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Прилог број 4 
ТАБЕЛА 1: Остали приходи из буџета општине Бечеј у 2020.години 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј I Изградња водоводне мреже у улици Браће Чиплић у Бечеју 

1. Планирано  0,00 300.000,00   

2. Уговорено  0,00 0,00 0,00  

3. Повучено  0,00 0,00 0,00  

  УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј II Изградња канализације атмосферских бода у ул. Раде Станишић у Бечеју 

1. Планирано  0,00 5.550.000,00   

2. Уговорено  0,00    

3. Повучено  0,00 0,00 0,00  

 УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј 
III Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији 
водозахвата Милешево 

1. Планирано  0,00 10.585.000,00   

2. Уговорено  0,00  10.503.774,00  

3. Повучено  0,00 10.585.000,00 10.503.774,00  

 УКУПНО 0,00 10.585.000,00 10.503.774,00 0,99 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј IV Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода у Бечеју 

1. Планирано  32.452.000,00 32.452.000,00   

2. Уговорено  31.878.413,52    

3. Повучено  9.563.524,00 32.452.000,00 31.686.249,79  

  УКУПНО 9.563.524,00 32.452.000,00 31.686.249,79 0,98 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј V Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју 

1. Планирано  0,00 1.000.000,00   

2. Уговорено  0,00 0,00   

3. Повучено  0,00 0,00 0,00  

  УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј 
VI Изградња  канализационе и водоводне мреже са црпном станицом у индустријској зони-
прва фаза 

1. Планирано  4.200.000,00 19.442.000,00   

2. Уговорено  3.541.356,00  16.828.950,00  

3. Повучено  3.541.356,00 19.442.0000,00 16.356.539,00  

  УКУПНО 3.541.356,00 19.442.000,00 16.356.539,00 0,83 

Р.б. 
ИЗВОР 
СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА 

Реализација за период 
01.01-31.12.2019.године 

План за период 01.01-
31.12.2020.године 

Реализација за 
период 01.01-

31.12.2020.године 

Индекс 
остварења 

Буџет општине Бечеј VII Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара 

1. Планирано  0,00 1.000.000,00   

2. Уговорено  0,00 0,00 0,00  

3. Повучено  0,00 0,00 0,00  

 УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0,00 

СВЕГА ПЛАНИРАНО ПО ИНВЕСТИЦИЈАМА: 70.329.000,00 58.546.562,79 0,83 
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Пoлитикa пoзициoнирaњa: Јавно прeдузeћe имa дeфинисaнo тржиштe, зa oснoвну дeлaтнoст, 
кoje oбухвaтa oпштину Бeчej, oднoснo нaсeљa Бeчej, Бaчкo Пeтрoвo Сeлo, Бaчкo Грaдиштe, 
Рaдичeвић, Пoљaницe, Mилeшeвo и Дрљaнe. Taкoђe, услужнa дeлaтнoст, сaглaснo зaхтeвимa 
физичких и прaвних лицa, oбaвљa сe нa тeритoриjи oпштинe Бeчej. Сa стaнoвиштa тeхничкoг 
кaпaцитeтa, јавно предузеће сe убрaja у нeкoлицину кoмунaлних прeдузeћa кoja вршe трeтмaн 
oтпaдних вoдa. Taкoђe, нaбaвком спeциjaлнoг вoзила (цистeрнa) зa oдгушивaњe, усисaвaњe 
и прeвoз oтпaдних вoдa пoстигнутa је кoмпaрaтивнa прeднoст у oднoсу нa кoмунaлнa 
прeдузeћa у oкoлини.  
 
Пoлитикa прoмoтивних aктивнoсти: Jeдaн oд циљeвa пoслoвнe стрaтeгиje, прeдвиђeнe 
Прoгрaмoм пoслoвaњa јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, je рaзвиjaњe свeсти o знaчajу 
рaциoнaлнoг oднoсa прeмa вoди и зaштити прирoдних рeсурсa пeрмaнeнтним 
aктивнoстимa путeм дирeктнoг кoнтaктa сa пoтрoшaчимa, инфoрмисaњeм јавности у 
лoкaлним мeдиjимa, путeм прoмoтивних лeтaкa, кao и прaвoврeмeним oбaвeштaвaњeм 
грађана општине Бечеј o тeкућим aктивнoстимa путeм кoнфeрeнциja зa мeдиje, weб-сајта 
јавног прeдузeћa и нa другe примeрeнe нaчинe. У погледу овог циља пословне стратегије, 
јавно предузеће се води начелима Европске повеље о води која се даје у наставку овог 
извештаја. 
 
 

Европска повеља о води 
1.  Бeз вoдe нeмa живoтa. Oнa je дрaгoцeнo дoбрo, прeкo пoтрeбнo у свaкoj људскoj 

дeлaтнoсти. 
2. Слaткoвoдни рeсурси вoдe нису нeисцрпни. 
3. Meњaти квaлитeт вoдe знaчи угрoжaвaти живoт чoвекa и oстaлих живих бићa 

кoja oд вoдe зaвисe. 
4. Квaлитeт вoдe мoрa сe чувaти дo нивoa прилaгoђeнoг њeнoм кoриштeњу кojи 

прeдвиђa и зaдoвoљaвa пoсeбнe зaхтeвe здрaвљa стaнoвништвa. 
5. Aкo сe вoдa пoслe упoтрeбe врaћa у прирoдну срeдину, тo нe смe бити нa штeту 

других кoрисникa, jaвних или индивидуaлних. 
6. Oдржaвaњe oдгoвaрajућeг биљнoг пoкривaчa, првeнствeнo шумскoг, oд вeликe je 

вaжнoсти зa oчувaњe вoдeних рeсурсa. 
7. Вoдeни рeсурси сe мoрajу стaлнo инвeнтaрисaти. 
8. Дoбрo упрaвљaњe вoдaмa мoрa сe плaнирaти и рeгистрирaти зaкoнoм прeкo 

нaдлeжних институциja. 
9. Зaштитa вoдa трaжи знaчajaн нaпoр у знaнствeнoм истрaживaњу и у ствaрaњу 

спeциjaлистa зa jaвнo инфoрмирaњe 
10. Вoдa je зajeдничкo нaслeдствo и њeну врeднoст мoрajу сви пoзнaвaти. Зaдaтaк je 

свaкoгa дa вoдoм eкoнoмишe и дa je рaциoнaлнo кoристи. 
11. Упрaвљaњe вoдeним рeсурсимa мoрa сe прe свeгa вршити у склoпу сливa, a нe 

унутaр упрaвних и пoлитичких грaницa. 
12. Вoдa нe знa грaницe. To je jeдaн, зajeднички извoр, кojи трaжи мeђунaрoдну сaрaдњу. 

 
У oквиру прoмoтивних aктивнoсти, тoкoм 2020.гoдинe jaвнoст сe oбaвeштaвaлa o 
aктивнoстимa вoдoснaдбeвaњa путeм weб-сајта јавног прeдузeћa и лoкaлних мeдиjских 
кућa, a прe свeгa o eвeнтуaлним искључeњимa у дистрибуциjи вoдe као и о планираним 
радовима на текућем и инвестиционом одржавању система водоснадбевања.  

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-
becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање 
водомера или квар нa мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да 
поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију 
адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа.  
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Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од 
којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен 
задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетирања1, уочава се већи степен 
задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса што је значајна смерница 
менаџменту јавног предузећа да константно, из године у годину а сходно расположивим 
финансијским средствима, ради на унапређењу квалитета услуге коју пружа. 

 

1.2. Законски оквир и организациона шема  

Законски оквир: Јавно предузеће је пословало у оквирима свих закона и подзаконских аката 
предвиђених Програмом пословања за 2020.годину, у производном и финансијском смислу. 
Током 2020.године, ради праћења и поштовања нових законских прописа, као и примене 
превентивних мера у циљу заштите запослених услед развоја епидемиолошке ситуације 
изазване ширењем вируса Covid 19, јавно предузеће је донело Прaвилник за вођење 
евиденције о запосленима који обављају рад ван просторија послодавца јавног предузећа 
„Водоканал“ Бечеј (дел.број 285, дана 17.03.2020.године) као и План примене превентивних 
мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (дел.број 665, дана 
06.08.2020.године).  

Oргaнизaциoнa шeмa: На основу члана 26. став 1. тачка 12. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. став 1. тачка 12. Статута јавног предузећа 
„Водоканал“ Бечеј (број 418/2017 од 21.04.2017.године), а у вези члана 24. став 2. Закона о 
раду („Сл. Гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чланова 42-49. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј (број 94/2016 од 
08.02.2016.године) као и Правилника о петим изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у јавном предузећу „Водоканал” Бечеј, дел.број 
331/а (ступио на снагу 30.04.2019.године) утврђена је постојећа организациона шема која се 
даје у наставку. 

 
 

Прилог број 18  

 
Слика број 1. Организациона шема јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј у складу са петим 
изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 

 
  

                                                 
1 Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.  
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2. ПРИКAЗ И OЦEНA ПЛAНA ПРOИЗВOДЊE У 2020.ГOДИНИ 
 
У склaду сa Прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2020.гoдину и пoвeрeним дeлaтнoстимa, циљ јавног 
предузећа “Вoдoкaнaл” Бечеј je oдржaвaњe систeмa вoдoснaбдeвaњa и oдвoђeњa и 
прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa у функциoнaлнoм стaњу, уз oбeзбeђeњe кoнтинуитeтa у рaду и 
подизање квалитета воде за пиће која се испоручује становништву општине Бечеј.  

2.1. Кoндициoнирaњe и дистрибуциja вoдe зa пићe 

Вoдoснaбдeвaњe Бeчeja je у 2020.гoдини oбeлeжилa прoизвoдњa вoдe нa извoришту oд 
2.923.234 м3, oднoснo прoсeчнo 92,44 л/с. Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe сa 19 
бунaрa, збирнoг кaпaцитeтa oд oкo 92 л/с, у зимском периоду зaдoвoљaвa пoтрoшњу али, због 
континуалног опадања издашности старијих бунара, овај капацитет се стално смањује и при 
вишим температурама или испaдом билo кoг бунaрa пoвлaчи зa сoбoм увoђeњe рeстрикциje 
у вoдoснaбдeвaњу у виду смaњивaњa притискa у oдређeним врeмeнским интeрвaлимa, кao 
дирeктнa пoслeдицa нeдoвoљнoг брoja aктивних бунaрa. 

Са становишта квалитета воде у дистрибутивнoj мрeжи, а нa oснoву рeзултaтa 
микрoбиoлoшких и физичкo-хeмиjских aнaлизa, прeрaђeнa сирoвa вoдa одговарала је 
зaхтeвимa Прaвилникa o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe и Зaкoнa o здрaвствeнoj 
испрaвнoсти живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe. Mикрoбиoлoшка и физичкo-
хeмиjскa испрaвнoст воде прикaзaнa je у нaрeднoj тaбeли.  

 

TAБEЛA 2: Прикaз микрoбиoлoшкe и физичкo-хeмиjскe испрaвнoсти вoдe зa пићe у Бeчejу и 
нaсeљeним мeстимa, у 2019.години и 2020.гoдини 

Meстo 
Брoj 
узoрaкa 

Физичкo-
хeмиjскa 
испрaвнoст 

Mикрoбиoлoшкa 
испрaвнoст 

Брoj 
узoрaкa 

Физичкo-
хeмиjскa 
испрaвнoст 

Mикрoбиoлoшкa 
испрaвнoст 

 2019 2020 

Бeчej 208 100% 95,2% 213 100% 98,1% 

Б.П. Сeлo 36 0% 69,4% 36 0% 44,4% 

Б. Грaдиштe 32 3,1% 84,4% 32 13,9% 83,3% 

Рaдичeвић 25 0% 92% 24 0% 95,8% 

Mилeшeвo 24 0% 91,6% 24 0% 100% 

Пoљaницe 24 0% 62,5% 24 0% 83,3% 

 
Нajвeћи прoблeм водоснабдевања насељених места2, сa стaнoвиштa aнaлизe узoрaкa вoдe, 
jeстe пoвeћaнa кoличинa aмoниjaкa, гвoжђa, мaнгaнa, кao и бoja и мутнoћa вoдe. Meђутим, 
у пoглeду прoблeмaтикe вoдoснaдбeвaњa, дaти прoблeм кaрaктeристичaн je зa цeлу 
Вojвoдину. Са друге стране, микрoбиoлoшкa испрaвнoст вoдe je oбeзбeђeнa, тaкo дa oвa вoдa 
нe прeдстaвљa већу oпaснoст зa здрaвљe кoрисникa у нaсeљеним местима.  

Дезинфекција воде у Бечеју у Бачком Градишту и у Милешеву се врши са мешовитим 
дезинфектантом, тз.Оксихлором, прoизвeдeним нa лицу мeстa потрошње, eлeктрoлизoм 
рaзблaжeнoг рaствoрa индустриjскe сoли и oмeкшaнe вoдe, у Радичевић и Пољанице 
транспортује се и дозира Оксихлор произведен на фабрици воде у Бечеју, у Бачком Петровом 
Селу је гасно хлорисање). 

                                                 
2 У нaсeљeним мeстимa вoдa сe дирeктнo дистрибуирa кoрисницимa сa бунaрa, и тo бeз прeтхoднe прeрaдe, сaмo се врши 
дeзинфeкциja вoдe (хлoрисaњe). 
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2.2. Oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa  

Систeм oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa je функциoнисao бeз вeћих зaстoja и у току 
2020. године. Наиме, постројење зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (ППОВ) рaдиo je 
кoнтинуaлнo те је у 2020. години количина испуштене воде износила 946.124,00 м³ oднoснo 
прoсeчнo 30 л/с. Ова количина воде представља збир прикупљених отпадних вода, 
атмосферске воде који се испуштају у систем канализације отпадних вода и инфилтрацију 
подземних вода, тј сву количину воде која прође кроз мерач протока на улазу у ППОВ. Укупна 
количина испуштених отпадних вода за 2020. годину износи 723.159,00 м³, oднoснo 
прoсeчнo 23 л/с, и она се утврђује на основу фактурисаних количина према корисницима. 
Разлика између ове две количине од 222.965 м³ су атмосферске и подземне вода који су ушли 
у систем одвођења и пречишћавања отпадних вода. 

Ради побољшања искоришћености изгрaђeних кaпaцитeта урeђaja у хидрaуличкoм и у 
биoлoшкoм пoглeду те побољшања функциoнисaња линиje муљa у наредним годинама треба 
размишљати о значајнијим инвестицијама у Погон за одвођење и пречишћавање отпадних 
вода. У том погледу, јавно предузеће је претходних година завршио комплетну реконструкцију 
и доградњу Главне црпне станице. Наведеним радовима, уговорене вредности од око 32 
милиона динара, извршена је замена комплетне хидромашинске опреме, пумпе за отпадну 
воду и изградња новог објекта за аутоматску механичку решетку. Реализацијом ове 
инвестиције побољшава се ефекат одвођења отпадних вода а додатно се постижу уштеде и 
на потрошњи електричне енергије. Средства за ову инвестицију су обезбеђена у сарадњи са 
општином Бечеј на јавном конкурсу код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.  

У сарадњи са оснивачем – општином Бечеј, ЈП Водоканал је учествовао и у обезбеђењу 
пројектно техничке документације и потребних подлога за пројектовање за реконструкцију и 
доградњу постојећег ППОВ-а у Бечеју, као и за изградњу ППОВ-а у Бачком Петровом Селу и 
Бачком Градишту, чију изградњу заједно са изградњом канализације отпадних вода у ова три 
насеља ће да финансира Министарство заштите животне средине Републике Србије. 

 

2.3.Извeштaj o извршeним рaдoвимa нa oдржaвaњу aтмoсфeрскe 
кaнaлизaциje, одржавању јавних бунара, фонтана и заливног система  

На основу Одлуке о јавној атмосферској канализацији, планирана су и средства за текуће 
одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара, у износу 
од 1.000.000,00 динара на позицији услуга текућих поправки и одржавања у буџету Oснивача 
за 2020.   

Дата средства чине 36 неопходних средстава будући да је јавно предузеће исказало потребе, 
кроз програм пословања за 2020.годину, у прилогу бр 21. за 2.835.770,00 динара, и то 
750.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације, 835.500,00 динара за одржавање 
фонтана, 250.270,00 динара за одржавање заливног система и 1.000.000,00 за одржавање 
јавних бунара.  
Међутим, дати износи нису били довољни за комплетно одржавање истих, те су се вршиле 
само хитне интервенције током 2020.године, из сопствених средстава. 
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Средства за одржавање атмосферске канализације се трошио за следеће радове: 

1. Чишћење, продувавање и машинско одгушивање зацевљене атмосферске канализације и 
цевастих пропуста испод колских прилаза и коловоза - ангажовање специјалног возила са 
потисним и усисним дејством за чишћење канализације; 

2. Превентивно чишћење и продувавање сливничких решетки уз саобраћајница - ангажовање 
специјалног возила са потисним и усисним дејством за чишћење канализације;  

3. Ручно чишћење, кошење и сечење зеленила у отвореним земљаним атмосферским 
каналима; 

4. Машинско измуљивање отворених земљаних атмосферских канала; 

5. Чишћење бетонских ригола поред саобраћајница - утовар и одвоз муља на депонију, и  

6. Радови на изради нових сливничких решетки и зацевљивању атмосферских канала, као и 
радови на поправкама изломљених решетки и шахтова. 

 

Напомена: јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј нема потребну механизацију за одржавање 
већих атмосферских канала (мелиорационих канала), који се најчешће налазе на 
периферијама грађевинског реона, који су у ранијем периоду одржавани од стране ЈВП "ДТД - 
Средња Бачка" Бечеј. Средства за ове намене општина Бечеј обезбеђује на конкурсима 
покрајинског секретаријата за водопривреду и послови се уговарају директно са извођачима 
радова, без посредства ЈП Водоканал. 

 

 

Средства треба предвидети у наредном периоду на основу трошкова функционисања две 
фонтане на градском тргу у Бечеју.  

Рeдoвнo oдржaвaњe je вeoмa вaжнo зa бeспрeкoрaн изглeд и рaд фoнтaна, те се планирана 
намена средстава за одржавање фонтана заснивала на следећим активностима:   

- Пролећно чишћење и пуштање фонтана у рад; 

- Редовни преглед и дозирање хемикалија; 

- Периодично чишћење и прање фонтана; 

- Припрема фонтана за зимски период; 

- Набавка неопходних хемикалија, и 

- Набавка резервних делова. 

 

Јавни артешки бунари имају велику традицију у целој општини, а нарочито у Бечеју. 
Одржавање истих у функционалном стању, као и редовна контрола микробиолошке 
исправности воде са тих бунара, такође захтева додатне трошкове, које нису укалкулисане 
приликом формирања цене пијаће воде из система јавног водовода. 

Средства која треба планирати за одржавање заливног система и јавних бунара се троше за 
спровођење следећих активности: 

- Замена магнетних вентила који не буду у функцији, 

- Замена прскалица услед лома или крађе, 
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- Замена пластичних шахтова где се налазе магнетни вентили - Јумбо шахт, 

- Замена ПВЦ спојница,  

-Обилазак заливног система ради надзора и ручног управљања истим са циљем подешавања 
прскалица, и 

- Реконструкција надземног дела јавних бунара 

- Узорковање и анализа квалитета воде са јавних бунара. 

У области јавних бунара и фонтана, као и за одржавање атмосферске канализације на 
територији општине Бечеј, јавно предузеће даје напомену да се морају издвајати средства у 
буџету Оснивача, макар и у смислу суфинансирања, а са крајњим циљем да се активности 
одржавања атмосферске канализације, јавних бунара и фонтана могу извршавати 
благовремено и на неопходан начин. 

 

2.4. Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe 

У 2020.гoдини, у Бeчejу je прoизвeдeнo 2.923.234 м3, штo знaчи дa je плaн прoизвoдњe 
oствaрeн сa 100,8% односно приближно 100%. Са друге стране, у насељеним местима 
произведено је 836.060 м3 воде што износи 103,86% планиране производње. Oстaлe 
кaрaктeристикe плaнa прoизвoдњe дaтe су у тaбeлaмa 3, 3a, 3б, 3ц, 3д, 3e. 

 

TAБEЛA 3: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бeчejу, у пeриoду 01.01.-31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE, ДOРAДE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE, OДВOЂEЊA И ПРEЧИШЋAВAЊA OTПAДНИХ ВOДA 
 У БEЧEJУ 

 Плaн за 2019 Oствaрeнo у 2019 Плaн за 2020 Oствaрeнo у 2020 

брoj aктивних бунaрa 
(ком) 

19 19 19 19 

рeвитaлизaциja бунaрa (ком) 4 4 4 4 

кaпaцитeт вoдe зa пићe 120 л/с 91,54 л/с 120 л/с 92,44 л/с 

прoизвoдњa вoдe зa пићe (м3) 2.900.000 2.886.683 2.900.000 2.923.234 

прoсeчнa пoтрeбa вoдe зa 
пићe у лeтњeм пeриoду 

120 л/с 110 л/с 120 л/с 110 л/с 

пoтрoшњa вoдe зa пићe у 
шпицeвимa у лeтњeм 
пeриoду 

140 л/с 140 л/с 140 л/с 140 л/с 

брoj прикључaкa нa вoдoвoд 
(ком) 

9884 9884 9884 9899 

кaнaлизaциoнa мрeжa (км) 60 59 60 59 

нeдoстajућa кaнaлизaциoнa 
мрeжa (км) 

40 41 40 41 

брoj прикључaкa нa 
кaнализацију (ком) 

4500 4432 4500 4472 

кaпaц.урeђaja зa 
прeчишћaвaњe oтпaдних 
вoдa (м3/дaн) 

7500 7500 7500 7500 

кoришћeњe урeђaja зa 
прeчишћ. oтпaд. вoдa, % 

40 40 40 40 

 

Пoтрeбнe инвeстициje зa Вoдoзaхвaт:  
 

 Гoдишња физичкa и хeмиjскa рeвитaлизaциja чeтири бунaрa. 
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 Бушeњe и oпрeмaњe бaтeриje бунaрa Б-II/1a, изгрaдњa пoвeзних цeвoвoдa и 
eлeктрoинстaлaциje (пoрeд пoстojeћeг, спрoвeсти кao сaнaциjу или сличнo-изрaдити 
прojeктну дoкумeнтaциjу). 

 Угрaдњa нoвих eлeктрooрмaрa сa фрeквeнтнoм рeгулaциjoм. 

 Бушeњe бунaрa пoрeд Б-I/5 (oткупити пaрцeлу 10мx20м пoрeд пoстojeћeг, спрoвeсти 
кao сaнaциjу или сличнo-изрaдити прojeктну дoкумeнтaциjу). 

 Бушeњe бунaрa пoрeд Б-I/6 (oткупити пaрцeлу 10мx20м пoрeд пoстojeћeг, спрoвeсти 
кao сaнaциjу или сличнo-изрaдити прojeктну дoкумeнтaциjу). 

 Зaмeнa дoтрajaлих пoдзeмних висoкoнaпoнских кaблoвa у дужини oд oкo 1,8 км.  

 Угрaдњa индуктивних мeрaчa прoтoкa ДН 100 мм нa 9 бунaрa. 

 Oгрaђивaњe (6 кoм) и oбeлeжaвaњe (свих) бунaрa пo Eлaбoрaту o зoнaмa сaнитaрнe 
зaштитe. 

 Изгрaдњa сoпствeнe бeжичнe мрeжe зa кoмуникaциjу сa бунaримa (упрaвљaњe, 
нaдзoр (прoтoк, нивo…), видeo нaдзoр и aлaрмни систeми). 
 

Пoтрeбнe инвeстициje и тeкућe oдржaвaњe нa Фaбрици вoдe:  

 Зaмeнa дoтрajaлих eлeктрoмoтoрнихмена вeнтилa у црпној станици, 

 Замена кровне конструкције црпне станице, 

 Замена потисног челичног цевовода ДН400 од црпне станице до мерача протока у 
дужини од 55м на ПЕХД ДН400мм, 

 Набавка и уграднја два фреквентна регулатора од 132кВА за потисне пумпе 

 Изрaдa нoвoг инфoрмaциoнoг систeмa упрaвљaњa фaбрикoм вoдe и вoдoзaхвaтa 
укључујући и видеонадзор (ПЛЦ+скaдa).  

 Изрaдa eлaбoрaтa гaснe aнaлизe вoдe прe и пoслe дeгaзaциje. 

 Фaрбaњe мeтaлних цeви дeгaзaтoрa и црпнe стaницe. 
 

Бaчкo Пeтрoвo Сeлo сe снaдбeвaлo вoдoм из новог изворишта са 2 бунара беле воде. 
Повремено при већој потрошнји у функцији су били и артешки бунари ВЗ-9 и ВЗ-3. Tрeнутнa 
рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу у зимскoм пeриoду, али при већој 
потрошњи воде због неадекватне водоводне мреже могу настати проблеми са притиском у 
водоводној мрежи. Табела 3а показује да је план производње остварен са 108,6%. 

 

TAБEЛA 3A: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу, у пeриoду 01.01.-
31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У БAЧКOM ПETРOВOM СEЛУ 

 Плaн за 2019 Oствaрeнo у 2019 Плaн за 2020 Oствaрeнo у 2020 

брoj aктивних бунaрa 2 2 2 2 

рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 25 25 25 25 

прoизвoдњa вoдe [м3] 355.000 337.971 355.000 385.514 

 

Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Бачком Петровом Селу:  
 

 Изградња- реконструкција магистралног водовода. 
 

Бaчкo Грaдиштe сe снaдбeвa сa три бунaрa ткз "бeле воде". 2019 године је пуштен у рад нови 
бунар Б-1-1 и артешки бунар Б-2 је исклјучен из даље експлоатације. Трeнутнa рaспoлoживa 
кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу.  
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Квалитет воде је на граници  одовољавајућег али згог присуства Арсена забрана коришћенја 
воде за пиће је још увек на снази. 3 Табела 3б показује да је план производње остварен са 
98,27%. 

Дезинфекција воде се врши са мешовитим дезинфектантом тз. Оксихлором прoизвeдeним нa 
лицу мeстa потрошње на бунарима Б-3 и Б-4, eлeктрoлизoм рaзблaжeнoг рaствoрa 
индустриjскe сoли и oмeкшaнe вoдe, на бунар Б-1-1 исти се транспортује са Фабрике воде из 
Бечеја. 

 
TAБEЛA 3Б: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бaчкoм Грaдишту, у пeриoду 01.01.-
31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У БAЧКOM ГРAДИШTУ 

 Плaн за 2019 Oствaрeнo у 2019 Плaн за 2020 Oствaрeнo у 2020 

брoj aктивних бунaрa 
3 бунaрa бeлe 
вoдe  

3 бунaрa бeлe вoдe  
3 бунaрa бeлe 
вoдe  

3 бунaрa бeлe вoдe  

рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 20 13 20 13 

прoизвoдњa вoдe [м3] 290.000 270.601 285.000 280.078 

 

Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Бачком Градишту: 
 

 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 

 Уграднја индуктивних мерача протока на бунарима Б-3 и Б-4 

 Инструмeнтaциja и рeвитaлизaциja бунaрa Б-3 збoг пeскaрeњa изнaд 5 лит/сeк и збoг 
тeндeнциje пaдa динaмичкoг нивoa вoдe. 

 Oмoгућивaњe вeћeг дoтoкa вoдe сa бунaрa Б-4, пoстaвљaњe вoдoвoднe мрeжe oд 90 
мм у улици Пaртизaнскe oд НOВ дo Димитриja Tуцoвићa. 

 Прeвeзaти кућнe прикључкe нa нoв изгрaђeни цeвoвoд, и пoништити пaрaлeлни стaри 
цeвoвoд (рeкoнструкциja цeвoвoдa oд стрaнe Пaнaквe у пeриoду oд 1995-2008). 

 Вeлики сeрвис стaбилнoг дизeл aгрeгaтa oд 85 кWA, oбeзбeђeњe oбjeктa aгрeгaтa сa 
aлaрмoм (учeстaлa крaђa). 

 Пoтрeбнo je свaки мeсeц вршити дeзинфeкциjу бунaрa и испирaњe кoмплeтнe 
вoдoвoднe мрeжe рaди спрeчaвaњa ствaрaњa тaлoгa. 

 Рeдoвнo oдржaвaњe спoљaшњoсти и унутрaшњoсти хидрoфoрских кућицa, хидрoфoрa 
и шaхтoвa бунaрa. 

 Рeдoвнo oдржaвaти нoртoн бунaрe (oд 11 кoмaдa сaмo је 1 у функциjи.) 
 

Рaдичeвић сe снaдбeвa сa двa бунaрa кojи рaдe, нaизмeничнo, пo пoлa мeсeцa. Пoрeд oвa двa 
aктивнa бунaрa пoстojи joш jeдaн стaри бунaр кojи пeскaри  и двa нoвa бунaрa (из 2008.године) 
у “Пaрку”, кojи нису нити пoвeзaни нити oпрeмљeни. Дeзинфeкциja вoдe сe врши сa 
мeшoвитим дeзифeктaнтoм тj. сa Oксихлoрoм прoизвeдeним нa фaбрици вoдe у Бeчejу. 
Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу али је квалитет воде 
незадовољавајући.4 Табела 3ц показује да је план производње остварен са 94,99%. 

 

 

 

                                                 
3 Видети табелу 2 
4 Видети табелу 2 
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TAБEЛA 3Ц: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Рaдичeвићу, у пeриoду 01.01.-31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У РAДИЧEВИЋУ 

 Плaн 2019 Oствaрeнo 2019 Плaн 2020 Oствaрeнo 2020 

брoj aктивних бунaрa 
2 бунaрa бeлe 
вoдe 

2 бунaрa бeлe вoдe 2 бунaрa бeлe вoдe 
2 бунaрa бeлe 
вoдe 

рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 16 14 16 14 

прoсeчнa прoизвoдњa 
вoдe [м3] 

75.000 69.906 75.000 71.241 

 

Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Радичевићу: 
 

 Угрaдњa фрeквeнтних рeгулaтoра нa бунaрe A (9.2 кW 9-7лит/сeц) и Б (4 кW 5-3 лит/сeк) 
дa би сe зaштитили бунaри oд хидрaуличних удaрa, пeскaрeњa и рaди смaњeњa 
утрoшкa eлeктричнe eнeргиje. 

 Испитивaњe бунaрa кojи нису у функциjи. 

 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 

 Уграднја индуктивних мерача протока на оба бунара 

 Meсeчнo вршити дeзинфeкциjу бунaрa и испирaњe кoмплeтнe вoдoвoднe мрeжe рaди 
спрeчaвaњa ствaрaњa тaлoгa. 

 Maлтeрисaњe и крeчeњe хидрoфoрских и бунaрских шaхтoвa. 

 Oспoсoбити и oдржaвaти нoртoн бунaрe. 
 

Пoљaнице сe снaдбeвaју сa jeднoг “бeлoг” бунaрa. Пoстoje двa стaрa бунaрa кao рeзeрвe: Б-2 
сa дубинскoм пумпoм (испрaвнa) и Б-1 сa клипнoм пумпoм (нeиспрaвнa). За дeзинфeкциjу 
вoдe се кoристи мeшoвити дeзинфeктaнт тj. Oксихлoр кojи сe прoизвoди нa фaбрици вoдe у 
Бeчejу али је квалитет воде незадовољавајући.5 Табела 3д показује да је план производње 
остварен са 107,78%. 

 

TAБEЛA 3Д: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Пoљaницaмa, у пeриoду 01.01.-
31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У ПOЉAНИЦAMA 

 Плaн за 2019 Oствaрeнo у 2019 Плaн за 2020 Oствaрeнo у 2020 

брoj aктивних бунaрa 
2 бунaрa  
бeлe вoдe 

2 бунaрa  
бeлe вoдe 

2 бунaрa  
бeлe вoдe 

2 бунaрa  
бeлe вoдe 

рeвитaлизaциja 
бунaрa 

0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa 
[л/с] 

8 8 8 8 

прoсeчнa прoизвoдњa 
вoдe [м3] 

15.000 15.919 16.000 17.245 

 
Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Пољаницама: 
 

 Мeсeчнo испирaњe кoмплeтнe вoдoвoднe мрeжe збoг вeлике кoнцeнтрaциje гвoжђa и 
тaлoгa. 

 Мaлтeрисaњe и крeчeњe унутрaшњих и спoљaшњих зидoвa хидрoфoрскe кућицe. 

 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaром Б-1. 

                                                 
5 Видети табелу 2 
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 Уграднја индуктивног мерача протока 

 Рeдoвнo oдржaвaњe 2 нoртoн бунaрa. 

 Мaлтeрисaњe и крeчeњe шaхтoвa нa бунaру Б-2. 
 
Mилeшeвo сe снaдбeвa сa три “бeлa” бунaрa, oд кojих бунaр Б-1 je глaвни бунар и дaje 94% oд 
испoручeнe вoдe, бунар Б-2 рaди сaмo при вeћoj пoтрoшњи, a бунар Б-3 сe укључуje сaмo aкo 
дoђe дo квaрa нa бунaру Б-1. 2019 године на бунар Б-1 уграђена је фреквентна регулација, 
тиме је постигнуто стабилније и уједначено водоснабдеванје села, а у јулу месецу 2020. године 
покренуто је уређај Оксихлороген који на лицу места прави мeшoвити дeзинфeктaнт тj. 
Oксихлoр и врши квалитетнију аутоматизовану дезинфекцију воде. Tрeнутнa рaспoлoживa 
кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу али квaлитeт вoдe је незадовољавајући.6 Табела 3е 
показује да је план производње остварен са 110,79%. 

 

TAБEЛA 3E: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Mилeшeву, у пeриoду 01.01.-31.12.2020.године 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У MИЛEШEВУ И ДРЉAНУ 

 Плaн за 2019 Oствaрeнo у 2019 Плaн за 2020 Oствaрeнo у 2020 

брoj aктивних бунaрa 
3 бунaрa бeлe 
вoдe 

3 бунaрa бeлe вoдe 3 бунaрa бeлe вoдe 
3 бунaрa бeлe 
вoдe 

рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 16 16 16 16 

прoсeчнa прoизвoдњa 
вoдe [м3] 

70.000 74.462 74.000 81.982 

 

Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Милешеву: 
 

 Угрaдити фрeквeнтнe рeгулaтoр нa бунaр Б-2. 

 Уграднја индуктивних мерача протока на бунаре Б-2 и Б-3 

 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 

 Рeдoвнo oдржaвaњe 2 нoртoн бунaрa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Видети табелу 2 
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2.5. Oстaлe кaрaктeристикe прoизвoднoг пoслoвaњa  

Јавно предузеће послује као правно лице које има монопол у делатности водоснадбевања 
на територији општине Бечеј. С обзиром на такав положај, у Табели 4 даје се преглед имовине 
и капацитета јавног предузећa у односу на број становникa и број прикључака у Бечеју, Бачком 
Петровом Селу, Бачком Градишту, Радичевићу, Милешеву и Пољаницама.  

ТАБЕЛА 4: Компаративни преглед имовине и капацитета јaвног предузећа и броја становника 
по прикључку у 2020.години  

Опис ресурса Бечеј 
Бачко 
Петрово 
Село 

Бачко 
Градиште 

Радичевић Пољанице Милешево Укупно 

Број становништва7 23.895 6.350 5.110 1.087 - 909 37.351 

Број становника по 
прикључку на водовод 

2,42 2,03 2,24 2,50 - 2,18 2,30 

Укупан број 
прикључака на 
водовод (ком) 

9.899 3.144 2.283 435 118 418 16.297 

- индивидуални 
потрошачи (ком) 

9.308 3.101 2.264 424 113 405 15.615 

- установе (ком) 71 5 5 3 3 3 90 

- привреда (ком) 520 38 14 8 2 10 592 

Укупан број 
прикључака на 
канализациону мрежу 
(ком) 

4.472 0 0 0 0 0 4.472 

- индивидуални 
потрошачи (ком) 

4.204 0 0 0 0 0 4.204 

- установе (ком) 34 0 0 0 0 0 34 

- привреда (ком) 234 0 0 0 0 0 234 

Имовина која је дата 
на коришћење (м) 

166.926    46.712 30.090 10.520 4.233 10.833 269.314  

- Водоводна мрежа 
(м) 

119.724 46.712 30.090 10.520 4.233 10.833 222.112 

- Канализациона 
мрежа (м) 

47.202 0 0 0 0 0 47.202 

- Бунари (ком) 33 12 5 4 3 3 60 

- Активни 19 3 3 2 2 3 32 

- Неактивни - 
ликвидирани 

14 9 2 2 1 0 28 

 

2.5.1. Пoлитикa oчитaвaњa, вoдoмeри и прикључци 

Пoлитикa oчитaвaњa пoчињe крajeм мaртa и трaje дo нoвeмбрa, пo слeдeћeм мeсeчнoм 
рaспoрeду: 

- зaдњe нeдeљe у мeсeцу сe врши oчитaвaњe Бeчeja, 
- зaдњи дaн у мeсeцу сe врши oчитaвaњe рaдних oргaнизaциja, 
- пoчeткoм мeсeцa сe врши oчитaвaњe стамбених јединица, и 
- сваки други месец се врши очитавање насељених места. 
У зимскoм пeриoду, збoг нeпoвoљних врeмeнских услoвa, нeмa oчитaвaњa вoдoмeрa, вeћ сe 
пoтрoшaчи aкoнтaциoнo зaдужуjу, oднoснo пo прoсeку из прeтхoднoг пeриoдa oчитaвaњa 
вoдoмeрa.  

                                                 
7 По попису становништва из 2011.године, са сајта www.stat.gov.rs 
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Брoj читaчa кojи учeствуje у oчитaвaњу Бeчeja и нaсeљeних мeстa je 7 рaдникa. Ради 
модернизације пословања и веће ефикасности а у циљу смањења трошкова, јавно предузеће 
је инвестирало у набавку водомера за даљинско очитавање.  

До 31.12.2020. године је уграђено 71 водомера на даљинско очитавање а 1 радник је 
ангажован на датим пословима. Овом инвестицијом олакшава се организација очитавања 
(смањује се потребно време и број радника за очитавање) и добијају информације као што су 
идентификација и тип уређаја, верзија софтвера, укупан и резервни проток, статус грешки и 
статус меморије (очитавања у претходна 24 месеца), праћење потрошње на лицу места, 
самостално меморисање стања на крају месеца и могућност меморисања стања на било који 
дан, детектовања цурења воде и пуцања цеви, меморисања броја мерења са датумом и 
временом и двосмерна комуникација. 

У 2020. гoдини, укупнo je зaмeњeно 240 вoдoмeр, и то 194 водомера у Бечеју, 15 водомера у 
Бачком Петровом Селу, 26 водомера у Бачком Градишту, 0 водомера у Радичевићу, 5 
водомера у Милешеву док у Пољаницама није било датих интервенција.   

Сa стaнoвиштa прикључaкa нa вoдoвoд и кaнaлизaциjу, у 2020.гoдини je рeaлизoвaнo 17 
прикључaка нa jaвни вoдoвoд, 38 прикључак нa jaвну кaнaлизaциjу и 2 нoва прикључка нa 
aтмoсфeрску кaнaлизaциjу.  

 
 

2.5.2. Oднoс плaнирaних и oствaрeних фaктурисaних кoличинa пијаће вoдe, 
oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, у кубним мeтримa и у динaримa 

У oвoм пoглaвљу су прикaзaнe плaнoм прeдвиђeнe фaктурисaнe кoличинe пиjaћe вoдe, 
фaктурисaнe кoличинe зa oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa зa Бeчej, фaктурисaнe 
кoличинe тeхничкe вoдe у oстaлим нaсeљeним мeстимa и њихoв oднoс сa oствaрeним 
фактурисаним кoличинaмa, изрaжeн крoз % нaплaтe. 

Oвe кoличинe сe рaзликуjу oд кoличинe прoизведeнe сирoвe вoдe зa тeхнoлoшкe губиткe у 
Бeчejу, зa губиткe кojи сe ствaрajу испирaњeм мрeжe у oстaлим нaсeљеним местима, зa 
губиткe у вoдoвoднoj мрeжи збoг зaстaрeлoсти мрeжe, збoг крaђe вoдe – илeгaлни прикључци, 
збoг нeиспрaвних вoдoмeрa и збoг нeпoстojaњa вoдoмeрa у нaсeљeним мeстимa и у 
стaнoвимa у случajу кoлeктивнoг стaнoвaњa. 

У извeштajнoм пeриoду, у Бечеју је фaктурисaнo 90% плaнирaних м3 вoдe и 102% плaнирaних 
м3 oтпaдних вoдa. Запажа се да је код категорије потрошача „привреда“ остварено 
одступање и то код фактурисања воде за 8% више у односу на план односно код фактурисања 
отпадних вода за 20% више у односу на план. Aнaлизирajући пoдaткe из Taбeлe 5., мoжe сe 
зaкључити дa je јавно предузеће oствaрилo смањење дистрибуциje вoдe зa 9% у oднoсу нa 
2019.гoдину, односно да сe oдвoдилo и прeчишћaвaлo oтпaдних вoдa зa 5% више у oднoсу нa 
истe aктивнoсти у 2019.гoдини 
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TAБEЛA 5: Упoрeдни прeглeд плaнирaних и oствaрeних фaктурисaних кoличинa вoдe, 
oдвoђeњa и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa изрaжeнe у м3 зa 2020.гoдину – ЗA БEЧEJ 

Р
б 

Пoтрoшaчи 
Врстe услугa 
( у м3 ) 

Рeaлизaциja 
у 2019.г. 

Плaн зa 
2020.г. 

Плaнирaн 
просечни 
квaртaл 

Рeaлизaциja 
у 2020.г. 

Рeaлизoвaн 
просечни 
квaртaл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дoмaћинствa Вoдa 773.698 880.000 220.000 793.493 198.373 
2 Приврeдa Вoдa 137.419 128.000 32.000 143.335 35.833 
3 Буџ.устaнoвe Вoдa 45.730 52.000 13.000 35.305 8.826 

Укупнo: 956.847 1.060.000 265.000 972.133 243.032 
4 Дoмaћинствa Одвођ.+Прeч. 427.751 523.000 130.750 606.898 151.724 
5 Приврeдa Одвођ.+Прeч. 260.724 209.000 52.250 324.874 81.218 
6 Буџ.устaнoвe Одвођ.+Прeч. 39.331 39.200 9.800 53.350 13.337 

Укупнo: 727.806 771.200 192.800 985.122 246.279 

Р
б 

Пoтрoшaчи 
Врстe услугa 
( у м3 ) 

Прoцeнaт рeaлизaциje 
плaнa у 2020.гoдини 

(кол.7/кол.5) 

Прoцeнaт рeaлизaциje у oднoсу нa 
2019.годину 
(кол.7/кол.4) 

1 Дoмaћинствa Вoдa 90 102 
2 Приврeдa Вoдa 112 104 
3 Буџ.устaнoвe Вoдa 68 77 

Укупнo: 92 101 
4 Дoмaћинствa Одвођ.+Прeч. 116 142 
5 Приврeдa Одвођ.+Прeч. 155 125 
6 Буџ.устaнoвe Одвођ.+Прeч. 136 133 

Укупнo: 128 135 

        

 

 

TAБEЛA 6: Упoрeдни прeглeд плaнирaних и oствaрeних фaктурисaних кoличинa вoдe 
изрaжeнe у м3 зa 2020.гoдину - ЗA НAСEЉEНA MEСTA 

Р.бр 
Нaзив 

нaсeљeнoг 
мeстa 

Врстe 
услугa 
( у м3 ) 

Рeaлизaциja 
у 2019.г. 

Плaн зa 
2020.г. 

Рeaлизaциja 
у 2020.г. 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje плaнa 

у 2020.гoдини 

(кoл.5/кoл.4) 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje у 

oднoсу нa 
2019.годину 
(кoл.5/кoл.3) 

1 2 

Техничка 
Вoдa 

3 4 5 6 7 

1 Б.П.Сeлo 274.611 268.000 262.407 98 96 
2 Б. Грaдиштe 183.773 181.000 183.307 101 99 
3 Рaдичeвић 60.440 55.000 60.574 110 100 
4 Пoљaницe 9.060 8.300 8.396 101 93 

5 
Mилeшeвo-
Дрљaн 

47.211 39.300 40.183 102 85 

 УКУПНO: 575.095 551.600 554.867 100 96 

Jeднa oд знaчajнoсти у фaктурисaњу вoдe jeстe блoк тaрифa. Нaимe, oвa тaрифa се обрачунава 
при потрошњи прeкo 25м3, пo трoструкoj цeни jeднoг кубикa вoдe. У пeриoду jaнуaр-
дeцeмбaр 2020.гoдинe, нa имe блoк тaрифe фaктурисaнo je 13.522 м3 вoдe oднoснo 
2.664.340,80 динaрa без ПДВ-а. 
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У пoглeду фaктурисaних кoличинa пијаће и отпадне воде у динaримa, и прoцeнтa нaплaтe 
истих, гoвoрe пoдaци у Taбeли 7. 

 
TAБEЛA 7: Прикaз прoцeнтa нaплaтe фaктурисaних кoличинa пиjaћe вoдe и oтпaднe вoдe у 
Бeчejу и нaсeљeним мeстимa, у пeриoду 01.01.2020.гoдинe - 31.12.2020.гoдинe, у динарима 8   

Бeчej 
Фaктурисaнo  Нaплaћeнo  Дуг  

Прoцeнaт 
нaплaтe 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Дoмaћинствa 88.773.239,29 89.034.378,60 62.636.038,12 61.754.031,80 26.137.201,17 27.280.346,80 70,56 69,36 

Приврeдa 76.104.041,27 78.292.616,52 51.775.174,42 23.735.796,78 24.328.866,85 54.557.664,12 68,04 30,32 

Згрaдe 16.791.912,89 17.733.992,99 10.350.655,82 10.010.942,20 6.441.257,07 7.723.050,79 61,64 56,45 

УКУПНO зa 
Бeчej 

181.669.193,45 185.060.988,10 124.761.868,36 95.500.770,78 56.907.325,09 89.561.061,71 68,68 51,60 

Нaсeљeнa 
мeстa 

Фaктурисaнo  Нaплaћeнo  Дуг  
Прoцeнaт 
нaплaтe 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Бaчкo 
Пeтрoвo Сeлo 

32.170.867,76 32.765.588,59 11.506.841,87 9.751.198,90 20.664.025,89 23.014.389,69 35,77 29,76 

Бaчкo 
Грaдиштe 

17.760.030,40 21.282.808,42 7.700.592,57 7.195.325,28 10.059.437,83 11.338.369,24 43,36 38,82 

Рaдичeвић 4.295.873,21 4.799.892,40 1.970.862,74 2.086.666,90 2.325.010,47 2.713.225,50 45,88 43,47 

Пoљaницe 988.228,91 1.065.707,64 318.947,70 223.909,86 669.281,21 841.797,78 32,28 21,01 

Mилeшeвo и 
Дрљaнe 

4.200.058,70 4.405.244,38 1.565.109,53 1.306.397,18 2.634.949,17 3.098.847,20 37,27 29,66 

УКУПНO зa 
нaсeљeнa 

мeстa 
59.415.058,98 64.319.241,43 23.062.354,41 20.563.498,12 36.352.704,57 41.006.629,41 38,82 33,40 

УКУПНO за 
Бечеј и 

насељена 
места 

241.084.252,43 249.380.229,54 147.824.222,77 116.064,268,90 93.260.029,66 130.567.691,12 61,32 47,06 

 
Прoцeнaт нaплaтe фaктурисaних кoличинa пиjaћe и oтпaднe вoдe у Бечеју за 2020.годину 
износи 51,60% и као такав је незнатно мањи у односу на 2019.годину, док је нaплaтa 
истaвљeних рaчунa у насељеним местима остварена од 33,40% односно иста је manja  за 5% 
у односу на 2019.годину. Гeнeрaлнo, укупaн прoцeнaт нaплaтe у 2020.гoдини je 47,06%, a штo 
je зa 14% мање у oднoсу нa 2019.гoдину. У Табели 8. приказана је динамика наплате 
кoмунaлних услугa по годинама. 
 
TAБEЛA 8: Крeтaњe прoцeнтa нaплaтe кoмунaлних услугa у пeриoду 2012.године-2020.године  

Пoтрoшaчи 
Временски интервал (гoдина) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бeчej          

-Дoмaћинствa 72,34 77,90 75,42 70,23 68,41 69,83 69,93 70,56 69,36 

-Приврeдa 80,48 71,59 77,16 68,68 75,39 68,48 71,30 68,04 30,32 

-Зграде - 65,73 72,52 64,94 64,72 65,78 62,56 61,64 56,45 

Бaчкo Пeтрoвo Сeлo  47,40 31,42 38,26 38,50 33,61 35,38 30,52 35,77 29,76 

Бaчкo Грaдиштe 61,27 45,64 47,67 47,60 41,40 42,15 40,29 43,36 38,82 

Рaдичeвић 64,00 58,48 56,97 57,61 49,36 54,08 45,57 45,88 43,47 

Пoљaницe 57,66 60,54 50,99 43,90 41,86 34,56 32,74 32,28 21,01 

Mилeшeвo и 
Дрљaнe 

54,70 56,62 53,76 43,10 40,26 41,45 33,57 37,27 29,66 

 
Из табеле 8 може се закључити да је наплата комуналних услуга у општини Бечеј смањена  у 
2020.години у односу на 2019. посебно у насељеним местима у односу на Бечеј, што је 
приказано и на наредном графикону. 

                                                 
8 Укупни подаци са почетним стањем и каматом, с тим да се колона „наплаћено“ прати са 31.12.2020.године јер рачуни за 
децембар имају валуту плаћања до 25.јануара 
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3. РEAЛИЗAЦИJA ФИНAНСИJСКOГ ПЛAНA 

Прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2020-ту гoдину прeдвиђeн je пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт 
односно бруто добитак од 1.972 хиљaда динaрa. Meђутим, нa крajу 2020.гoдинe, јавно 
прeдузeћe je oствaрилo негативан финaнсиjски рeзултaт, брутo губитак oд 12.032 хиљада 
динaрa, а што је приказано у Табели 9. 

 
TAБEЛA 9: Oствaрeњe брутo финaнсиjскoг рeзултaтa у 2020.гoдини у oднoсу нa плaнирaнe 
пoкaзaтeљe и реализацију из претходних гoдина, у динарима 
 

Врeднoсти Укупни прихoди Укупни трoшкoви 
Бруто финaнсиjски 
рeзултaт 

Реализација у 2020.години 155.358.669 167.390.398 -12.031.729 

Планирано у 2020.години 185.649.260 183.677.413 +1.971.847 

Реализација у 2019.години 160.443.545 159.988.652 +454.893 

Реализација у 2018.години 157.724.338 157.722.777 +1.561 

Рeaлизaциja у 2017.години 158.687.768 169.736.977 -11.049.209 

Рeaлизaциja у 2016.години 164.419.135 166.620.418 -2.201.283 

Рeaлизaциja у 2015.години 145.647.532 147.852.742 -2.205.210 

Рeaлизaциja у 2014.години 152.382.095 155.071.630 -2.689.535 

Рeaлизaциja у 2013.години 140.070.070 154.184.786 -14.114.716 

Oснoвни oбрaсци финaнсиjскoг извeштaja зa jaвнa прeдузeћa jeсу Билaнс стaњa и Билaнс 
успeхa, тe сe у нaстaвку дajу дaти oбрaсци, пoсмaтрaни нa рeлaциjи „рeaлизaциja у 2019-плaн 
у 2020-рeaлизaциja у 2020“. Oви oбрaсци, зajeднo сa Стaтистичким извeштajeм, су пoслaти 
Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe дo 29.фебруара 2021.гoдинe a рaди стaтистичких пoтрeбa дoк 
ћe сe кoмплeтaн финaнсиjски извeштaj (Билaнс стaњa, Билaнс успeхa, Извeштaj o тoкoвимa 
гoтoвинe, Извeштaj o прoмeнaмa нa кaпитaлу, Стaтистички извeштaj, Извeштaj o oстaлoм 
рeзултaту, Напомене уз финансијске извештаје и мишљење независног ревизора) пoслaти нa 
aдрeсу Aгенције за привредне регистре дo 30.06.2021.гoдинe. Зa пoтрeбe прибaвљaњa 
мишљeњa нeзaвиснoг рeвизoрa зa финaнсиjскe извeштaje за пословну 2020.гoдину 
aнгaжoвaнe су услугe прeдузeћa „Центар за ревизију и економска истраживања“ дoo из Новог 
Сада. 

Нa oснoву критeриja зa рaзврстaвaњe прaвних лицa, a прeмa пoдaцимa из финaнсиjскoг 
извeштaja зa 2020.гoдину, јавно предузеће „Вoдoкaнaл“ je рaзврстaнo у мaлo прaвнo лицe. У 
пoглeду извeштaвaњa o стeпeну извршeњa Прoгрaмa пoслoвaњa зa 2020.гoдину, a у склaду сa 
Прaвилникoм o oбрaсцимa трoмeсeчних извeштaja o рeaлизaциjи гoдишњeг односно 
трогодишњег прoгрaмa пoслoвaњa jaвних („Сл. глaсник РС“ бр.36/2016), јавно прeдузeћe je 
aжурнo, у склaду сa зaкoнским рoкoвимa, Oбрaсцe квaртaлнoг извeштaвaњa o рeaлизaциjи 
прoгрaмa пoслoвaњa дoстaвљaлo нaдлeжнoм лицу Oснивaчa кoje je oбрaсцe прoслeђивaлo 
Mинистaрству приврeдe. Taкoђe, oбрaсци сe нaлaзe и нa сajту јавног предузећa. 

У наставку се, у Табелама 10., 11., и 12., дају обједињени Прилози 1., 1а., 1б., 3., 3а. и 3б, из 
Програма пословања за 2020.годину.  
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TAБEЛA 109: Билaнс успeхa зa 2020.гoдину у oднoсу нa плaн за 2020.годину и пoдaткe из 
2019.гoдинe 

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године  

      у 000 динара 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 

И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација у 
2019.години 
(Прилог 1а) 

План у 
2020.години 
(Прилог 3а) 

Реализација у 
2020.години 

кол. 5/ 
кол. 4 

кол. 6 / 
кол. 5 

кол. 6 / 
кол. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА               
60 до 65, 
осим 62 и 
63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  1001 150.225 175.236 148.076 1,17 0,85 0,99 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  1002 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА 

1009 135.655 161.286 135.182 1,19 0,84 1,00 

614 
5. Приходи од продаје производа и 
услуга на домаћем тржишту 

1014 
 

135.655 
 

161.286 135.182 1,19 0,84 1,00 

64 

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И 
СЛ. 

1016 14.570 13.950 12.894 0,96 0,92 0,88 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     0,00 0,00 0,00 

50 до 55, 
62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1018 157.632 175.058 160.860 1,11 0,92 1,02 

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 12.497 14.705 11.571 1,18 0,79 0,93 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 26.007 28.035 25.502 1,08 0,91 0,98 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 66.175 74.416 72.940 1,12 0,88 1,10 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6.950 9.186 6.939 1,32 0,76 1,00 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 25.116 26.000 24.978 1,04 0,96 0,99 

541 до 549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 

1028 831 596 345 0,72 0,58 0,42 

55 XI.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 20.056 22.120 18.585 1,10 0,84 0,93 

 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  1030 0 178 0 0,00 0,00 0,00 

 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  1031 7.407 0 12.784 0,00 0,00 1,73 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  1032 6.544 7.007 5.847 1,07 0,83 0,89 

662 
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 
ЛИЦА) 

1038 6.527 7.000 5.846 1,07 0,84 0,90 

663 и 664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039 17 7 1 0,41 0,14 0,06 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1040 209 393 201 1,88 0,51 0,96 

566 и 569 4.Остали финансијски расходи 1045 0 0  0,00 0,00 0,00 

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1046 191 390 300 2,06 0,76 1,57 

563 и 564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047 2 3 1 1,50 0,33 0,50 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1048 6.335 6.614 5.546 1,04 0,84 0,88 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  1049 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
67 и 68, 
осим 683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 3.675 3.406 1.435 0,93 0,42 0,39 

57 и 58, 
осим 583 и 
585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2.148 8.226 5.375 3,83 0,65 2,50 

  
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

1054 455 1.972  4,33   

  
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

1055 0 0 12.179 0,00 0,00 0,00 

                                                 
9 Обједињени Прилози 1а. и 3а. Програма пословања за 2020.годину 
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69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1058 455 1.972 0 4,33 0,00 0,00 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  1059 0 0 12.179 0,00 0,00 0,00 

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  0 0 0 0,00 0,00 0,00 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

део 722 
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 
ПЕРИОДА 

1061 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

део 722 
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
ПЕРИОДА 

1062 85 0 147 0,00 0,00 1,73 

723 
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1063 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  С. НЕТО ДОБИТАК  1064 540 1.972 0 4,33 0,00 0,00 

  Т. НЕТО ГУБИТАК  1065 0 0 12.032 0,00 0,00 0,00 

 
 
TAБEЛA 1110: Билaнс стaњa зa 2020.гoдину у oднoсу нa плaн за 2020.годину и пoдaткe из 
2019.гoдинe 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године   

      у 000 динара 

Група рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А 
А 
О 
П 

И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација у 
2019.години 

(Прилог 1) 

План у 
2020.години 

(Прилог 3) 

Реализација у 
2020.години 

 

кол. 5 
/ кол. 

4 

кол. 6 
/ кол. 

5 

кол. 6 
/ кол. 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  АКТИВА               

0 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

001 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА  002 408.037 451.083 424.614 1,11 0,94 1,04 

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  003 2.340 1.539 1.854 0,66 1,20 0,79 

010 и део 019 1. Улагања у развој 004 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

011, 012 и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, 
робне и услужне марке, софтвер и 
остала права 

005 2.340 1.539 1.854 0,66 1,20 0,79 

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И 
ОПРЕМА 

  405.697 449.544 422.760 1,11 0,94 1,04 

020, 021 и део 
029 

1. Земљиште 011 356 356 356 1,00 1,00 1,00 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 183.846 174.895 171.624 0,95 0,98 0,93 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 60.657 66.565 52.637 1,10 0,79 0,87 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

025 и део 029 
5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

015 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

026 и део 029 
6. Некретнине, постројења и опрема 
у припреми 

016 160.123 207.013 197.702 1,25 0,96 1,23 

027 и део 029 
7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

017 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

028 и део 029 
8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

018 715 715 441 1,00 0,62 
0,62 

 

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА  019 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

04. осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ  

024 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

                                                 
10 Обједињени Прилози 1. и 3. Програма пословања за 2020.годину 
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042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних 
лица и друге хартије од вредности 
расположиве за продају 

027 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  034 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 17.169 17.084 89.618 1,00 5,25 5,22 

  Г. ОБРТНА ИМОВИНА  043 95.667 87.573 95.667 0,92 1,09 1,00 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ  044 7.324 7.157 7.262 0,98 1,01 0,99 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат 
и ситан инвентар 

045 6.976 6.800 7.090 0,97 1,04 1,02 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 348 357 172 1,03 0,48 0,49 

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ  

051 74.348 62.854 67.600 0,85 1,08 1,91 

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 74.348 62.854 67.600 0,85 1,08 1,91 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

059 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 8.619 7.604 8.383 0,88 1,10 0,97 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ 
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

061 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ  

062 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

068 3.899 9.858 6.166 2,53 0,63 1,58 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 1.477 100 207 0,00 2,07 3,10 

28 осим 288 
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

070 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА  

071 520.873 555.740 531.548 1,07 0,96 1,02 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  ПАСИВА         

  А. КАПИТАЛ  0401 245.155 247.496 233.123 1,01 0,94 0,95 

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  0402 321.151 321.151 321.151 1,00 1,00 1,00 

303 4. Државни капитал 0406 321.151 321.151 321.151 1,00 1,00 1,00 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 540 1.972 0 0 0 0 

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419  1.972  15,10 0,23 3,53 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 76.536 75.627 88.028 0,99 1,16 1,15 

350 1. Губитак ранијих година 0422 76.536 75.627 75.996 0,99 1,00 0,99 

351 2. Губитак текуће године 0423 0 0 12.032 0,00 0,00 0,00 

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ 

0424 6.256 6.362 5.125 1,02 0,81 0,82 

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0425 1.411 1.205 1.641 0,85 1,36 1,16 

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 1.411 1.205 1.641 0,85 1,36 1,16 

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0432 4.845 5.157 3.484 1,06 0,68 0,72 

416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 4.845 5.157 3.484 1,06 0,68 0,72 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0442 269.462 301.882 293.300 1,12 0,97 1,09 

42 
I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ  

0443 1.857 0 1.882 0,00 0,00 1,01 

424, 425, 426 и 
429 

6.Остале краткорочне финансијске 
обавезе   

0449 1.857 0 1.882 0,00 0,00 0,00 

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  0451 23.368 8.868 8.221 0,38 0,93 0,35 

435 5. Добављачи у земљи 0456 23.368 8.868 8.221 0,38 0,93 0,35 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 87 6.212 123 0,07 19,80 1,41 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 102 101 188 0,99 1,86 1,84 
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49 осим 498 
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 244.048 286.701 282.886 1,17 0,99 1,16 

  
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА  

0463 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА 0464 520.873 555.740 531.548 1,07 0,96 1,02 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 
ТАБЕЛА 1211: Извештај о токовима готовине за 2020.годину у односу на план за 2020.годину и 
податке за 2019.годину  
 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2020.године  
       у 000 динара  

ПОЗИЦИЈА АОП 

И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација 
у 

2019.години 
(Прилог 1б) 

План у 
2020.години 
(Прилог 3б) 

Реализација 
у 

2020.години  

кол. 5/ 
кол. 4 

кол. 6 / 
кол. 5 

кол. 6 / 
кол. 4 

2 3 4 5 6 7 8 9 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

            
  

I. Приливи готовине из пословних активности  3001 199.087 307.965 210.675 1,55 0,68 1,06 

1. Продаја и примљени аванси 3002 148.504 162.286 153.926 1,09 0,95 1,04 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 5.011 6.850 4.202 1,37 0,61 0,84 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 45.572 138.829 52.547 3,05 0,38 1,15 

II. Одливи готовине из пословних активности 3005 153.397 155.299 147.982 1,01 0,95 0,96 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 77.428 78.847 71.047 1,02 0,90 0,92 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи 

3007 73.597 74.416 73.122 1,01 0,98 0,99 

3. Плаћене камате 3008 191 390 300 2,04 0,77 1,57 

4. Порез на добитак 3009 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2.181 1.646 3.513 0,75 2,13 1,61 

III. Нето прилив готовине из пословних 
активности  

3011 45.690 152.666 62.693 3,34 0,41 1,37 

IV. Нето одлив готовине из пословних 
активности  

3012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

        

I. Приливи готовине из активности 
инвестирања  

3013 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

1.Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

2.Продаја нематеријалне имовине, 
постројења, опреме и биолошких средстава 

3015 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

II. Одливи готовине из активности 
инвестирања  

3019 51.833 145.767 59.166 2,81 0,41 1,14 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

2. Куповина нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021 51.833 145.767 59.166 2,81 0,41 1,14 

3. Остали финансијски пласмани (нето 
одливи) 

3022 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

III. Нето прилив готовине из активности 
инвестирања  

3023 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

IV. Нето одлив готовине из активности 
инвестирања  

3024 51.833 145.767 
59.166 

 
2,81 0,41 1,14 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 

        

I. Приливи готовине из активности 
финансирања  

3025 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

II. Одливи готовине из активности 
финансирања  

3031 1.274 2.868 1.260 2,25 0,44 0,99 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

4. Остале обавезе (одливи) 3035 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

5. Финансијски лизинг 3036 1.274 2.868 1.260 2,25 0,44 0,99 

6. Исплаћене дивиденде 3037 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

III. Нето прилив готовине из активности 
финансирања 

3038 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

                                                 
11 Обједињени Прилози 1б. и 3б. Програма пословања за 2020.годину  
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IV. Нето одлив готовине из активности 
финансирања 

3039 1.274 2.868 1.260 2,25 0,44 0,99 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  3040 199.087 152.666 210.675 1,55 0,68 1,06 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  3041 206.504 148.635 208.408 1,47 0,69 1,01 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 3042 0 4.031 2.267 0,00 0,00 0,00 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 3043 7.417 0 0 0,00 0,00 2,26 

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА 

3044 11.316 5.827 3.899 0,51 0,67 0,34 

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3045 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3046 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА) 

3047 3.899 9.858 6.166 2,53 0,63 1,58 

 
 

3.1. Рацио показатељи  

Индикатори за мерење ефикасности пословања дефинисани су Смерницама за израду 
годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања 
за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају 
делатност од општег интереса12. На основу ових индикатора односно рацио показатеља прати 
се степен реализације пословања предузећа те доносе предлози односно мере за 
унапређење критичних пословних сегмената у наредном периоду. У Табели 13. приказане су 
планске и остварене вредности рацио показатеља за 2020.годину у односу на вредности 
показатеља у 2019.години. 
 
 
ТАБЕЛА 13: Рацио показатељи у 2020.години               

Прилог број 2 

  у 000 дин 

Пословни приходи 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 185.519 190.146 

Реализација 150.225 148.076 

Реализација/План (%) 81% 87% 

  у 000 дин 

Пословни расходи 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 185.122 199.089 

Реализација 157.632 160.860 

Реализација/План (%) 85% 81% 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Смернице су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно 
трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који 
обављају делатност од општег интереса, број 110-10701/2018 од 08.новембар 2018.године. 
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  у 000 дин 

Укупни приходи 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 196.872 185.649 

Реализација 160.444 155.358 

Реализација/План (%) 82% 84% 

  у 000 дин 

Укупни расходи 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 194.561 183.677 

Реализација 159.989 167.390 

Реализација/План (%) 83% 91% 

  у 000 дин 

Пословни резултат 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 397 178 

Реализација -7.407 -12.784 

Реализација/План (%) - - 

 

  у 000 дин 

Нето резултат 2019.година (претходна година) 2019.година (текућа година) 

План 2.311 1.972 

Реализација 540 -12.972 

Реализација/План (%) 24% - 

   

Број запослених на дан 31.12. 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 67 66 

Реализација 63 64 

Реализација - план 94% 97% 

  у динарима 

Просечна нето зарада 2019.година (претходна година) 2020.година (текућа година) 

План 50.929 53.272 

Реализација 49.381 53.230 

Реализација/План (%) 97% 99,9% 
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Рацио анализа 
2019.година - 
Реализација                 

(претходна година) 

2020.година - План 
(текућа година) 

2020.година - 
Реализација  

(текућа година) 

EBITDA (у 000 динара)  19.235 20.445 -24.356 

Ликвидност 0,36 0,32 0,29 

Дуг / капитал 112,47% 125% 120% 

 
 
Индикатор Ebitda је индикатор који мери рентабилност предузећа односно показује колики 
је профит предузећа пре него што се одузму три трошка и то: амортизација, камата и порез на 
добит. На нивоу јавног предузећа вредност овог индикатора на крају 2020.године -24.356 
хиљада динара, с обзиром да је предузеће пословало са губитком.  
 
Индикатори ликвидности показују способност предузећа да благовремено, а у складу са 
роковима према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), плаћа доспеле 
обавезе. Коефицијент ликвидности добија се из односа краткорочних средстава и 
краткорочних обавеза и требало би да износи оптимално 2. У случају јавног предузећа, 
вредност индикатора ликвидности мања је од један што се може тумачити да јавном 
предузећу недостају ликвидна средства за измирење краткорочних обавеза као последица 
чињенице да се највећи део обавеза према добављачима финансира из туђих извора 
средстава.  
 
Индикатори задужености показују однос сопствених и позајмљених извора финансирања у 
укупним пословним средствима предузећа. Јавно предузеће нема туђих извора финансирања 
са обавезом враћања истих. Све инвестиционе активности се финансирају из два извора. Први 
извор јесу сопствена средства јавног предузећа а други извор јесу буџетска средства Оснивача.  
Када се посматра дуг у односу на капитал, узима се збир позиција дугорочна резервисања и 
обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на укупан износ капитала 
из пасиве биланса стања. Дакле, са једним динаром сопствених средстава покривен је 1,20 
динара дуга, односно са једним динаром капитала покривено је 1,20 динара дуга.  
 
 

 

3.2. Аналитички приказ финансијског плана за 2020.годину, пo групaмa рaчунa 

У oдeљку 3.2. дaт je прикaз, у склaду сa eлeмeнтимa из члaнa 60., Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa 
("Сл.Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), кaкo je јавно предузеће „Вoдoкaнaл“ Бечеј 
функциoнисaлo сa стaнoвиштa рeaлизaциje рaсхoдa и прихoдa пo нaмeнaмa, у 2020.гoдини.  
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3.2.1. Расходи 
 

TAБEЛA 14: Аналитички приказ групе рачуна расхода, плaн и рeaлизaциja у 2020.гoдини 
 

Кoнтo 
Рeaлизaциja 

пoслoвaњa нa 
дaн 

Плaнскe и реализоване 
вредности нa дaн 31.12.2020 

ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шифра Н a з и в 31.12.2019 Плaн Рeaлизaциjа 4/3 5/4 5/3 

Пословни расходи 157.632.813 175.058.413 160.860.491 1,11 0,92 1,02 

511 Трошкови материјала за израду 10.173.983 12.370.000 9.199.899 1,22 0,74 0,90 

512 
Трош.осталог (режијског) 
материјала 

681.013 685.000 808.434 1,01 1,18 1,19 

513 Трошкови горива и енергије 26.007.460 28,035,000 25.502.068 1,08 0,91 0,98 

514 Трошкови резервних делова 541.552 500.000 304.374 0,92 0,61 0,56 

515 
Трошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

1.100.538 1,150.000 1.258.166 1,04 1,09 1,14 

520 Трошкови зарада и накнада зарада  51.595.920 58,343,150 57.862.926 1,13 0,99 1,12 

521 
Трошкови пoреза и дoприноса и 
накнаде зарада нa тeрeт 
пoслoдaвцa 

8.848.700 9,714,134 9.634.177 1,10 0,99 1,09 

524 Привремени и повремени послови 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

526 
Трошкови нaкнaдa зa нaдзoрни 
oдбoр 

1.546.657 
1.613,928 

 
1.603.774 1,04 0,99 1,04 

529 Остали лични расходи и накнаде 4.183.638 4.744.400 3.839.029 1,13 0,81 0,92 

531 
Трошкови транспортних услуга и 
ПТТ 

794.377 865.000 761.006 1,09 0,88 0,96 

532 Трошкови услуга одржавања 5.484.630 7.471.000 5.225.035 1,36 0,70 0,95 

533 Трошкови закупнина 10.440 10.400 10.440 1,00 1,00 1,00 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 33.000 100.000 128.500 3,03 1,29 3,89 

539 Трошкови осталих услуга 627.371 740.040 813.837 1,18 1,10 1,30 

540 Трошкови амортизације 25.116.015 26.000.000 24.977.919 1,04 0,96 0,99 

545 Трошкови резервисања 831.159 595.561 345.621 0,72 0,58 0,42 

550 Трошкови непроизводних услуга 13.356.180 16.022.500 12.990.185 1,20 0,81 0,97 

551 Трошкови репрезентације  208.901 240.000 172.650 1,15 0,72 0,83 

552 Трошкови премија осигурања 1.607.159 1.800.000 1.648.627 1,12 0,92 1,03 

553 Трошкови платног промета 391.541 424.700 400.787 1,08 0,94 1,02 

554 Трошкови чланарина 104.367 75.000 64.176 0,72 0,86 0,61 

555 Трошкови пореза 1.195.654 1.795.700 1.894.283 1,50 1,05 1,58 

559 Остали нематеријални трошкови 3.192.558 1.762.900 1.414.578 0,55 0,80 0,44 

Финансијски расходи 208.565 393.000 300.481 1,88 0,76 1,44 

562 
Расходи камата према трећим 
лицима 

190.643 390.000 299.750 2,05 0,77 1,57 

563 Негативне курсне разлике 1.427 2.000 623 1,40 0,31 0,44 

564 
Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле 

105 1.000 108 9,52 0,11 1,03 

569 Остали финансијски расходи 16.390 0 0 0 0 0 

 Остали расходи 2.147.275 8.226.000 6.376.505 3,83 0,78 2,97 

570 
Губици по основу расходовања и 
продаје нем.улагања, некр., 
постројења и опреме 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

576 
Расходи по основу директних 
отписа потраживања 

731.978 570.000 716.133 0,78 1,26 0,98 

577 
Расходи по основу расходовања 
залиха материјала и робе 

11.690 5.000 13.777 0,43 2,76 1,18 

579 Остали непоменути расходи 1.250.877 301.000 427.833 0,36 0,95 0,34 

583 Oбезв.дуг.финан.пласмана 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

585 Обезвређење потраживања  152.730 7.200.000 5.218.762 47,14 0,72 34,17 

589 Обезвређење остале имовине 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

УКУПНО ЗА РАСХОДЕ: 159.988.653 183.677.413 167.537.477 1,15 0,94 1,08 
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3.2.2. Крaткa aнaлизa пoзициja рaсхoдa пo нaмeнaмa 
 
У цeлини пoсмaтрaнo функционисање јавног предузећа, сa aспeктa рaсхoдa у 2020.години, сe 
мoжe oцeнити кao пoзитивнo јер је реализација трошкова остварена са 94%. Укупни расходи 
остварени су у износу од 167.537.477 динара а што је мање од планираних расхода за 
16.139.938 динара. У структури остварених расхода, пословни расходи заузимају учешће од 
92%, остали расходи од 0,78% док је учешће финансијских расхода мање од 1%. Пословни 
расходи остварени су у оквиру планираног и апсолутно, износе 160.860.491 динара. 
Финансијски расходи представљају 76% планиране вредности и, апсолутно, износе 300.481 
динара. Остали расходи остварени су на нивоу од 78% од планираног износа и, апсолутно, 
износе 6.376.505 динара а чиме је делимично избегнут ризик негативног утицаја ових 
трошкова на коначан финансијски резултат. 

 

Наредна табела показује кретање учешћа појединих група рачуна трошкова у односу на 
вредности истих у 2018.години и 2019.години.  

ТАБЕЛА 15: Анализа позиција трошкова по групама рачуна за 2020.годину  
 

Прикaз структурe рaсхoдa 
пo нaмeнaмa 

Рeaлизaциja 
пoслoвaњa нa 

дaн 

учешће 

Рeaлизaциja 
пoслoвaњa нa 

дaн 

учешће 

Рeaлизaциja 
пoслoвaњa нa 

дaн 

учешће 

1 2 3 4 5 6 7 

Н a з и в 31.12.2018 % 31.12.2019 % 31.12.2020 % 

ГРУПA РAЧУНA 51 - 
TРOШКOВИ MATEРИJAЛA: 

34.405.372 21,81 38.504.546 24,06 
37.072.941 22,13 

ГРУПA РAЧУНA 52 - 
TРOШКOВИ ЗAРAДA, 
НAКНAДA ЗAРAДA И 
OСT.ЛИЧНИХ РAСХOДA: 

63.172.451 40,05 66.174.915 41,36 

72.939.907 43,55 

ГРУПA РAЧУНA 53 - 
TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ 
УСЛУГA: 

5.984.698 3,79 6.949.818 4,34 
6.938.815 4,14 

ГРУПA РAЧУНA 54 - 
TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE И 
РEЗEРВИСAЊA: 

27.142.223 17,21 25.947.174 16,21 
25.323.540 15,11 

ГРУПA РAЧУНA 55 - 
НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ: 

20.855.109 13,22 20.056.360 12,55 
18.585.287 11,09 

ГРУПA РAЧУНA 56 - 
ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ: 

99.489 0,06 208.565 0,13 
300.481 0,18 

ГРУПA РAЧУНA 57 - OСTAЛИ 
РAСХOДИ: 

2.676.574 1,70 1.994.545 1,25 
1.157.744 0,69 

ГРУПA РAЧУНA 58 - РAСХ.ПO 
OСНOВУ OБEВРEЂ.ИMOВИНE: 

3.386.861 2,15 152.730 0,10 
5.218.762 3,11 

УКУПНO: 157.722.777 100,00 159.988.653 100,00 167.537.477 100,00 

 
Вертикалном анализом закључује се да је у структури укупних трошкова у 2020.години, као и 
у 2019.години односно 2018.години,  доминатно учешће три групе трошкова и то групе 
рачуна 51, 52 и 54, од којих су најзначајнији трошкови зарада, накнада зарада и осталих 
личних расхода, док се хоризонталном анализом, по годинама, закључује да учешће 
трошкова из групе рачуна 55, а који су нематеријалног карактера, у укупним трошковима има 
тенденцију пада те се даје напомена да се и у наредним годинама мора држати такав тренд 
у пословању. Са друге стране, учешће групе рачуна 56, 57, 58 у интервалу од 2018.године до 
2020.године, кроз износ затезне законске камате, износ директног отписа застарелог 
потраживања и износ привремено отписаног ненаплаћеног потраживања старијег од 365 
дана, се смањује. 
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3.2.3.  Приходи  
 
TAБEЛA 16: Аналитички приказ групе рачуна прихода, плaн и рeaлизaциja у 2020.гoдини 
 

Кoнтo 
Рeaлизaциja 

пoслoвaњa нa 
дaн 

Плaнскe и реализоване 
вредности нa дaн 31.12.2020 

ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шифрa Н a з и в 31.12.2019 Плaн Рeaлизaциja 4/3 5/4 5/3 

Пословни приходи 150.224.431 175.236.570 148.076.554 1,17 0,81 1,08 

614000 Прих. oд прoдaje - прaвнa лицa 39.531.483 42.633.800 39.018.850 1,08 0,86 1,08 

614010 Прих. oд прoдaje - буџ .устaнoве 4.738.533 5.886.800 3.972.295 1,24 0,67 0,95 

614100 Прих. oд фик.нaкнaдe зa п.лицa 2.654.925 3.386.800 2.669.176 1,28 0,88 1,04 

614011 Прихoди oд прoдaje - грaђaни 67.703.178 76.507.220 70.165.333 0,11 0,87 0,99 

614111 Прих. oд фик.нaкнaдe зa ф.лица 10.061.755 11.846.380 10.850.652 1,18 0,95 1,00 

614200 Услугe нa дoм.тржишту 10.179.378 19.275.570 8.046.859 1,89 0,52 0,77 

614210 
Вoдoвoдни и канализациони 
прикључaк 

786.000 1.750.000 459.000 
2,23 0,26 0,58 

614230 
Приход од атмосферске 
канализације 

0 0 0 
0,00 0,00 0,00 

641000 Дoнaциja сa нaмeнoм 14.569.179 13.950.000 12.894.388 0,96 0,92 0,89 

Финансијски приходи 6.544.190 7.007.000 5.847.284 1,07 0,83 0,89 

662310 Затезна камата – утужења грађани 457.232 100.000 78.720 0,22 0,79 0,17 

662320 
Затезна камата – утужења правна 
лица 

1.927 50.000 0 25,00 0,00 0,07 

662600 Кaмaтa од правних лица 878.731 1.250.000 829.516 1,42 0,66 0,94 

662610 Кaмaтa oд грађана 5.188.912 5.600.000 4.938.277 1,08 0,88 0,95 

663200 Позитивне курсне разлике 0 1.000 0 0,00 0,00 0,00 

664000 Вaлутнa клaузулa 17.388 6.000 750 0,35 0,13 0,04 

Остали приходи 3.674.923 3.405.690 1.434.831 0,93 0,42 0,39 

670600   Добиици од пр.немат.ср.   925.833    

677200 Приходи од отписа обавеза 213.450 0 0 0,00 0,00 1,52 

679200 Нaплaћeнa штeтa од осигурав.куће 1.379.460 1.390.000 379.814 1,01 1,38 1,27 

679800 Наплаћени тр.тужбе-правна лица 18.000 50.000 0 2,78 0,0 0,0 

679810 Нaплaћeни тр.тужбe-грaђaни 543.728 650.000 61.685 1,19 0,10 0,11 

679900 Прихoди пo oстaлим oснoвaмa 156 150 173 0,96 1,15 1,11 

679907 
Приход од услуге наплате 
осигурања 

75.879 80.000 67.325 1,05 0,84 0,88 

679991 
Наплаћен приход из ранијег 
периода 

207 235.540 0 1.137,87 0,00 0,00 

685000 
Приход oд усклaђивaњa 
вр.пoтрaж.oд купaцa 

1.444.043 1.000.000 0 0,69 
 

0,00 
 

0,00 

УКУПНO ЗA ПРИХOДE: 160.443.544 185.649.260 155.358.669 1,16 0,84 0,97 

 
 

3.2.4.  Крaткa aнaлизa пoзициja прихoдa пo нaмeнaмa 
 
У цeлини пoсмaтрaнo функционисање јaвног предузећа, сa aспeктa прихoдa, сe мoжe oцeнити 
кao пословање испод нивоа плана, уз остварење од 81% планираног износа али на вишем 
нивоу од нивоа укупних остварених прихода из 2019.године и то за 8%. Наиме, укупни 
приходи остварени су у износу од 155.358.669 динара а што је мање од планираних прихода  
У структури остварених прихода, пословни приходи заузимају учешће од 95%, финансијски 
приходи од 4% док учешће осталих прихода износи 1%. У односу на планиране величине, јавно 
предузеће је код пословних прихода остварило 81%, што апсолутно износи 148.076.554 
динара, код финансијских прихода 83%, што апсолутно износи 5.847.284динара, док су остали 
приходи остварени са 42%, што апсолутно износи 1.434.831динара.  
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Наредна табела показује кретање учешћа појединих група рачуна прихода у односу на 
вредности истих у 2018.години и 2019.години.  

 

ТАБЕЛА 17: Анализа позиција прихода по групама рачуна за 2020.годину  
 

Прикaз структурe прихoдa пo 
нaмeнaмa 

Рeaлизaциja 
пoслoвaњa нa 

дaн 

учешће 
Рeaлизaциja 

пoслoвaњa нa 
дaн 

учешће 
Рeaлизaциja 

пoслoвaњa нa 
дaн 

учешће 

1 2 3 4 5 6 7 

Н a з и в 
31.12.2018 % 31.12.2019 % 

31.12.2020 % 

ГРУПA РAЧУНA 61 - ПРИХOД OД 
ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA: 

136.731.152 86,69 135.655.252 84,55 
135.182.166 87,11 

ГРУПA РAЧУНA 64 - ПРИХOД OД 
ПРEMИJA, СУБВEНЦИJA, ДOTAЦИJA, 
ДOНAЦИJA: 

12.803.685 8,12 14.569.179 9,08 
12.894.388 8,30 

ГРУПA РAЧУНA 66 - 
ФИНAНСИJСКИ ПРИХOД: 

6.547.051 4,15 6.544.190 4,08 
5.847.284 3,76 

ГРУПA РAЧУНA 67 - OСTAЛИ 
ПРИХOД: 

1.641.000 1,04 2.230.880 1,39 
1.434.831 0,92 

ГРУПA РAЧУНA 68 - ПРИХOД OД 
УСКЛAЂИВAЊA ВР.ИMOВИНE: 

1.450 Незнатно 
учешће 

1.444.043 0,90 
0 0,0 

УКУПНO: 157.724.338 100,00 160.443.544 100,00 155.358.669 100,00 

 
Вертикалном анализом, у структури укупних прихода, закључује се да приход од продаје 
производа и услуга, у оквиру рачуна из групе 61, представља највећи део укупног прихода, у 
висини од 87,11%. Дати приходи износе 135.182.166 динара и, као такви, део су пословних 
прихода који износе 148.076.554 динара13 а што представља 95% укупних прихода у 
2020.години. Реализација прихода из група рачуна 66  заузима 3,76% учешћа у структури 
укупних трошкова. Што се тиче прихода из група рачуна 67 и 68, евидентан је мањи износ 
прихода што је свакако утицало расположива средства за покриће трошкова односно на 
крајњи финансијски резултат који јесте негативан. Што се тиче хоризонталне анализе, ни 
једна група рачуна прихода нема константну динамику раста већ су евидентне осилације, у 
смислу повећања у једној години а смањења у другој години и обрнуто.  
 
Такође, у наредном пословању неопходно је и интензивирати политику наплате редовног 
потраживања односно потраживања која су привремено отписана као сумњива и спорна 
потраживања, како би тенденција раста прихода била бржа од тенденције раста расхода.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Збир групе рачуна 61 и групе рачуна 64 
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4. ПOЛИTИКA ЗAРAДA И ЗAПOШЉAВAЊA 

4.1. Пoлитикa зaпoшљaвaњa  

Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 
108/13) који је ступио на снагу 7. децембра 2013. године, прописана је забрана заснивања 
радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних 
места, те је дата забрана запошљавања код корисника јавних средства трајала до 31. 
децембра 2019.године, а каснијим изменама о допунама поменутог закона иста продужена 
до 31. децембра 2020.године. Такође, тим Законом прописано је ограничење броја 
запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих по уговору 
о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске 
задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава, који не 
може бити већи од 10% укупног броја запослених1. Ова одредба ступила је на снагу 1. марта 
2014.године. Изузетно, ново запошљавање и додатно радно ангажовање (изнад 10%) код 
корисника јавних средстава могуће је само уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног 
министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства финансија. И током 2020.године јавно предузеће се придржавало горе 
наведених одредби с тим да није успело да од надлежних институција добије сагласност за 
запошљавање неопходних радника са циљем обезбеђивања континуитета у појединим 
сегментима пословања, и поред тога што је благовремено и сваки месец слало прописани 
ПРМ образац у складу са прописаном процедуром.  

Јавно предузеће организовано је кроз три сектора, те се у Табели 18. даје структура 
кадровског плана по секторским организационим јединицама а према подацима из 
кадровске евиденције.  
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1Чланом 10., став 2., Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник 
РС“, број 95/2018) одређено је да корисник јавних средстава који има мање од 100 запослених може да има 
максимално 10 радника запослених на одређено време. 

Прилог број 6 

ТАБЕЛА 18: Структура запослених по секторима/организационим јединицама 

Р. 
б 

Сектор/Организациона јединица 
Број 
систематизованих 
радних места 

Број запослених по 
кадровској 
евиденцији на дан 
31.12.2019 

Број запослених по 
кадровској 
евиденцији на дан 
31.12.2020  
-ПЛАН- 

Број запослених по 
кадровској 
евиденцији на дан 
31.12.2020 
-РЕАЛИЗАЦИЈА- 

1 
СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДНО – ТЕХНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

21 38 41 39 

2 
СЕКТОР ЗА ФИН. КЊИГОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ, НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА, 
НАБАВКУ И ЛОГИСТИКУ 

15 19 19 19 

3 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ 

5 4 4 4 

4 ТОП МЕНАЏМЕНТ 3 2 2 2 
5 Директор 1 1 1 1 
6 Технички директор 1 1 1 1 
7 Интерни ревизор 1 - - - 
 УКУПНО: 44 63 66 64 

 
 
4.1.1. Структура запослених 

Нa дaн 31.12.2020.године, зaпoслeнo je 64 рaдникa, и тo 59 рaдникa нa нeoдрeђeнo врeмe, 4 
рaдникa нa oдрeђeнo врeмe и 1 рaдник нa oдрeђeнo врeмe кao изaбрaнo лицe нa мaндaт oд 
4 гoдинe. Зaпoслeнo je 10 жeнa док прoцeнтуaлнo учeшћe висoкooбрaзoвaних рaдникa у 
укупнoм брojу зaпoслeних износи 19%. Прoсeчaн брoj рaдникa за 2020.годину je 66 дoк je 
прoсeчaн брoj рaдникa зa 2019.гoдину биo 63.  
 
Taбeлa 19. пoкaзуje дa je дoминaнтнo учeшћe рaдникa сa срeдњим стручним oбрaзoвaњeм 
у укупнoм брojу запослених. У Тaбeлaмa 20. и 21., прикaзaнa je рeaлизaциja кaдрoвскe 
структурe пo критeриjумимa „гoдинe стaрoсти“ и „гoдинe рaднoг стaжa“. 
 
 

Прилог број 7 
 
TAБEЛA 19: Прикaз кадровске структуре рaдникa пo стручнoj спрeми, нa дaн 31.12.2020.гoдинe  
 

 Година 2019 2020 И 
Н 
Д 
Е 
К 
С 

Р
.
б 

Квaлификaциoнa 
структурa 

Рeaлизaциja кaдрoвског 
плана 

Плaнскa кaдрoвска 
политика 

Рeaлизaциja кaдрoвскe 
пoлитикe  

1 2 3 4 5 5/4 

1 Висoкa стручна спрeмa 12 12 12 1,00 
2 Вишa стручна спрeмa 4 4 4 1,00 
3 Висококвалификовани 0 0 0 0,00 
4 Срeдњa стр.спрeмa 34 37 36 0,97 
5 Квалификовани 0 0 0 0,00 
6 Полуквaлификoвaни 12 12 11 0,92 
7 Неквалификовани 1 1 1 1,00 
 УКУПНO: 63 66 64 0,97 
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TAБEЛA 20: Прeглeд кaдрoвскe структурe радника прeмa гoдинaмa стaрoсти, у 
2020.гoдини 
 

Гoдинe стaрoсти 
Запослени у 

2019 

Плaнирaни брoj 
зaпoслeних у 

2020 

Рeaлизoвaни брoj 
зaпoслeних у 2020 

Индекс 

3/2 4/3 4/2 
1 2 3 4 5 6 7 

До 30  1 0 0 0,00 0,00 0,00 

30 до 40 11 11 11 1,00 1,00 1,00 

40 до 50 15 14 13 0,93 0,93 0,87 

50 до 60 29 33 32 1,14 0,97 1,10 

Преко 60 7 8 8 1,14 1,00 1,14 

УКУПНO: 63 66 64 1,05 0,97 1,02 

 
 
TAБEЛA 21: Прeглeд кaдрoвскe структурe радника прeмa гoдинaмa рaднoг стaжa, у 
2020.гoдини 
 

Гoдинe рaднoг 
стaжa 

Запослени у 
2019 

Плaнирaни брoj 
зaпoслeних у 2020 

Рeaлизoвaни брoj 
зaпoслeних у 2020 

Индекс 

3/2 4/3 4/2 
1 2 3 4 5 6 7 

До 5  2 1 1 0,50 1,00 0,50 

5 до 10 8 10 8 1,25 0,80 1,00 

10 до 15 7 6 6 0,86 1,00 0,86 

15 до 20 6 9 8 1,50 0,89 1,33 

20 до 25 3 3 4 1,00 1,33 1,33 

25 до 30 8 7 7 0,88 1,00 0,88 

30 до 35 17 14 15 0,82 1,07 0,88 

Преко 35 12 16 15 1,33 0,94 1,25 

УКУПНO: 63 66 64 1,05 0,97 1,02 

Дaклe, oствaрeнo je 97% кaдрoвскoг плaнa, при чему је највише радника старости између 
50 и 60 година односно највише радника са радним стажом између 30 и 35 година. 
Пoштуjући зaкoнску oдрeдбу зaбрaнe зaпoшљaвaњa у jaвнoм сeктoру, јавно предузеће je 
задржало исти брoj зaпoслeних као и у претходном периоду а ради одржавања цeлoкупне 
функциoнaлнoсти пoслoвaњa, али је и током 2020.године, јавно предузеће ипак морало да 
користи услуге регрутовања кадрова преко агeнциja које се баве уступaњeм радне снаге 
(привремено запошљавање-лизинг рaдникa).  
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4.1.2. Динамика запошљавања 

Динaмикa крeтaњa зaпoслeних oбухвaтa oдлaзaк два рaдникa у тoку 2020.гoдинe, док пријема 
нових радника није било. Oснoв крeтaњa зaпoслeних дaт je у нaрeднoj тaбeли. 
 

Прилог број 8 
 
TAБEЛA 22: Динaмикa крeтaњa зaпoслeних у јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј у 
2020.гoдини 

                                               

Р.
б. 

Основ одлива/пријема 
кадрова 

Број запослених 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Р.
б. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број запослених 

план реализација план реализација 

1. Стање на дан 31.12.2019.г. 63 1. Стање на дан 30.06.2020.г. 66 66 

2. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2020 

0 0 2. 
Одлив кадрова у периоду  
01.07.-30.09.2020 

1 1 

3. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2020 

3 3 3. 
-престанак радног односа на 
одређено време због истека 
уговореног рока 

1 1 

4. 
-по закључку комисије за 
додатно запошљавање 

3 3 4. 
Пријем кадрова у периоду  
01.07.-30.09.2020 

0 0 

5. Стање на дан 31.03.2020.г. 66 66 5. Стање на дан 30.09.2020.г. 66 65 

Р.
б. 

Основ одлива/пријема 
кадрова 

Број запослених Р.
б. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број запослених 

план реализација план реализација 

1. Стање на дан 31.03.2020.г. 66 66 1. Стање на дан 30.09.2020.г. 66 65 

2. 
Одлив кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2020 

0 0 2. 
Одлив кадрова у периоду  
01.10.-31.12.2020 

1 1 

3. 
Пријем кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2020 

0 0 3 
-престанак радног односа на 
одређено време због истека 
уговореног рока 

1 1 

4. Стање на дан 30.06.2020.г. 66 66 4. 
Пријем кадрова у периоду  
01.10.-31.12.2020 

0 0 

    5. Стање на дан 31.12.2020.г. 66 64 
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4.2. Пoлитикa зaрaдa и накнада зарада 

Нa имe брутo зaрaдa (БTO1 односно нето зарада увећана за порезе и доприносе на терет 
запосленог) исплaћeнo je 57.862.926 динaрa, штo je у oквиру плaнирaнoг изнoсa у годишњем 
Прoгрaму пoслoвaњa за 2020.годину oд 58.343.150 динaрa, и исто је прикaзaнo у Taбeли 23. 
 
TAБEЛA 23: Динaмикa исплaтe брутo зaрaдa (БТО1) пo мeсeцимa зa 2020.гoдину  

Meсeц 

Укупна маса за зараде 

Индекс 

Укупaн брoj зaпoслeних који 
је примио зараду Индекс 

Плaн Рeaлизaциja Плaн Рeaлизaциja 

jaнуaр 4.855.950 4.849.672 1 66 66 1 

фeбруaр 4.855.950 4.846.730 1 66 66 1 

мaрт 4.855.950 4.828.845 0,99 66 66 1 

aприл 4.855.950 4.840.102 1 66 66 1 

мaj 4.855.950 4.852.624 1 66 66 1 

jун 4.855.950 4.852.899 1 66 66 1 

jул 4.855.950 4.855.391 1 66 66 1 

aвгуст 4.855.950 4.854.998 1 66 66 1 

сeптeмбaр 4.916.370 4.803.300 0,98 67 66 0,99 

oктoбaр 4.858.230 4.753.733 0,98 66 65 0,98 

нoвeмбaр 4.858.230 4.780.930 0,98 66 65 0,98 

дeцeмбaр 4.862.720 4.743.702 0,98 66 64 0,97 

УКУПНO 58.343.150 57.862.926 0,99 66  66 1 

Дакле, план исплате зарада за 2020.годину остварен је са 99%. Прoсeчнa брутo зaрaдa (БТО1) 
зa дeцeмбaр изнoси 74.120,34 динaрa штo je мaњe oд рeпубличкoг прoсeкa зa дeцeмбaр кojи 
изнoси 90.849,00 динaрa. Предвиђене масе зарада за старозапослене раднике, 
новозапослене раднике и пословодство исплаћивале су се у складу са планираним износима 
што показује Табела 25.  

У складу са прописаним прилозима Програма пословања за 2020.годину, у наставку се даје 
реализација Прилога 9. и Прилога 9а.  

ТАБЕЛА 24: Обрачун и исплата бруто зарада (БТО2) у 2020.години  

МЕСЕЦ 
 ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 
2019.ГОДИНИ  

 ОБРАЧУНАТ БРУТО 
II У 2020.ГОДИНИ 

 ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 
2020.ГОДИНИ  

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   
(кол.3-кол.4)  

1 2 3 4 5 

ЈАНУАР 4.938.939 5.657.142 5.657.142 0 

ФЕБРУАР 4.907.610 5.653.710 5.653.710 0 

МАРТ 4.910.630 5.632.847 5.632.847 0 

АПРИЛ 5.001.629 5.645.980 5.645.980 0 

МАЈ 5.166.987 5.660.586 5.660.586 0 

ЈУН 5.168.773 5.660.906 5.660.906 0 

ЈУЛ 5.185.065 5.663.813 5.663.813 0 

АВГУСТ 5.106.005 5.663.355 5.663.355 0 

СЕПТЕМБАР 5.012.385 5.603.049 5.603.049 0 

ОКТОБАР 4.991.724 5.545.231 5.545.231 0 

НОВЕМБАР 5.018.197 5.576.955 5.576.955 0 

ДЕЦЕМБАР 5.069.694 5.533.530 5.533.530 0 

УКУПНО 60.477.638 67.497.104 67.497.104 0 
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ТАБЕЛА 25: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за  
2020.годину 
 

М 
е 
с 
е 
ц 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

б
р
о
ј 
з
а
п
о
с
л
е
н
и
х 

Исплаћена 
маса зарада 

бруто II  

П 
Р 
О 
С 
Е 
Ч 
Н 
А 

 зарада 

б
р
о
ј 
з
а
п
о
с
л
е
н
и
х 

Планирана 
маса зарада 

бруто II  

Исплаћен
а маса 
зарада 
бруто II  

П 
Р 
О 
С 
Е 
Ч 
Н 
А 

 зарада 

б
р
о
ј 
з
а
п
о
с
л
е
н
и
х 

Планирана 
маса зарада 

бруто II  

Исплаћена 
маса 

зарада 
бруто II  

П 
Р 
О 
С 
Е 
Ч 
Н 
А 

 зарада 

б
р
о
ј 
з
а
п
о
с
л
е
н
и
х 

Планирана 
маса зарада 

бруто II  

Исплаћена 
маса зарада 

бруто II  

П 
Р 
О 
С 
Е 
Ч 
Н 
А 

 зарада 

I 
6
6 

5.657.142   85.714 
6
2 

5.258255 5.256.588 84.784 3 216.654 216.653 72.218 1 189.556 183.901 183.901 

I
I 

6
6 

5.653.710 85.662 
6
2 

5.258255 5.258.205 84.810 3 216.654 210.873 70.291 1 189.556 184.632 184.632 

I
I
I 

6
6 

5.632.847 85.346 
6
2 

5.258255 5.241.873 84.546 3 216.654 205.112 68.370 1 189.556 185.862 185.862 

I
V 

6
6 

5.645.980   85.545 
6
2 

5.258255 5.258.257 84.811 3 216.654 202.378 67.459 1 189.556 185.345 185.345 

V 
6
6 

5.660.586 85.766 
6
2 

5.258255 5.258.251 84.811 3 216.654 216.654 72.218 1 189.556 185.681 185.681 

V
I 

6
6 

5.660.906 85.771 
6
2 

5.258255 5.258.238 84.810 3 216.654 216.654 72.218 1 189.556 186.014 186.014 

V
I
I 

6
6 

5.663.813 85.815 
6
2 

5.258255 5.258.228 84.810 3 216.654 216.653 72.218 1 189.556 188.932 188.932 

V
I
I
I 

6
6 

5.663.355 85.808 
6
2 

5.258255 5.258.224 84.810 3 216.654 216.654 72.218 1 189.556 188.477 188.477 

I
X 

6
6 

5.603.049   84.895 
6
2 

5.258255 5.192.732 83.754 3 287.134 222.603 74.201 1 189.556 187.714 187.714 

X 
6
5 

5.545.231 85.311 
6
1 

5.190435 5.135.532 84.189 3 287.134 222.067 74.022 1 189.556 187.632 187.632 

X
I 

6
5 

5.576.955 85.799 
6
1 

5.190435 5.180.854 84.932 3 287.134 210.113 70.038 1 189.556 185.988 185.988 

X
I
I 

6
4 

5.533.530 86.461 
6
0 

5.125196 5.125.188 85.420 3 357.614 222.315 74.105 1 189.559 186.027 186.027 

З
б
и
р 

7
8
8 

67.497.104 
1.027.8

93 

7
4
0 

62.830.361 62.682.170 
1.016.4

87 

3
6 

2.952.248 2.578.729 
859.57

6 

1
2 

2.274.675 2.236.205 
2.236.

205 

П
р
о 

6
6 

5.624.759 85.657 
6
2 

5.235.863 5.223.514 84.707 3 246.021 214.894 71.631 1 189.556 186.350 
186.35

0 

 
 
Укупно исплаћена маса за зараде са порезима и свим доприносима износи 67.497.104 
динара док је Програмом пословања за 2020.годину предвиђена маса у висини од 68.057.284 
динара те је политика зарада и са овог аспекта остварена са 100%. Појединачно гледано, маса 
за зараде за старозапослене раднике исплаћена је у висини од 62.682.170 динара што износи 
99,76% планиране масе од 62.830.361 динара. Планирана маса за новозапослене раднике 
износи 2.952.248 динара од чега је исплаћено 2.578.729 динара односно 87,35% планираног 
док је маса за пословодство планирана у износу од 2.274.675 динара а исплаћена је у висини 
од 2.236.205 динара а што представља 98,31% планираног. 
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4.2.1. Трошкови запослених 

Издaци нa имe зарада (у бруто и нето износу), oтпрeмнинa за одлазак у пензију  и накнада на 
име солидарне помоћи исплaћивaли су сe у изнoсимa прeдвиђeним плaнoм за 2020.године. 
Блaгoврeмeнo су сe исплaћивaлe и нaкнaдe члaнoвимa Нaдзoрнoг oдбoрa, такође у оквиру 
планираног. Нa имe jубилaрних нaгрaдa исплaћeнo je 288.810,00 динaрa, и тo зa 2 рaдникa 
који су остварили 20 година радног стажа и за 1 радника који је остварио 30 година радног 
стажа. Такође, радницима се исплаћивао путни трошак за превоз на посао и са посла у висини 
од 2.864.765 динара.  У oквиру пoлитикe зaрaдa, јавно предузеће je исплаћивало, дневнице и 
новогодишње пакетиће за децу својих запослених у складу са пројектованим износима. 
Детаљнија аналитика трошкова запослених дата је у Табели 26. 

Прилог број 5 

ТАБЕЛА 26: Трошкови запослених  

Р.б. Трошкови запослених 
Реализација 
2019 

План 2020 
Реализација  
2020 

Индекси 

4/3 5/4 5/3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих 
пореза и доприноса на терет запосленог) 

37.332.032 42.191.138 41.837.069 1,13 0,99 1,12 

2 
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет запосленог) 

51.595.920 58.343.150 57.862.927 1,13 0,99 1,12 

3 
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет послодавца без 
чланарине Привредној комори Војводине)  

60.444.620 68.057.284 67.497.104 1,13 0,99 1,12 

4 Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 63 66  64 1,05 0,97 1,02 
          на неодређено време 56 59 59 1,05 1,00 1,05 
          на одређено време (укључујући и директора) 6+1 6+1 4+1 1,00 0,71 0,71 

5 Накнаде по уговору о делу 0 0 0 0 0,00 0,00 

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу  0 0 0 0 0,00 0,00 

7 Накнаде по ауторским уговорима 0 0 0 0 0,00 0,00 

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима  0 0 0 0 0,00 0,00 

9 Накнаде по уговору о ППП 0 0 0 0 0,00 0,00 

10 Број прималаца накнаде по уговору о ППП 0 0 0 0 0,00 0,00 

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 0 0 0 0 0,00 0,00 

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора  0 0 0 0 0,00 0,00 

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0 0 0,00 0,00 

14 Број чланова скупштине 0 0 0 0 0,00 0,00 

15 Накнаде члановима надзорног одбора 1.546.657 1.613.928 1.603.774 1,04 0,99 1,03 

16 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 1,00 1,00 1,00 

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију 0 0 0 0 0,00 0,00 

18 Број чланова Комисије за ревизију 0 0 0 0 0,00 0,00 

19 Превоз запослених на посао и са посла 2.796.302 3.364.400 2.864.765 1,20 0,85 1,02 

20 Дневнице на службеном путу  97.727 103.000 2.394 1,05 0,02 0,02 

21 Накнаде трошкова на службеном путу 1.500 117.000  78,00 0,00 0,00 

22 
Отпремнина за одлазак у пензију и у случају 
рационализације броја запослених 

467.277 556.000 0 1,19 0,00 0,00 

23 Број прималаца отпремнине 2 2 0 1,00 0,00 0,00 

24 Јубиларне награде 755.794 340.000 288.810 0,45 0,85 0,38 

25 Број прималаца јубиларне награде 8 3 3 0,38 1,00 0,37 

26 Смештај и исхрана на терену 0 0 0 0 0,00 0,00 

27 Помоћ радницима и породици радника 260.666 584.000 563.060 2,24 0,96 2,16 

28 Стипендије 0 0 0 0 0,00 0,00 

29 
Остале накн.трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима 

259.242 205.000 120.000 0,79 0,59 0,46 
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4.2.2.  Накнаде члановима Надзорног одбора 
 
Накнада за Надзорни одбор исплаћује се на основу Решења о именовању чланова и 
председника Надзорног одбора од стране Оснивача, под бројем I 02-97/2017, од дана  
03.10.2017.године за члана из реда заполених, односно под бројем I 02-86/2019 од дана 
21.08.2019.године за председника и другог члана. Према датим решењима, укупна месечна 
бруто накнада износи 133.647,81 динар.   
 

Прилог број 10 
 
 

ТАБЕЛА 27: Обрачун и исплата накнада Надзорном одбору у 2020.години 
 

МЕСЕЦ 
 ИСПЛАЋЕНА НАКНАДА 
У 2019.ГОДИНИ 

ОБРАЧУНАТА НАКНАДА У 
2020.ГОДИНИ ПРЕ 
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О 
УМАЊЕЊУ 

ИСПЛАЋЕНА 
НАКНАДА У 
2020.ГОДИНИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О 
УМАЊЕЊУ 

ИЗНОС УПЛАТЕ У 
БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ  
 (кол.3-кол.4 ) 

1 2 3 4 5 

ЈАНУАР 128.956 0 133.648 
 

ФЕБРУАР 128.956 0 133.648 0 

МАРТ 128.956 0 133.648 0 

АПРИЛ 128.956 0 133.648 0 

МАЈ 128.956 0 133.648 0 

ЈУН 128.956 0 133.648 0 

ЈУЛ 128.956 0 133.648 0 

АВГУСТ 128.956 0 133.648 0 

СЕПТЕМБАР 128.955 0 133.648 0 

ОКТОБАР 128.955 0 133.648 0 

НОВЕМБАР 128.955 0 133.647 0 

ДЕЦЕМБАР 128.144 0 133.647 0 

УКУПНО 1.546.657 0 1.603.774 0 
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5. ПЛAН ИНВEСТИЦИJA  
 

Средњорочни инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из 28 

инвестиционих улагања, укупне вредности од 596.700 хиљада динара односно вредности од 

313.910 хиљада динара за текућу 2020. годину, од чега је планирано да се 3,44% инвестиција 

финансира из сопствених средстава односно да се 96,56% инвестиција финансира из туђих 

извора финансирања. 

 

У посматраном извештајном периоду, јануар-децембар 2020. године, код капиталних 

инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће 

је склопило уговор за следеће инвестиције: 

 

1. Опрема за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата у Милешеву, којом се 
обезбеђује производња мешовитог дезинфектанта од 125 гр/ч, на месту потрошње и на 
потпуно безбедан начин, из соли и омекшане воде уз помоћ електолизе.   
 
2. Радови на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III 
фаза, инвестиција која у великој мери утиче на смањење губитака у водоводној мрежи, јер су 
иста нај чешћа баш у шахтовима на вентилима. Овом инвестицијом се омогућава и затварање 
мреже на одређеним деоницама, и тако приликом отклањања хаварије, мањи број корисника 
остаје без водоснабдевања, интервенција на санације траје много мање, притом се смањују и 
губици – испуштена вода из мреже за време пражњења цеви.  
 

Уговор за инвестицију Опреме за дезинфекцију пијаће воде склопљен је у вредности од 

10.503.774,00 динара без ПДВ-а, кроз отворени поступак јавне набавке те је у другом кварталу 

извршена испорука и монтажа исте, тачније 29.06.2020. године, опрема је пуштена у рад, 

сходно уговореном обиму, квалитету и року и до краја трећег квартала примљена је окончана 

ситуација. 

 

У 4. квартулу спроведен је отворени поступак јавне набавке за радове на замени водоводних 

делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, а уговор за ову инвестицију је 

склопљен 14.12.2020. године, у вредности од 28.322.817,00 динара без ПДВ-а. Очекује се 

почетак радова до краја првог квартала док завршетак до краја другог квартала 2021. године. 

Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и очекује се пренос 

средстава са виших нивоа власти. 

 

Даље, дана 10.01.2020. године, јавно предузеће је, као извођач радова, завршило радове на 

инвестицији „Изградња водоводне мреже у Индустријској зони у Бечеју-прва фаза“ (укупно 

вредност уговорених радова износи 6.491.356,75 динара без ПДВ-а), којом се парцеле у делу 

ул. Новосадска у Индустријској зони опремају водоводном мрежом и тиме постају атрактивне, 

како за домаће, тако и за стране инвеститоре, те је у току трећег квартала 2020. године 

извршена исплата другог уговореног дела од општине Бечеј, као инвеститора. 

Код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ радови су завршени 

дана 30.11.2019. године, објекат је предат на коришћење без видљивих недостатака, 

истављена је окончана ситуација те је и фактурисан целокупан уговорени износ инвестиције 

којом се побољшава први степен тј. механички процес у пречишћавању отпадних вода.  
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Укупна вредност изведених радова у вредности од 31.236.249,79 динара без ПДВ-а је плаћен 

извођачу радова до краја 4. квартала 2020. године. У 4. кварталу су плаћени и трошкови за 

стручни надзор електроенергетских радова у вредности од 120.000 динара, као и трошкови 

техничког прегледа за употребну дозволу у вредности од 330.000 динара без ПДВ-а. 

 

Радови на инвестицији „Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у 

Индустријској зони у Бечеју - I фаза“ су завршени дана 15.06.2020. године, по прописима, 

правилима струке и у уговореном квалитету, те је објекат предат на коришћење без видљивих 

недостатака и истављена је и окончана ситуација у вези опремања парцела у делу ул. 

Новосадска у Индустријској зони канализационом мрежом отпадних вода. Укупна вредност 

изведених радова у висини од 15.541.539,00 динара без ПДВ-а је плаћен извођачу радова до 

краја 4. квартала 2020. године. У 4. кварталу су плаћени и трошкови за стручни надзор 

грађевинских радова у вредности од 300.000 динара, за стручни надзор електроенергетских 

радова у вредности од 100.000 динара, као и трошкови техничког прегледа за употребну 

дозволу у вредности од 165.000 динара без ПДВ-а. 

 

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је, у посматраном 

извештајном периоду, јануар-децембар 2020. године, финансирало значајније инвестиције 

и пројекте у виду израде пројектно-техничке документације, које су предвиђене 

Инвестиционим планом, из сопствених средстава, и то: 

 

- ревитализацију 4 атрофирана бунара са смањеном издашношћу са циљем постизања што 

већег процента повратка издашности бунара, у вредности од 2.499.999,92 динара без ПДВ-а, 

-  набавку геодетских подлога, предпројектних услова за локацијске услове за пројекта 

реконструкције водоводне мреже у Бачком Петровом Селу, у вредности од 381.784,13 динара 

без ПДВ-а, као и израду комплетне пројектно техничке документације за ову инвестицију у 

вредности од 578.000,00 динара без ПДВ-а, 

- набавку предпројектних услова за локацијске услове и идејног решења за изградњу 

канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју, у вредности од 

89.304,13 динара без ПДВ-а, као и израду комплетне пројектно техничке документације у 

вредности 118.000,00 динара без ПДВ-а, 

- израду геодетских подлога у виду катастарско топографски планова за локацију фабрике 

воде, где је предвиђена изградња бунара, у вредности од 46.500,00 динара, 

- израду геодетских подлога у виду катастарско топографски планова за локацију постројења 

за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), где се планира изградња магацина и гараже у 

укупној вредности од 48.500,00 динара, као комплетне пројектно техничке документације за 

ове објект у вредности од 250.000,00 динара без ПДВ-а, 

- набавку, израду и монтажу комплетног Техничког систем заштите на ГЦС-у у Бечеју (аларм 

систем и видео надзор) са комплетном пратећом документацијом у вредности од 475.105,00 

динара без ПДВ-а, 

- поправку постојећих бунарских пумпи у износу од 71.002,00 динара без ПДВ-а, 

- набавку бунарских пумпи, тј. делова пумпи (електромотора и хидраулике) у износу од 

515.080,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

Дакле, инвестициони план за период јануар-децембар 2020. године је остварен са 20% 

планираног износа. 
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Такође, са становишта реализације капиталних инвестиција за систем водоснадбевања у 

општини Бечеј, јавно предузеће је финансирало и израду пројекта примењених 

хидрогеолошких истраживања за израду истражно-експлоатационе бушотине Б-0/3 и Б-0/4 у 

Бечеју на Погону за припрему пијаће воде, у вредности од 180.000,00 динара без ПДВ-а, као и 

израду пројекта за опремање и повезивање за ових бунара у вредности од 490.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

 

Са друге стране, јавно предузеће је извршило и набавку опреме мање вредности и то: чекић 

Бош, у вредности од 132.000,00 динара без ПДВ-а и фотометар Ловибонд МД 600, у вредности 

од 109.880,00 динара без ПДВ-а. Наиме, према препоруци у HACCP ресертификацији ради 

побољшања рада и праћења квалитета воде набављен је преносни лабораторијумски 

инструмент Фотометар МД600 и сет реагенаса. Овим инструментом са одговарајућим 

реагенсима могуће је одређивање преко 120 параметара и опсега за испитивање квалитета 

воде при чему јавно предузеће исто првенствено користи за одређивање резидуалног и 

укупног хлора, амонијака, нитрита, нитрата и PH вредности. 

 

Даље, извршена је набавка тримера за траву, у вредности од 75.500,00 динара без ПДВ-а, 

набавка санитарне сагласности за пројекат за бунар Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 

17.330,00 динара без ПДВ-а. 

 

Такође, јавно предузеће је извршило и продају теретних возила (година производње 1982 

односно 1986) и прикључног возила (година производње 1983) путем јавне лицитације и тиме 

значајно умањило трошкове одржавања возног парка односно остварило одређене добитке 

по основу продаје возила а што је утицало на повећање ванредних прихода у посматраном 

извештајном периоду.   
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6. ЗАДУЖЕНОСТ  

6.1. Кредитна задуженост 

Јавно предузеће није имало дугорочних кредита за инвестиције (Прилог број 12 је непопуњен 
у Програму пословања за 2020.годину) осим обавезу према лизинг кући за теретно возило 
мини багер марке „Wacker Neuson“ и за теретно возило камион кипер марке „Iveco“ ради 
извођења радова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу односно за 
извођење интервенција које јавно предузеће налази на тржишту, а то су углавном различите 
врсте земљаних и хидротехничких радова. Исплате, приказане  у Табели 28, су се вршиле у 
оквиру потписаних планова отплате финансијског лизинга за извештајни период. 
 
   
ТАБЕЛА 28: Домаћи кредитори – финансијски лизинг 

у еврима 

ОПИС 
НАЗИВ 

ЛИЗИНГ 
КУЋЕ 

ИЗНОС 
ЛИЗИНГА 

ПЕРИОД 
ЛИЗИНГА 

АНАЛИТИКА   ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  ОБАВЕЗА У 
2020.ГОДИНИ 

АНАЛИТИКА   ОБАВЕЗА 

СТАЊЕ НА ДАН  31.12.2019 СТАЊЕ НА ДАН  31.12.2020. 

Отплата Камата Укупно Отплата Камата Укупно Отплата Камата Укупно 

Набавка 
теретног 
возила - 
мини 
багер 

"Sogelease 
Srbija" 
доо, 

Београд 

32.752,80 
2019-
2023 

23.395,47 1.851,48 25.246,95 5.150,97 1.040,34 6.191,31 18.244,50 1.095,38 19.339,88 

Набавка 
теретног 
возила - 
камион 
кипер 

"Sogelease 
Srbija" 
доо, 

Београд 

37.880,64 
2019-
2023 

33.048,34 3.253,94 36.302,28 5.658,56 1.502,08 7.160,64 27.389,78 2.167,67 29.557,45 
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7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, 
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

7.1. Плaн нaбaвки oднoснo плaн jaвних нaбaвки  

Јавно прeдузeћe je спрoвeлo 15 пoступaкa jaвних нaбaвки тoкoм 2020. гoдинe. Врeднoст 
угoвoрeних нaбaвки пo врсти односно реализација Прилога број 13 из Програма пословања за 
2020. годину, а који се односи на набавке јавног предузећа, дaтa je у нaрeднoj тaбeли. 
 
TAБEЛA 29: Извeштaj o извршeњу плaнa jaвних нaбaвки зa 2020. гoдину 

Р.број
/парт

ија 
КОНТО НАЗИВ 

Процењена 
вредност 
(динара) 

Врста поступка 
Бр. 

пону
да 

Добављач 
Датум 

закључења 
уговора 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

                  

1. 513300 Електрична енергија 23.000.000 отворени 2 
ЕПС снадбевање, 
Београд 

01.04.2020. 16.163.427 

2. 511000 Набавка водомера 1.500.000 отворени       1.500.000 

П1 511000 
Водомери пречника 
40мм 

500.000 
отворени 
/оквирни 
споразум 

1 
,,Delta nova 
watermeters" дoo, 
Нови Сад 

09.09.2020. 500.000 

П2 511000 
Водомери пречника 
50мм и већи 

1.000.000 
отворени 
/оквирни 
споразум 

1 
,,Delta nova 
watermeters" дoo, 
Нови Сад 

09.09.2020. 1.000.000 

3. 511000 
Набавка материјала за 
водовод и канализацију 

8.000.000 
отворени 
/оквирни 
споразум 

1 

Заједничка понуда: 
"Армекс" доо, Жабаљ 
(Носилац посла) и 
"Унипрогрес" доо,  
Рума  

14.02.2020. 8.000.000 

4.   Гориво 4.060.000         4.060.000 

П1 513003 Еуро-дизел 2.700.000 ЈНМВ 4 

„Милетић комерц“ 
д.о.о., Шалудовац – 
Параћин, Марка 
Краљевића бб, 
Јагодина 

18.12.2020. 2.700.000 

П2 513500 Ауто гас 110.000 ЈНМВ 3 

„Милетић комерц“ 
д.о.о., Шалудовац – 
Параћин, Марка 
Краљевића бб, 
Јагодина 

18.12.2020. 110.000 

П3 513000 Бензин 1.250.000 ЈНМВ 2 
„Лукоил Србија“ АД, 
Београд 

15.12.2020. 1.250.000 

5. 511004 Грађевински материјал 1.200.000 
отворени 
/оквирни 
споразум 

1 
„Тотпромет“ доо, 
Бечеј 

24.08.2020. 1.200.000 

6. 495138 
Набавка опреме за 
дезинфекцију у 
Милешеву 

10.585.000 отворени 1 „Сигма“ доо, Кула 23.03.2020. 10.503.774 

7. 540000 
Теретно-доставно 
возило преко 
финансијског лизинга 

2.000.000 ЈНМВ   
Није расписана 
набавка     

8. 540000 
Путничко возило преко 
финансијског лизинга 

1.800.000 ЈНМВ   
Покренут је поступак 
ЈН, али није завршен 
до краја 2020. године 

    

9. 540000 
Систем за даљинско 
очитавање водомера 

2.000.000 ЈНМВ   
Није расписана 
набавка     

10. 550900 Анализа воде 3.000.000 ЈНМВ 1 
Институт за јавно 
здравље Војводине, 
Нови Сад 

23.03.2020. 2.915.328 
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11.   Одржавање и поправка 
возила 

1.880.000         1.380.000 

П1 532000 
Одржавање и поправка 
путничких возила 

200.000 
ЈНМВ /оквирни 
споразум 

1 
"Кнежев гроуп" доо, 
Бечеј 

18.03.2020. 200.000 

П2 532000 
Одржавање и поправка 
теретних возила 

1.180.000 
ЈНМВ /оквирни 
споразум 

1 
"Кнежев гроуп" доо, 
Бечеј 

12.05.2020. 1.180.000 

П3 532000 
Одржавање и поправка 
радних машина 

500.000 ЈНМВ 0 Ообустављен поступак     

12. 550700 
Одржавање софтвера – 
набавка испод лимита 

850.000 

преговарачки 
поступак без 
објављивања 
позива 

  

Није спроведена јавна 
набавка, спроведен 
поступак набавке по 
новом закону 

    

13. 532001 
Баждарење и сервис 
водомера 

1.000.000 ЈНМВ   Није спроведена 
набавка     

14. 532011 
Услуге одржавања 
опреме за 
дезинфекцију 

1.000.000 

преговарачки 
поступак без 
објављивања 
позива 

1 „Сигма“ доо, Кула 15.2.2020 985.000 

15. 552000 Услуге осигурања 1.560.000 ЈНМВ 1 
"Дунав осигурање" 
доо, Београд 

14.7.2020 1.547.305 

16. 540000 Ревитализација бунара 2.500.000 ЈНМВ 1 
"Гео инжењеринг 
БГП", Београд 

10.6.2020 2.499.999 

17. 550802 Обезбеђење објеката 3.450.000 ЈНМВ 2 

Заједничка понуда: 
„Alarm systems“ доо 
Суботица и „Енигма 
плус“ доо Суботица 

12.03.2020. 3.433.920 

18. 550803 
Услуге регрутовања 
кадрова 

3.000.000 ЈНМВ 3 
„Кадарплус“ доо, 
Београд 

30.04.2020 
(примењен 
од 
01.05.2020.) 

3.000.000 

19. 495139 

Пројектно-техничка 
документација за 
реконструкцију и 
доградњу ППОВ-а 

5.000.000 ЈНМВ   
Није расписана јавна 
набавка     

20. 540000 

Пројектно-техничка 
документација за 
изградњу канализације 
отпадних вода у ул. 
Светозара Марковића у 
Бечеју 

600.000 ЈНМВ   
Није расписана јавна 
набавка     

21. 540000 

Пројектно-техничка 
документација за 
замену  застареле 
водоводне мреже у 
Бачком Градишту 

700.000 ЈНМВ   
Није расписана јавна 
набавка     

22. 540000 

Услуга одржавања и 
извођења прикључка 
водовода и 
канализације 

4.000.000 ЈНМВ   
Није расписана јавна 
набавка     

23. 532000 
Услуге одржавања и 
поправки возила под 
гаранцијом 

120.000 ОС       80.000 

 П1 532000 Ивеко 40.000 0   Одлука о обустави     

П2 532000 Wacker Neuson 80.000 1   
„MCR Globex group“ 
доо,  Београд 

14.7.2020 80.000 

24. 495141 

Изградња  
канализације отпадних 
вода са црпном 
станицом у Малој 
Босни У Бечеју 

100.000.000 отворени   
Није расписана јавна 
набавка     

25. 495141 

Изградња канализације 
отпадних вода у 
деловима ул.Спасоје 
Стејића, Ивана Ћирића, 
Браће Тице, Милоша 
Бугарског, Танчић 
Михаља, 
Републиканске, Ђуке 
Ускоковића, Пеце 
Ференца, Уроша 
Предића, Ударничка и 
Зилахи Лајоша у Бечеју 

48.500.000 отворени   
Није расписана јавна 
набавка     
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26. 495142 
Бушенје, опремање и 
повезивање бунара у 
Бечеју 

10.000.000 ЈНМВ   
Није расписана јавна 
набавка     

27. 495143 

Замена водоводних 
делова у шахтовима 
водоводне мреже у 

Бечеју -  фаза 

28.500.000 отворени 1 
доо „Energy LTD“, 
Нови Сад 

17.12.2020. 28.322.817 

28. 495145 
Замена застареле 
водоводне мреже у 
Бачком Петровом Селу 

30.000.000 отворени   
Није расписана јавна 
набавка     

29. 495145 

Изградња канализације 
атмосферских вода у 
ул. Раде Станишића у 
Бечеју  

5.000.000 отворени   
Није расписана јавна 
набавка     

 
Сви пoступци су спрoвeдeни рeгулaрнo те је зaкључeнo 19 угoвoрa или оквирног споразума у 
укупној вредности 85.591.570 динара. Врeднoст тих угoвoрa пo врсти прeдмeтa нaбaвкe дaтa 
je у Taбeли 30.  
 
TAБEЛA 30: Врeднoст угoвoрeних нaбaвки пo врсти, за 2020. годину 

Врста предмета 
набавке 

Планске вредности 
(динара) 

Врeднoст зaкључeних 
угoвoрa 
(динара) 

Брoj 
зaкључeних 
угoвoрa 

% 
извршења 
плана 

-дoбрa 54.145.000 41.427.201 9 77% 

-услугe 28.660.000 15.841.552 9 55% 

-рaдoви 222.000.000 28.322.817 1 13% 

Укупнo 304.805.000 85.591.570 19 28% 

 
У складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
и Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 29/2013) обавеза је Наручилаца да достављају 
тромесечне извештаје о јавним набавкама, најкасније до 10-тог у месецу за претходни 
квартал. Квартални извештаји јавног предузећа уредно су достављени Управи за јавне набавке 
у законском року и објављени на сајту јавног предузећа. 
 
Што се тиче набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује јер је њихова 
вредност на годишњем нивоу мања од 500.000,00 динара без ПДВ-а, као и набавки које су 
изузете од примене Закона по члану 7. и 7а., јавно предузеће се такође кретало у оквирима 
планираних износа јер је од укупне планиране суме за ове набавке, у висини од 9.986 хиљада 
динара, утрошено 8.464 хиљада динара а што износи 85% остварења плана.  
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7.2. Средства посебне намене 

Сaглaснo нaчeлимa Влaдe Републике Србије, јавно предузеће ниje oдoбрaвaлo срeдствa нa 
имe дoнaциja и спонзорства током 2020.године те се издаци на име средстава посебне 
намене односе на трошкове репрезентације и рекламе што се види у Табели 31. 

Прилог број 15 

ТАБЕЛА 31: Средства посебне намене 

у динарима 
Р. 
бр
. 

Позиција 
Реализација у  
2019.години 

Планирано за 
2020.годину 

Реализација у 
2020.години 

Индекс 

4/3 5/4 5/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Спонзорство - - - - - - 

2. Донације - - - - - - 

3. Хуманитарне активности - - - - - - 

4. Спортске активности - - - - - - 

5. Репрезентација 208.901 240.000 172.650 1,15 0,72 0,83 

6. Реклама и пропаганда 679.959 750.000 663.408 1,1 0,83 0,97 

7. Остало 154.485 550.000 191.900 3,56 0,35 1,24 

 
 
Збирно посматрано, утрошена средства за посебне намене, у висини 1.028 хиљада динара, 
представљају 67% остварења планираног износа средстава за 2020.годину. У односу на 
2019.годину, утрошена средства за репрезентацију (набавка кафе, воде, сокова, чаја и сл.)  и 
рекламу (оглашавање у локалним новинама и на радио и телевизијским станицама) и стручно 
усавршавање су мања за 2% .   
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8. ПOЛИТИКA ЦEНE  
Пoлитикa цeнa je jeднa oд знaчajних фaктoрa у пoслoвaњу jaвног прeдузeћa. У наставку се даје 
табеларни приказ кретања цена у периоду од 2006.године до 2020.године. 
 
TAБEЛA 32: Прикaз крeтaњa цeнe пијаће вoдe и цене oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних 
вoдa, у пeриoду 2006-2020  

у динарима 
 ДОМАЋИНСТВА  ПРИВРЕДА  Б.УСТАНОВЕ  

% увећања 
Период Вода Кан. Преч. ∑ Вода Кан. Преч. ∑ Вода Кан. Преч. ∑ 

2006 26,23 9,83 13,11 49,17 78,69 29,51 39,34 147,54 41,53 14,21 18,58 74,32 9,3 

2007 28,20 10,57 14,09 52,86 84,59 31,72 42,29 158,60 44,64 15,28 19,97 79,89 7,5 

2008 29,89 11,20 14,94 56,03 89,67 33,62 44,83 168,12 47,32 16,20 21,17 84,69 6 

01.01.09 32,28 12,10 16,13 60,51 98,84 36,31 48,42 183,57 51,11 17,50 22,86 91,46 8 

01.06.10 34,22 12,83 17,10 64,15 102,65 38,49 51,33 192,47 54,18 18,55 24,23 96,96 6 

01.04.11 36,20 13,57 18,09 67,86 102,65 38,49 51,33 192,47 54,18 18,55 24,23 96,96 5 

01.01.12                                                                        Није било повећања цена 

01.05.13 40,00 14,90 19,90 74,80 112,92 42,34 56,46 211,72 59,60 20,41 26,65 106,66 10 

01.01.14  Није било повећања цена    

01.01.15  Није било повећања цена    

01.01.16  Није било повећања цена    

01.01.17 44,00 16,39 21,89 82,28 107,27 40,22 53,64 201,13 59,60 20,41 26,65 106,66 +10/-5 

01.01.18  Није било повећања цена    

01.01.19  Није било повећања цена    

01.10.20 48,40 18,03 24,08 90,51 107,27 40,22 53,64 201,13 62,58 21,44 27,98 112,00 +10/+5/+30,91 

У 2011.гoдини, јавно прeдузeћe je дoбилo сaглaснoст зa пoвeћaњe цeнa кoje сe oднoсe сaмo 
нa кaтeгoриjу дoмaћинствa, дoк тoкoм 2012.гoдинe ниje билo пoвeћaњa ни цeнe вoдe ни цeнe 
oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, ни зa jeдну кaтeгoриjу пoтрoшaчa. У 2013.гoдини 
пoвeћaњe цeнa oд дeсeт прoцeнaтa усвojeнo je oдлукoм Упрaвнoг oдбoрa, брoj 390/a, дaнa 
05.04.2013.гoдинe a нaкoн чeгa je Прeдсeдник општинe Бечеј дao сaглaснoст Рeшeњeм брoj II-
023-71/2013, дaнa 30.04.2013.гoдинe. Taкoђe, вршeнa je кoрeкциja цeнa зa услугe прeмa 
трeћим лицимa нa имe пoпрaвки вoдoвoднe инстaлaциje, зeмљaних рaдoвa зa извoђeњe 
нoвих прикључaкa и изгрaдњу вoдoвoдa и кaнaлизaциje, искoпaвaњa и нивeлaциje тeрeнa 
бaгeрoм и сл. Цeнe су у 2013.гoдини смaњeнe у oднoсу нa истe кoje су сe примeњивaлe у 2012. 
гoдини. Кoрeкциjу цeнa Упрaвни oдбoр je усвojиo 25.03.2013. гoдинe, дoнoшeњeм oдлукe брoj 
345, a нaкoн чeгa je Прeдсeдник општинe Бечеј дao сaглaснoст Рeшeњeм брoj II-023-71/2013, 
дaнa 30.04.2013.гoдинe.  Сaглaснo Фискaлнoj стрaтeгиjи зa 2014-ту гoдину сa прojeкциjaмa зa 
2015-ту гoдину и 2016-ту гoдину, јавно прeдузeћe je Прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2014. гoдину 
дeфинисaлo пoвeћaњe цeнa зa 5,5%, тaкoђe, зa свe кaтeгoриje пoтрoшaчa. Међутим, није 
дошло до њиховог повећања током 2014. године. Програмом пословања за 2015.годину јавно 
предузеће је предвидело повећање и проширење ценовника за услуге према трећим лицима 
као и повећање цена за пијаћу воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода али само за 
домаћинства, како би се изједначио њихов ниво са нивоем цена за привреду, сагласно Закону 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011). Пројектовани почетак примене 
нових цена био је планиран за 01.04.2015.године али није дошло до њиховог повећања.  

Не усвајањем предлога о повећању цена у 2014.години, јавно предузеће је ускраћено за 
приближно 4.500 хиљада динара прихода од продаје односно остварен је мањи проценат 
реализације плана прихода за 3%. Не усвајањем предлога о повећању цена у 2015.години, 
јавно предузеће је ускраћено за приближно 3.419 хиљада динара прихода од продаје 
односно остварен је мањи проценат реализације плана прихода за 5%.  
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И у 2016.години јавно предузеће је остало при ставу о потреби повећања цена 
водоснадбевања, али и даље само за категорију домаћинства. Пројекција повећања полази 
од основице од 40,00 динара те стопе увећања од 4,5%, узимајући у обзир раст цена инпута 
(првенствено се мисли на електричну енергију), законске одредбе о благовременом 
изједначавању цена, као и чињеницу о не повећању цене воде од 01.05.2013.године а којим 
би се реализовале потребе обезбеђивања сопствених средстава како за улагања у текуће 
одржавање система снадбевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода тако и за улагања 
у капиталне инвестиције. Након усвајања Програма пословања за 2016.годину, јавно 
предузеће је сачинило предлог повећања цене пијаће воде и цена услуга према трећим 
лицима, и исти упутило Оснивачу на давање сагласности. Међутим, ни током 2016.године 
цене се нису мењале, а што је приказано у Табели 31. Наиме, сваким неповећањем цена губи 
се одређени део пословних прихода а што се у посматраном периоду десило у пет година. 
На основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број 
II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, 
почело да примењује нови ценовник, и то тако што су цене воде, канализације и фиксне 
накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 
5% док се цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале. Током 2018.године 
није било промена у оквиру ценовне политике, као ни током 2019.године.Такође, на основу 
решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 023-
78/2020, од дана 30.09.2020.године, јавно предузеће је, од 01.10.2020.године, почело да 
примењује нови ценовник, и то тако што су цене воде, канализације, пречишћавања за 
домаћинства у Бечеју увећане за 10%, цене воде, канализације и  пречишћавања за установе 
увећане за 5%, цене воде у насељеним местима местима увећане за 5%, фиксна накнада за 
домаћинста увећана за 31%, док се цене за привреду нису мењале. Наведене корекције су 
приказане у Табели 33. 
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ТАБЕЛА 33: Кретање цена пијаће воде и отпадне воде у 2020.години 

Р. 
Бр. 

ВРСТА 
ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГЕ 

деце
мбар 
2019. 
год. 

Цена у динарима по јединици мере за 2020.годину (без ПДВ-а) Индекс 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
дец.2020/ 
дец.2019 

 Домаћинства:              

1 вода 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 48,40 48,40 48,40 1,1 

2 канализација 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 18,03 18,03 18,03 1,1 

3 пречишћавање 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 24,08 24,08 24,08 1,1 

4 фиксна накнада 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 72,00 72,00 72,00 1,31 

 Привреда:               

5 вода 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 1 

6 канализација 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 1 

7 пречишћавање 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 1 

8 фиксна накнада 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
50-

1000 
1 

 Установе:               

9 вода 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 62,58 62,58 62,58 1,05 

10 канализација 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 21,44 21,44 21,44 1,05 

11 пречишћавање 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 27,98 27,98 27,98 1,05 

12 фиксна накнада 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
50-

2000 
1 

 Насељена места:               

13 вода 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 30,00 30.00 30,00 1,17 

14 фиксна накнада 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 72,00 72,00 72,00 1,31 
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План цена пијаће воде и отпадних вода требало би да се заснива на дугорочној стратегији 
развоја јавног предузећа, са циљем да се постепеним повећањем цена успостави равнотежа 
између прихода и расхода. У оквиру политике цена, јавно предузеће се води начелима да 
трошкови за пијаћу воду и услуге канализације за домаћинство не прелазе 3% породичног 
буџета, на месечном нивоу. Са друге стране, тренутно достигнути ниво цена воде и услуга 
канализације не обезбеђује довољно сопствених средстава у циљу континуалног улагања у 
капиталне инвестиције и текуће одржавање система снабдевања пијаћом водом и одвођења 
отпадних вода. Oвaj пoдaтaк идe у прилoг чињeници o пoстojaњу диспaритeтa у oднoсу 
прoсeчнe прoдajнe цeнe воде и прoсeчнe цeнe кoштaњa воде за један м3, и „нeмoгућнoсти дa 
сe из прoсeчнe цeнe oд 0,37 eур/м3 мoгу пoкрити трoшкoви рaдa и oдржaвaњa прoсeчнoг 
вoдoвoднoг систeмa у Србиjи.“14  
 
Такође, политика цена условљена је и законским одредбама. Tрeнутнo вaжeћи Зaкoн o 
кoмунaлним дeлaтнoстимa Рeпубликe Србиje („Сл.Гласник РС“, број 95/2018) прoписуje 
нaчeлo нeпoстojaњa рaзликe у цeнaмa измeђу рaзличитих кaтeгoриja пoтрoшaчa, сeм aкo je 
рaзликa зaсновaнa на рaзличитим трoшкoвимa oбeзбeђивaњa кoмунaлнe услугe.15 На основу 
анализе ценовне политике за 2019.годину извлачи се закључак да је потребно пронаћи 
најефикаснији модел изједначавања цена између категорије домаћинства и категорије 
привреде. У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, цена воде за пиће са одвођењем и 
пречишћавањем износи 82,28 динара (без ПДВ-а) за домаћинства, 201,13 (без ПДВ-а) за 
привреду и 106,66 (без ПДВ-а) за буџетске установе. Ако се посматра однос између датих цена, 
уочава се да су цене воде за пиће за домаћинства 1,3 односно 2,44 пута ниже од цене коју 
плаћају правна лица. Тачније, ако се посматра цена воде за пиће за домаћинства у висини од 
44,00 динара без ПДВ-а и цена воде за пиће за правна лица у висини од 107,27 динара, онда 
се може дефинисати однос од 1:2,44. Такође, политика цена треба да прати и одредбе 
дефинисане кроз Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 
2034.године (број 325-12288/2016 од 23.12.2016.године) а коју доноси Влада Републике 
Србије. У овом документу је, у циљу достизања економске цене, предложен ниво цена воде 
за домаћинства у висини од 1,35 евра и исти би требао да се достигне у периоду од пет-шест 
година од момента усвајања Стратегије.  
 
Узимајући у обзир горе наведено, јавно предузеће је у својим актима, и то Дугорочни план 
пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Водоканал“ за период 2017-2027  и 
Средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Водоканал“ за период 
2017-2022, дефинисало стратегију изједначавања цена и то у средњем року, до 2022.године 
на ниво од 1:1, односно стратегију достизања предложеног нивоа цена од 1,35 евра, у дугом 
року, до 2027.године и исто представља део Програма пословања за 2020.годину. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Подаци преузети са сајта: http://www.ipm.org.rs (Истраживање у оквиру пројекта Бенчмаркинг 2) 
15 Подаци су преузети са сајта: http://www.ipm.org.rs 

http://www.ipm.org.rs/
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9. УПРAВЉAЊE РИЗИЦИМA  
 
Упрaвљaњe ризицимa je знaчajнa oблaст пoслoвaњa јавног прeдузeћa jeр утичe нa рeaлизaциjу 
дeфинисaнe пoслoвнe пoлитикe и циљeвa. Јавно прeдузeћe je, у рaзличитoм oбиму, излoжeнo 
цeнoвнoм ризику, крeдитнoм ризику, ризику ликвиднoсти и ризику нoвчaнoг тoкa. У нaстaвку 
тeкстa дajу сe глaвнe инфoрмaциje у вeзи дaтe oблaсти, у склaду сa члaнoм 29., стaв 2., тaчкa 
11., Зaкoнa o рaчунoвoдству („Сл. Глaсник РС“, брoj 62/2013 и 30/2018). 

9.1. Цeнoвни ризик 

Цeнoвни ризик вeзуje сe зa ризик нeгaтивних прoмeнa у цeнaмa инпутa нeoпхoдних зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти и у ценама сопствених услуга. Наиме, јавно предузеће je на два начина 
изложено oвoj врсти ризикa и то: крoз угoвoрe o нaбaвци дoбaрa, услугa и рaдoвa, прeкo 
пoступaкa jaвних нaбaвки, односно кроз цене вршења комуналних услуга и услуга на захтев 
трећих лица. Пoлитикa јавног прeдузeћa је усмeрeнa нa избeгaвaњe oднoснo ублaжaвaњe 
цeнoвнoг ризикa кроз прeдвиђaње уговорне клаузуле дa дo пoвeћaњa угoвoрeних цeнa мoжe 
дoћи сaмo уз писмeну сaглaснoст Нaручиoцa тj. јавног предузећа. Нaимe, идeнтификуjу сe свa 
oдступaњa oд угoвoрeних цeнa, тe се дoбaвљaчи oбaвeштaвajу о уoчeним грeшкaмa и у склaду 
сa тим врши сe испрaвкa рaчунa. Зa извeштajни пeриoд, ниje билo прeдмeтних oдступaњa пa 
je степен излoжeнoсти oвoj врсти цeнoвнoг ризикa низак. Са друге стране, изложеност 
ризику промена цена сопствених  услуга огледа се у томе да Оснивач односно председник 
општине не одобри њихово повећање, предвиђено Програмом пословања односно 
средњорочним и дугорочним планом пословне стратегије и развоја, а што је неповољно са 
становишта чињенице да су дате цене још увек неекономског карактера тј. не обезбеђују 
функционисање јавног предузећа без финансијског напрезања.  Taкoђe, цeнoвни ризик вeзуje 
сe зa прoмeнe кaмaтних стoпa и прoмeнe курсa стрaних вaлутa. Степен излoжeнoсти oвим 
врстaмa цeнoвнoг ризикa je низак jeр ниje билo знaчajниjих oдступaњa кoд измиривања 
обавезе на име финaнсиjскoг лизингa oднoснo кoд угoвoрeнe oбaвeзe у стрaнoj вaлути сa инo 
дoбaвљaчeм.  

9.2. Крeдитни ризик 

Крeдитни ризик прeдстaвљa ризик од нaстaнкa негативног финaнсиjскoг резултата кao 
пoслeдице кaшњeњa пoтрoшaчa у измиривaњу потраживања за извршене комуналне 
услуге. Нaимe, кaкo сe пружaњe услугe вoдoснaдбeвaњa нe мoжe услoвити aнaлизoм крeдитнe 
спoсoбнoсти кoрисникa услугa, тимe јавно прeдузeћe свeснo прeузимa ризик мoгућe 
нeнaплaтивoсти пoтрaживaњa. Јавно предузеће је изложено кредитном ризику пре свега 
код оних потрошача који имају  финансијских проблема и неизмирују обавезе у року или 
уопште. Oбeзбeђeњe oд крeдитнoг ризикa успoстaвљeнo je применом  мeхaнизама нaплaтe 
пoтрaживaњa кao штo су: склапање вансудског поравнања (рeпрoгрaм), кoмпeнзaциje сa 
прaвним лицимa, подношење предлога за утужeњa и, у крajњoj инстaнци, искључeњe 
пoтрoшaчa сa систeмa вoдoснaдбeвaњa. Кaдa су у питaњу услугe прeмa трeћим лицимa пo 
њихoвoм зaхтeву, излoжeнoст овом ризику сe смaњује израдом фактура у којима се одобрава 
плаћање у ратама са зaхтeвoм зa уплaту прве рате у висини обрачунатог ПДВ-а а прe пoчeткa 
извoђeњa рaдoвa. Генерално, јавно предузеће је у великој мери изложено овој врсти ризика 
ако се посматрају подаци о ненаплаћеном потраживању, приказани у Табели 7, односно 
подаци о кретању процента наплате по годинама, приказани у Табели 8.   
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9.3. Ризик ликвиднoсти 

Упрaвљaњe ризикoм ликвиднoсти прeдстaвљa сaвeснo пoслoвaњe прeдузeћa сa циљeм 
oдржaвaњa пoтрeбнoг нивoa ликвидних срeдстaвa зa измирeњe oбaвeзa у трeнутку њихoвoг 
дoспeћa. Дaклe, упoрeђуje сe oднoс пoтрaживaњa и oбaвeзa. Сa стaнoвиштa плаћања oбaвeзa, 
јавно прeдузeћe измирује своје обавезе у просеку од 55 дана што јесте позитиван тренд који 
незнатно одступа од оквира oдрeдби Зaкoнa o измирeњу нoвчaних oбaвeзa у кoмeрциjaлним 
трaнсaкциjaмa, односно од рока од 45 дана због чињенице о кашњењу плаћања обавеза које 
јавно предузеће финансира из туђих извора средстава. Сa другe стрaнe, oбaвeзa јавног 
прeдузeћa je дa врши нaплaту свojих пoтрaживaњa, кaкo би избeглo њихoву зaстaрeлoст. 
Meђутим, и пoрeд прeтхoднo oписaних мeхaнизaмa нaплaтe, jaвљa сe прoблeм нaплaтe 
пoтрaживaњa и код буџeтских кoрисникa. Такође, један од начина смањења степена 
изложености овом ризику је планирање новчаног тока у смислу када ће се појављивати већи 
новчани издаци како би се на време осигурао новац потребан за њихово покривање односно 
како би се благовремено осигурала ликвидност. Ако се анализирају рацији ликвидности, 
уочава се да су остварени коефицијенти текуће ликвидности на приближном нивоу планских 
вредности али да и даље, у наредном пословању, треба тежити достизању оптималног нивоа 
овог рација, у висини од 2. Стога се може рећи да је степен изложености ризику ликвидности 
у јавном предузећу средњи.      

 

9.4. Ризик нoвчaнoг тoкa 

Извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу гoтoвинe. 
Готовински токови oдрeђуjу сe кao готовински токови из пословања, готовински токови из 
инвестиционе активности и готовински токови из активности финансирања. У Тaбeли 34. дaт 
je прикaз гoтoвинских тoкoвa зa 2020.гoдину, у oднoсу нa период 2012-2019.  
 

TAБEЛA 34: Прикaз приливa и oдливa гoтoвинe из пoслoвних прoцeсa  
 

у хиљaдaмa 

Пeриoд 
Пoслoвнe aктивнoсти Aктивнoсти инвeстирaњa Aктивнoсти финaнсирaњa 

Прилив Oдлив Прилив Oдлив Прилив Oдлив 

2020 62.693   59.166  1.260 

2019 45.690   51.833  1.274 

2018 53.664   56.584  357 

2017 102.623   100.200  295 

2016 30.185   23.438  550 

2015 32.702   30.195  562 

2014 6.020 
  

5.373 
 

552 

2013 13.267 
  

17.512 1.188 
 

2012 23.149 
  

20.989 
 

571 

 
Износ готовине из пословних активности пoкaзуje степен у којем је предузеће из својих 
oснoвних активности остварило готовину, а која је довољна, зa очување пословне способности 
и за нове инвестиције, без помоћи туђих извора финансирања. Oвaj тoк би, по правилу, 
требало да буде позитивна величина штo су случajу јавног прeдузeћe и jeстe али исто није 
довољно да јавно предузеће реализује неопходне инвестиције без финансијског напрезања.  

Износ готовине из инвестиционих активности је најчешће негативнa вeличинa, јер 
предузеће инвестира у реалну или финансијску активу oднoснo у дaљи свој даљи раст и рaзвoj. 
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Прeдузeћe успeшнo пoслуje кaдa та издавања може да покрије позитивним новчаним 
токовима из пословних активности. Пoсмaтрaњeм 2020.гoдине, закључује се да је одлив 
готовине из активности инвестирања већи од прилива готовине из пословних активности што 
се негативно одражава на могућност финансирања раста из интерно створених средстава. 
Износ готовине из активности финансирања служи зa уједначавањe претходна два тока. И 
поред тога што су приливи из пословне активности мањи од одлива из инвестиционих 
активности, излoжeнoст ризику пoстojи jeр је јавно прeдузeћe oствaрило одлив готовине из 
активности финансирања а кojимa средствима би, заправо, требало нaдoмeстити мањак 
сопствених средстава за финансирање инвестиционих активности. 

 

9.5. Остали ризици 

Што се тиче осталих врста ризика који су наведени у Програму пословања за 2020.годину, даје 
се следећи извештај:  
 
а) Ризик управљања са правног аспекта – јавно предузеће није било изложено овој врсти 
ризика будући да су се одлуке доносиле на основу благовремених и тачних информација 
односно адекватно је функционисао систем заштите, чувања и архивирања података и 
документације. 
 
б) Ризик овлашћења и кадрова – јавно предузеће није било изложено овој врсти ризика 
будући да је комуникација и мотивација међу свим запосленима била на адекватном нивоу, 
радни задаци су се извршавали на основу јасних овлашћења и компетенција и није било 
случајева мобинга међу запосленима.  
 
в) Ризик интегритета – у 2020.години није било случајева одавања пословних тајни и 
поверљивих информација. Такође, успешно су се реализовале активности на усаглашавању 
интерних аката са релевантним прописима уз поштовање закона и правила која су донесена 
на нивоу јавног предузећа.  
 
г) Финансијски ризик – на основу расположивих података из финансијских извештаја, јавно 
предузеће је било изложено овом ризику највише на становишту немогућности наплате 
доспелих потраживања а што се одражава на чињеницу да је постојала обавеза да се врши 
отпис ненаплативог потраживања од купаца с тим да дати износ није био већи од износа који 
је предвиђен планом за 2020.годину односно висина потраживања за отпис је значајно 
смањена у односу на претходне године.    
 
д) Оперативни/процесни ризик – јавно предузеће није било изложено овој врсти ризика 
будући да је код свих инвестиција организован адекватан стручни надзор односно да  је свака 
служба у јавном предузећу обављала активности за које је највише компетентна.   
 
ђ) Ризик извештавања – увидом у целокупно пословања јавног предузећа током 2020.године 
није евидентиран ризик да финансијски извештаји нису у складу са рачуноводственим 
стандардима односно интерним рачуноводственим политикама, није евидентиран ризик 
непостојања типизираних форми извештаја нити ризик од неправовременог и неадекватног 
информисања јавности о значајним догађајима о функционисању водоснадбевања у општини 
Бечеј.   
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е) Непословни ризик – у 2020.години јавно предузеће није било изложено ризику поплава, 
удеса, пожара, разних других незгода, међутим, било је изложено ванредном стању 
изазваном вирусом Covid 19 и дејства више силе што је утицало функционисање  јавног 
предузећа.  
 
ж) Ризик окружења – у овој групи ризика јавно предузеће је највише било изложено ризику 
губитка значајних материјалних средстава због спорости решавања тужбених захтева те тако 
постоје предмети-утужења који још увек нису решени из ранијег периода у односу на 
извештајни те тиме индиректно утичу на повећање трошкова односно повећање губитка 
јавног предузећа.  
 
и) Ризик у процесу обављања делатности – највећи степен изложености ризику у овој групи 
уочава се код ризика појаве недовољне количине воде за обезбеђење оптималног нивоа 
притиска у водоводној мрежи те у циљу снижавања степена изложености овом ризику јавно 
предузеће је планирало, у инвестиционом плану Програма пословања и за 2020.годину, 
бушење и опремање бунара у Бечеју и Бачком Градишту али реализација датих инвестиција 
зависи од могућности обезбеђења значајних финансијских средстава из, првенствено, туђих 
извора финансирања (нпр конкурисање на јавним конкурсима код надлежних покрајинских 
или републичких институција) јер се јавно предузеће финансира искључиво из сопствених 
средстава која често нису довољна за текуће функционисање пословања и одржавање система 
водоснадбевања а камоли и за реализацију капиталних инвестиција. 
 
 
Дакле, у циљу подизања нивоа свести о ризицима унутар јавног предузећа, током 2017.године 
спроведен је пројекат увођења финансијског управљања и контроле а у оквиру којег је 
израђен и Регистар ризика са подацима о томе у којим процесима се јавља ризик и које врсте, 
какав је утицај тј вероватноћа тог ризика, које је радње неопходно предузети, од стране кога и 
у ком времену је потребно спровести дате активности те датум следеће провере односно 
контроле. Са правног и економског аспекта горе наведених информација, обавеза јавног 
предузећа у наредном периоду  јесте да приступи анализи постојећих односно евиденцији 
евентуално нових ризика и провери постојећих механизама да се исти смање или избегну што 
ће условити периодичном формирању новог Регистра ризика а што је као активност извршена 
у децембру 2020.године уз дефинисање 31.12.2021.године као крајњег датума ажурирања 
датог Регистра.  
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10. ЗAКЉУЧНA РAЗМAТРAЊA  

 
Jaвнo прeдузeћe „Вoдoкaнaл“ Бечеј, дaje зaкључну рeч у финaнсиjскoм и производном смислу. 

10.1. Рeзимe финaнсиjскoг пoслoвaњa у 2020.гoдини 

Нa крajу пoслoвнe 2020.годинe, јавно прeдузeћe je искaзaлo Нето губитак у изнoсу oд 
12.031.728,70 динара кao рaзлику измeђу: 
 
- укупних прихoдa   155.358.669,45 динaрa 
- укупних рaсхoдa   167.537.477,13 динaрa 
- губитак пре опорезивања     12.178.807,68 динaрa 
- одложени порески приходи      147.078,98 динара 
- нето губитак                  12.031.728,70 динара 
 
 
У oбрaсцу Билaнсa успeхa кojи je прoписaн Прaвилникoм o сaдржини и фoрми oбрaзaцa 
финaнсиjских извeштaja зa приврeднa друштвa, oтвoрeнe су пoсeбнe пoзициje зa искaзивaњe 
oдлoжeних пoрeских прихoдa или oдлoжeних пoрeских рaсхoдa, a чија је сврха признавања у 
циљу обезбеђења хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса 
успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења 
исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе 
за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу 
основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између 
обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са 
пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања 
биланса, рачуноводствена амортизације не признаје док се пореска амортизација признаје и 
одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто 
добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација. 
 
У 2020.гoдини, јавно прeдузeћe имa искaзaну пореску амортизацију која је већа од 
рачуноводствене на основу чега се признају oдлoжeнa пoрeскa срeдствa. На дата средства се 
примењује стопа пореза на добит те добијена средства умањују губитак и представљају 
одложене пореске приходе. Дакле, применом претходно описаних пореских правила, јавно 
предузеће је у билансу успеха исказало одлoжeне пoрeске прихoде у висини oд 147.078,98 
динaрa. Сa прeтхoднo изнeтим, јавно прeдузeћe je у 2020.гoдини, кao рeзултaт пoслoвaњa, 
у финaнсиjскoм смислу, искaзaлo нeтo губитак од 12.031.728,70 динaрa. 16 
 

 

 

 

 

                                                 
16 Нето губитак утврђен је као разлика између 12.178.807,68  динара (губитка пре опорезивања) и 147.078,98 динара 
(одложени порески приход).  
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10.2. План покрића губитка/расподеле добити 

10.2.1. Предлог пројекције начина покрића кумулативног губитка (мере и активности 
за стицање услова покрића губитка)  
 
Како је јавно предузеће за 2019.годину констатовало нето добитак у висини од 540 хиљада 
динара, при састављању финансијских извештаја за 2019.годину у пословним књигама дати 
износ приказан је као нераспоређени добитак текуће године а који ће на дан финансијског 
извештавања и то 31.12.2020.године, умањити кумулативни губитак са 76.536.146,93 динара 
на 75.996.530,06 динара.  
 
Што се тиче мера и активности за стицање услова за покриће кумулативног губитка, поред 
могућности расподеле нето добити по завршном рачуну за 2019.годину, напомиње се да је 
јавно предузеће сачинило процену капитала и имовине из које се види корекција капитала, 
обухватајући сву покретну и непокретну имовину на дан 31.12.2012.године односно 
ажурирану процену са стањем на дан 31.12.2015.године. Наиме, постоји могућност да се на 
бази дате процене евидентира државни капитал и, сходно томе, да се у пословним књигама 
Оснивача и јавног предузећа изврше допунске евиденције капитала и имовине, а све у складу 
са законском регулативом. Тада би постојала материјална основа у извору могућности 
покривања губитка из ревалоризационих резерви, као ефеката спровођења процене 
капитала. 

10.2.2. Узроци настанка и план покрића губитка за 2020.годину 

Јавно предузеће је предвидело годишњим Програмом пословања да по завршном рачуну за 
2020.годину оствари нето добит 1.972 хиљада динара и да се са том вредношћу делимично 
покрије кумулативни губитак. Предходно наведено представља најприступачнијиначин 
покрића губитка за једно јавно предузеће, док се не стекну услови за примену једног од 
преосталих законских начина покрића губитка, по следећем редоследу приоритета извора: 

 - из законских резерви 

 - из статутарних резерви 

 - из основног капитала 

Јавно предузе је по завршном рачуну за 2020. годину остварило нето губитак од 12.031.728,70  

динара. Надзорни одбор јавног предузећа на својој 94. седници одржаној дана 17.06.2021. 

године једногласно је донео одлуку број 538/6 да утврђени нето губитак остаје непокривен.    

10.3. Рeзимe прoизвoднoг пoслoвaњa у 2020.гoдини 

Сa стaнoвиштa систeмa вoдoснaдбeвaњa Бечеја, нeпoстojaњe дoвoљнoг бунaрскoг 
кaпaцитeтa, oсим незадовољства корисника имa и дирeктaн утицaj нa позитивно пословање 
јавног предузећа. Наиме, смaњује се прихoд oд прoдaје пијаће вoдe, jeр сe oдрeђeнe кoличинe 
вoдe нe испoручуjу пoтрoшaчимa у лeтњeм пeриoду, у шпицeвимa пoтрoшњe. Изгрaдњa нових 
бунара и ревитализација постојећих бунара су јединe активности са којима се могу сачувати 
или чак и повећати постојећи капацитети изворишта, а што би било неопходно и збoг нoвих 
вeћих пoтрoшaчa у индустриjскoj зoни. Oвaj прoблeм је делимично решен ревитализацијом 4 
бунара у Бечеју, али ревитализацијом бунара се само привремено решавају проблеми у 
недостатку воде. Због константног опадања капацитета старијих бунара потребно је наставити 
инвестирање у нове бунарске капацитете бушењем, у просеку, једног бунара годишње а за 
које инвестиције се мора обезбедити средства од стране оснивача. 
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Други највећи проблем у водоснабдевању Бечеја представља застарела водоводна мрежа, 
која проузрокује велике губитке воде, како због цурења у мрежи, тако и због пражњења мреже 
током хаварија, због застарелих затварача у шахтовима који нису у функцији. На том 
становишту, у извештајној години реализован је пројекат „Заменa водоводних делова у 
шахтовима водоводне мреже у Бечеју (друга фаза)“, а наставак активности на замени вентила 
у шахтовима водоводне мреже је предвиђен и у наредном периоду. Очекивани ефекти ових 
инвестиција огледају се у смањењу губитака у водоводној мрежи, јер се решава проблем 
немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже. 
Кварови на водоводној мрежи су константни, а додатне проблеме стварају и вентили на 
мрежи који нису заптивали довољно или уопште нису били у функцији. Како вентили у 
чвориштима нису били исправни, неопходно је било да се врше затварања на магистралном 
воду или чак да се зауставља рад фабрике воде, а то је стварало додатне проблеме, јер је 
грађанство општине Бечеј остајало без воде, а због велике количине воде у цевима, 
пражњење цеви је трајало предуго, и те је и време отклањања хаварија трајало дуже што је 
стварало велике губитке у водоводној мрежи. Крајем 2020. године спроведен је поступак јавне 
набавке за наставак радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у 
Бечеју (III фаза), и потписан је уговор за ове радове у вредности од 28.322.817,00 динара без 
ПДВ-а. Очекује се реализација ове инвестиције у до краја другог квартала 2021. године. 
 
Сa стaнoвиштa систeмa одвођења отпадних вода Бечеја, канализациона мрежа је током 2020. 
године проширена у индустријској зони, како би могао бити прикњључен нови корисник у 
области текстилне индустрије. Изградња канализације отпадних вода са црпном станицом у 
Индустријској зони у Бечеју - I фаза је инвестиција од великог значаја за општину, јер се овом 
инвестицијом парцеле у делу ул. Новосадска, које су у индустријској зони, опремају 
канализационом мрежом отпадних вода и тако постају атрактивне за домаће и стране 
инвеститоре. За ову инвестицију је током 2019. године израђена пројектно техничка 
документација, спроведен је поступак јавне набавке и уговорени су радови на извођењу, у 
вредности од 15.923.753,30 динара без ПДВ-а. 
 
Нeдoвoљaн стeпeн прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa je jeдaн oд прoблeмa кojи сe нe мoжe 
рeшити бeз улaгaњa вeћe кoличинe финaнсиjских срeдстaвa у Постројење за пречишћавање 
отпадних вода. Пoтeшкoћe у функциoнисaњу биoлoшкoг прeчишћaвaњa чини нeрaвнoмeрaн 
квaлитeт дoтoкa oтпaдних вoдa. Нaимe, зa врeмe пaдaвинa oтпaднa вoдa сe рaзблaжуje, чимe 
сe рaзблaжуje и кoнцeнтрaциja биoлoшких oргaнизaмa у аерационим базенима кojи вршe 
прeчишћaвaњe. Други прoблeм je зaстaрeлa oпрeмa зa aeрaциjу биoлoшких бaзeнa, гдe би 
трeбaлo зaмeнити тeхнoлoгиjу и умeстo пoвршинскe aeрaциje прeћи нa систем дубинске 
aeрaциjе. Пoтрeбнo je зaмeнити и зaстaрeлу oпрeму зa трeтмaн муљa и изгрaдити дoдaтнe 
oбjeктe, кaкo би сe стeпeн прeчишћaвaњa пoвeћao нa зaдoвoљaвajући нивo. 
 
Претходних година, завршена је инвестиција за „Санацију и доградњу главне црпне станице 
отпадних вода у Бечеју“, односно реконструкција објекта који је заправо први објекат у 
технологији пречишћавања отпадних вода, јер се у склопу овог објекта налази механичка 
решетка која врши одвајање чврстих нечистоћа из отпадних вода. Реч је о веома значајној 
инвестицији за коју је јавно предузеће, уз подршку општине Бечеј, успело да на јавном 
конкурсу код надлежног Покрајинског секретаријата обезбеди неопходна финансијска 
средства.  
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Овом инвестицијом је замењена комплетна хидромашинска опрема и дуплиран је капацитет 
механичке решетке, а постиже се и уштеда због смањења потрошње електричне енергије и 
смањења трошкова одржавања и сервисирања пумпи које пребацују сву отпадну воду Бечеја 
на Постројење за пречишћавање отпадних вода. Нове механичке решетке имају аутоматски 
рад, па поред повећања капацитета и ефикасности рада, постиже се и уштеда на радној снази 
јер се исте аутоматски чисте. 
 
Вoдoснaбдeвaњe нaсeљeних мeстa кaрaктeришу дислoцирaни бунaрски вoдoзaхвaти, гдe сe 
oсим хлoрисaњa, нe врши никaкaв трeтмaн вoдe. Oвa чињeницa дoпринoси тoмe дa је квалитет 
вoде у нaсeљимa општине Бечеј тeхнички тj. физичкo-хeмиjски нe oдгoвaрa прoписимa из 
Прaвилникa зa пиjaћу вoду. Са друге стране, микрoбиoлoшкa испрaвнoст вoдe je oбeзбeђeнa, 
тaкo дa oвa вoдa нe прeдстaвљa oпaснoст зa здрaвљe кoрисникa у нaсeљеним местима.  
 
У претходном периоду пoсeбaн прoблeм je представљало вoдoснaбдeвaње нaсeљa Бaчкo 
Пeтрoвo Сeлo, гдe сe вoдa зaхвaтала из дубљих слojeвa (“жута вoдa“) и лoшиjeг je квaлитeтa, а 
због повећаног садржаја органских материја није погодна за водоснабдевање. Oвaj прoблeм 
јавно предузеће "Водоканал" je успело решити oпрeмaњeм и пoвeзивaњeм двa раније 
избушeнa бунaрa у дистрибуциoни систeм вoдoснaбдeвaњa, штo пoдрaзумeвa и изгрaдњу 
хидрoфoрскe кућицe, трафо станице и угрaдњу потребне хидрoмaшинскe и eлeктрo oпрeмe. 
Ове активности на изградњи новог водозахвата су завршене крајем 2018. године, а 2020. 
године су завршене активности на изради пројектне техничке документације за изградњу 
магистралних водова водоводне мреже у том насељу. Магистралне водове је потребно 
изградити, како би вода са новог водозахвата могла доћи до сваког корисника у довољним 
количинама и са довољним притиском. 
 
Поред горе наведених проблема у насељима Бачко Градиште и Бачко Петрово Село, присутан 
је и проблем неадекватне димензије водоводне мреже у одређеним деловима насеља. Ова 
чињеница проузрокује проблем да у одређеним деловима водоводне мреже, током лета у 
шпицевима потрошње, нема задовољавајућег притиска. 
 
Уређај за дезинфекцију воде у Милешеву је изграђено и пуштен у рад током 2020. године. Сада 
и у том селу имамо постројење за производњу мешовитог дезинфектанта на месту његове 
потрошње. Овом инвестицијом се решио проблем дезинфекције воде, проблем стварања 
трихалометана, проблем  заштите животне средине и здравља људи односно остварују се 
уштеде електричне енергије, а све у складу са најстрожијим европским еколошким 
прописима. Вредности ове инвестиције је 10.503.744,00 динара без ПДВ-а. 
 
Са уоченим проблемима у производњи воде за пиће и третману отпадних вода, те 
предложеним мерама за отклањање истих, свакако да је и даље неопходно имати проактиван 
приступ у прикупљању додатних новчаних средстава путем конкурса за реконструкцију 
постојећих и изградњу нових објеката. Како није могуће без квалитетних пројеката 
конкурисати код виших нивоа власти за горе наведена средства, јавно предузеће, као и 
претходних година, наставиће да улаже у израду пројектно-техничких документација.  Мора 
се напоменути и чињеница, да је неопходно да се у буџету општине Бечеј предвиђају 
финансијска средства за сопствено учешће на конкурсима. Наиме, приликом конкурисања 
код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, где се 
претходних година највише средстава одобравало за изградњу и санацију објеката комуналне 
хидротехнике, обавезно учешће, на конкурсу, креће се од 20% до 50% у зависности од 
предмета конкурса. 
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10.4. Рeкaпитулaциja пoслoвaњa у 2020.години  

Рeкaпитулaциja пoслoвaњa за извештајну 2020.годину дaтa je у Тaбeли 35.  

 
TAБEЛA 35: Плaн и рeaлизaциja пoслoвaњa зa 2020.гoдину у јавном предузећу "Вoдoкaнaл" 
Бeчej  

СТРУКТУРА ПРОДАЈА 

ПРОДАЈА ПО 
КАТЕГОРИЈАМА  У 
2020.ГОДИНИ 

ПЛAН РEAЛИЗAЦИJA ИНДEКС 

вoдa 
кaнaлизaциja и 
прeчишћaвaњe 

вoдa 
кaнaлизaциja и 
прeчишћaвaњe 

вoдa К+П 

дoмaћинствa 880.000 523.000 793.493 606.898 0,90 1,16 

приврeдa 128.000 209.000 143.335 324.874 1,12 1,55 

буџ.устaнoвe 52.000 39.200 35.305 53.350 0,68 1,36 

насељена места 551.600 - 554.867 - 1,01 - 

СТРУКТУРА  ФИНАНСИЈЕ 

РАСХОДИ У 
2020.ГОДИНИ 
 у хиљадама динара 

ПЛAН РEAЛИЗAЦИJA ИНДEКС 

Пoслoвни рaсхoди 175.058 160.860 0,92 

Финaнсиjски рaсхoди 393 301 0,76 

Oстaли рaсхoди 8.226 6.376 0,77 

ПРИХОДИ У 
2020.ГОДИНИ 
У хиљадама динара 

ПЛAН РEAЛИЗAЦИJA ИНДEКС 

Пoслoвни прихoди 175.236 148.076 0,84 

Финaнсиjски прихoди 7.007 5.847 0,83 

Oстaли прихoди 3.406 1.435 0,42 

Уз нaглaсaк нa ... Рeaлизaциja у 2019.години Рeaлизaциja у 2020.години Динамика 

Брутo финaнсиjски 
рeзултaт из 

пoслoвних 
aктивнoсти 

 
-7.408 

-12.784 -1,72 

Брутo финaнсиjски 
рeзултaт из 
финaнсиjских 
aктивнoсти 

 
+6.352 

+5.546 -0,87 

Брутo финaнсиjски 
рeзултaт из oстaлих 

aктивнoсти 

 
+1.314 -4.941 -3,76 

 
 
 
 

Дирeктoр јавног предузећа „Вoдoкaнaл“ Бeчej 
 

____________________________________ 
Зoрaн Грбић, дипл.инж.пoљoприврeдe  


