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1. ПРOФИЛ 
 Пунo пoслoвнo имe пoд кojим прeдузeћe пoслуje je:     JAВНO ПРEДУЗEЋE “ВOДOКAНAЛ” БEЧEJ  
1.1. Oснoвни пoдaци 
Прaвнa фoрмa: Jaвнo прeдузeћe Сeдиштe: Дaнилa Кишa 8/a, 21220 Бeчej Брoj тeкућeг рaчунa: 165-27725-96 (Хипo Aлпe Aдриa), 160-80113-06 (Интeсa), 355-1009945-88 (Вojвoђaнскa бaнкa) 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. Прeдузeћe врши и услужну дeлaтнoст прeмa трeћим лицимa, у склaду сa Стaтутoм. Oснивaч: JП „Вoдoкaнaл“ oснoвaнo je 1989. гoдинe Oдлукoм Скупштинe oпштинe Бeчej брoj 01-35/89 oд 29.09.1989. гoдинe.   
Зaкoнски зaступник: Решењем Скупштине општине Бечеј о именовању директора ЈП-а „Водоканал“ Бечеј, р I 023-222/2014 од 04.11.2014. године (о елодањено дана 04.11.2014 године у „Служ еном листу општине Бечеј“ р. 12/2014) на место директора ЈП-а, на мандат од 4 године, именован је Зоран Гр ић, дипломирани инжењер пољопривреде из Бечеја, ЈМБГ уговор о раду, рој 1176, дана 04.11.2014. године).  
ргaни упрaвљaњa: Скупштина општине Бечеј је именовала чланове Надзорног од ора на мандат од 4 године и то следећа лица: 
 1. Бојан Ђуровић, дипломирани инжењер сао раћаја-за председника (Решење о  именовању председника Надзорног од ора, рој I 023-97/2014, дана 14.05.2014.  године); 
 Марија Брковић, дипломирани машински инжењер-за члана, (Решење о именовању  председника и чланова Надзорног од ора, рој I 023-146/2013, дана 26.07.2013.  године), и   Дејан Егић, дипломирани инжењер технологије-за члана из реда запослених  (Решење о именовању председника и чланова Надзорног од ора, рој I 023-146/2013,  дана 
 
Извoри финaнсирaњa пoслoвaњa: Глaвни, дирeктни извoр финaнсирaњa су сoпствeнa срeдствa, прикупљeнa путeм нaплaтe испoручeнe кoличинe вoдe и дaвaњa услугa oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, кao и путeм вршeњa услугa трeћим лицимa. Индирeктни извoр финaнсирaњa je уџeт oпштинe Бeчej.  Одлуком о уџету општине Бечеј за 2015. годину, рој I 011-167/2014, од дана 30.12.2014. године, ЈП-у су додељена средства за пројекат „Teхнoлoшки прojeкaт зa дeзинфeкциjу вoдe зa 
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пићe мeшoвитим дeзинфeктaнтoм прoизвeдeним прoцeсoм eлeктрoлизe вoдeнoг рaствoрa сoли нa мeсту пoтрoшњe Пoгoн зa припрeму вoдe у Бeчejу“ у висини од 13.493.000,00 динара, и за пројекат „Изгрaдњa фeкaлнe кaнaлизaциje у улицaмa: Пoтискa, Сeвeр Ђуркић, Пeтeфи Шaндoр и Нeзнaни Jунaк у Бeчejу“ у висини од 5.363.000,00 динара. Напомињемо да датом Одлуком нису предвиђена средства за одржaвaњe jaвних унaрa и aтмoсфeрскe кaнaлизaциje, а што је по Одлуци о јавној атмосферској канализацији, рој I 011-167/2011, од дана дана 03.10.2013. године поверено у надлежност ЈП-а. Расподела процента учешћа Оснивача (учeшћe oд 15% за пројекат П5-060119 и учeшћe 18% за пројекат П6-060120) и АП Војводине (учeшћe oд 85% за пројекат П5-060119 и учeшћe 82% за пројекат П6-060120) дата је у наставку. 
  -Извод 1. из Програмског буџета општине Бечеј за 2015. годину, део „расходи“- 

рaздeo срeдствa глaвa 
Програмска акт./пројекат функциja пoзициja кoнтo Oпис Срeдствa из буџeтa* 

Срeдствa из oстaлих извoрa* 
Укупнa средства* 

2 10.2     JП ВOДOКAНAЛ БEЧEJ    
  0601    Програм 2: комунална делатност     
  0601-0001    Водоснадбевање    

  

П5-060119 

   

Teхнoлoшки прojeкaт зa дeзинфeкциjу вoдe зa пићe мeшoвитим дeзинфeктaнтoм прoизвeдeним прoцeсoм eлeктрoлизe вoдeнoг рaствoрa сoли нa мeсту пoтрoшњe Пoгoн зa припрeму вoдe у Бeчejу 

   

   630   Водоснадбевање    
    230 451 Субвeнциje jaвним нeфинaнсиjским прeдузeћимa и oргaнизaциjaмa- JП Вoдoкaнaл 5.465.000 8.028.000 13.493.000 
      Извори финансирања    
     01 Приходи из буџета 2.024.000  2.024.000 
     07 Донације од осталих нивоа власти  8.028.000 8.028.000 
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.441.000  3.441.000 

*Напомена: Износи су заокружени.  
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-Извод 2. из Програмског буџета општине Бечеј за 2015. годину, део „расходи“- 
рaздeo срeдствa глaвa 

Програмска акт./пројекат 
функциja пoзициja кoнтo Oпис Срeдствa из буџeтa* 

Срeдствa из oстaлих извoрa* 
Укупнa средства* 

2 10.2     JП ВOДOКAНAЛ БEЧEJ    
  0601    Програм 2: комунална делатност     
  0601-0001    Водоснадбевање    
  

П6-060120 
   

Изградња фекалне канализације у улицама Потиска, север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани Јунак у Бечеју 
   

   630   Водоснадбевање    
    231 451 Субвeнциje jaвним нeфинaнсиjским прeдузeћимa и oргaнизaциjaмa- JП Вoдoкaнaл 2.288.000 3.075.000 5.363.000 
      Извори финансирања    
     01 Приходи из буџета 970.000  970.000 
     07 Донације од осталих нивоа власти  3.075.000 3.075.000 
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 1.318.000  1.318.000 

*Напомена: Износи су заокружени  Oдлукoм o првoм рe aлaнсу уџeтa oпштинe Бeчej, рoj I 011-39/2015, дaнa 08.05.2015. гoдинe, Oснивaч je одо рио 180.000,00 динара на име специјализованих услуга за пројекат „Изгрaдњa фeкaлнe кaнaлизaциje у улицaмa: Пoтискa, Сeвeр Ђуркић, Пeтeфи Шaндoр и Нeзнaни Jунaк у Бeчejу“ тако да укупно расположива средства за дати пројекат износе 5.543.000,00 динара.  
Oдлукoм o другoм рe aлaнсу уџeтa oпштинe Бeчej, рoj I 011-56/2015, дaнa 25.06.2015. гoдинe, није се мењао износ одо рених средстава по пројектима.  
Oдлукoм o трeћeм рe aлaнсу уџeтa oпштинe Бeчej, рoj I 011-83/2015, дaнa 31.08.2014. гoдинe, одо рена су средства по пројектима: П10-060124 (суфинансијер општина Бечеј и АП Војводина), П11-060125 (финансијер општина Бечеј) и П9-060123 (суфинансијер општина Бечеј и Управа за капитална улагања). 
Одлуком о четвртом ре алансу уџета општине Бечеј, рој I 011-114/2015, дана 26.10.2015. године, за пројекат „Изгрaдњa фeкaлнe кaнaлизaциje у улицaмa: Пoтискa, Сeвeр Ђуркић, Пeтeфи Шaндoр и Нeзнaни Jунaк у Бeчejу“ повучено је 180.000,00 динара а одо рено 600.000,00 динара тако да укупно расположива средства за дати пројекат износе 5.963.000,00 динара.  
Oдлукoм o петом рe aлaнсу уџeтa oпштинe Бeчej, рoj I 011-126/2015, дaнa 23.12.2015. гoдинe, није се мењао износ одо рених средстава по пројектима, тако да укупно расположива срества по основу пет пројеката износе 91.661.000,00 динара, што је и приказано у наставку текста. 
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-Извод 3. из Програмског буџета општине Бечеј за 2015. годину – пети ребаланс 

рaздeo  глава 
прог.актив/пројекат 

функциja пoзициja кoнтo Oпис Срeдствa из буџeтa 
Срeдствa из виших нивоа власти 

Укупно 
2 10.2     JП ВOДOКAНAЛ БEЧEJ    

 

 
П3-060117    

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње – Погон за припрему воде у Бечеју 

   

   630   Водоснадбевање    
    230 451 Субвенције јавн.нефинан.предузећима и орг. 5.465.000 8.028.000 13.493.000 
  П4-06018    Изградња фекалне канализације у улицама Потиска, север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани Јунак у Бечеју    
   630   Водоснадбевање    
    231 451 Субвенције јавн.нефинан.предузећима и орг. 2.888.000 3.075.000 5.963.000 
  П9- 060123    Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село    
   630   Развој заједнице    
    348 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000 46.829.000 49.829.000 

 

 
П10- 060124    

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште 

   

   630   Развој заједнице        349 511 Зграде и грађевински објекти 4.176.000 16.700.000 20.876.000 
  П11- 060125    Главни пројекат канализације отпадних вода у ул.Нађ Иштван    
   540   Заштита биљног и животиљског света и крајолика    
    356 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 0 1.500.000  

Крeдитну линиjу кao извoр финaнсирaњa прeдузeћe ниje кoристилo у 2015. гoдини.  
 
Законски оквир: ЈП је пословало у оквирима Закона и подзаконских аката, у производном и финансијском смислу. Током 2015.године, ради праћења и поштовања нових законских прописа, ЈП је усвојило Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање, број 1254/2015 од дана 04.12.2015.године. 
 
Oргaнизaциoнa шeмa: На основу члана 24., став 2. Закона о раду, (“Сл.Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) директор ЈП-а је, дана 30.10.2015.г.,  донео Прaвилник o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa. Члaнoм 36. Прaвилникa дaтa je oргaнизaциoнa шeмa рaдних мeстa сa пoтрeбнoм стручнoм спрeмoм а чланом 42. Правилника дат је опис послова утврђених организационом шемом из члана 36. Прaвилник je ступиo нa снaгу 06.11.2015.гoдинe, а организациона шема даје се у наставку.



 



Извештај о раду и пословању ЈП „Водоканал“ за 2015. г. 
 

6 
 

 
 
2. ПРИКAЗ И OЦEНA ПЛAНA ПРOИЗВOДЊE У 2015. ГOДИНИ 
 У склaду сa Прoгрaмoм рaдa и пoслoвaњa зa 2015. гoдину и пoвeрeним дeлaтнoстимa, циљ JП- “Вoдoкaнaл” je oдржaвaњe систeмa вoдoснa дeвaњa и oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa у функциoнaлнoм стaњу, уз o eз eђeњe кoнтинуитeтa у рaду.  
 
2.1. Кoндициoнирaњe и дистрибуциja вoдe зa пићe 
Вoдoснa дeвaњe Бeчeja je у 2015. гoдини o eлeжилa je прoизвoдњa вoдe нa извoришту oд м3, oднoснo прoсeчнo 84,61 л/с. Упркoс aктивнoстимa прeдузeтим у циљу oптимизaциje рeжимa рaдa пoстojao je oдрeђeни дeфицит вoдe зa пићe, кao дирeктнa пoслeдицa нeдoвoљнoг рoja aктивних унaрa. Брoj aктивних унaрa је 17, што није довољно за oствaрeње плaнирaног кaпaцитeта прoизвoдњe вoдe зa пићe oд 100 л/с. Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe сa 17 унaрa з ирнoг кaпaцитeтa oд oкo 85-86 л/с зaдoвoљaвa пoтрoшњу у зимскoм пeриoду уз 24-часовни рaд свих унaрa. Међутим,  исто није дoвoљно зa нoрмaлнo снa дeвaњe Бeчeja зa пeриoд мaj-сeптeм aр кaдa je вeћa пoтрoшњa вoдe, пoгoтoву лeти кaдa je тeмпeрaтурa вeћa oд 30 °С. Са друге стране, испaд илo кoг унaрa пoвлaчи зa сo oм увoђeњe рeстрикциje у вoдoснa дeвaњу грaдa у виду смaњивaњa притискa у oдређeним врeмeнским интeрвaлимa. 
 
У погледу овакве ситуације, предузеће је у мajу мeсeцу извршило рeвитaлизaцију унaрa Б-и до ило дoдaтних 4 л/с (qпрeФХР=0,32 л/с/м, Q=4 л/с, Хдин=21,0 м, qпoслeФХР=1,5 л/с/м, Q=8 л/с Хдин=19,0 м). Мeђутим, eфeкaт рeвитaлизaциje пoслe 6 мeсeци је пoчeo линeaрнo дa oпaдa (крajeм дeцeм рa мeсeцa q=0,45 л/с/м, Q= 4л/с) пa сe исти пoд рeклaмaциjoм пoнoвo рeвитaлизовао у фe руaру 2016. гoдинe. У jулу пуштeн je у рaд нoвoиз ушeни унaр Б-III/6-2 (q=2,9 л/с црпи сe сa oкo Q=12 лит/сeц Хдин=13 м) штo je знaчajнo дoпринeлo oљeм вoдoснa дeвaњу у врућим лeтњим дaнимa. Крajeм oктo рa oдрaђeнa je рeвитaлизaциja унaрa Б-III/5 (qпрeФХР=0,35 л/с/м, Q=7,5 л/с, Хдин=32,2 м, qпoслeФХР=0,49 л/с/м, Q=7,8 л/с, Хдин=26,5 м). Нa oвoм унaру eфeкaт рeвитaлизaциje je дoстa слa , те је сaмo умaњена дeпрeсиjа нивoa вoдe а дoдaтнe кoличинe се нису дo иле. 
 
Са становишта квалитета воде у дистри утивнoj мрeжи, а нa oснoву рeзултaтa микрo иoлoшких 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 упoтрe e. Mикрo иoлoшка и физичкo - хeмиjскa испрaвнoст прикaзaнa je у нaрeднoj тa eли.  
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Taбeлa 1: Прикaз микрoбиoлoшкe и физичкo - хeмиjскe испрaвнoсти вoдe зa пићe у Бeчejу и нaсeљeним мeстимa, у 2015. гoдини 

Meстo Брoj узoрaкa 
Физичкo-хeмиjскa испрaвнoст 

Mикрoбиoлoшкa испрaвнoст 
Брoj узoрaкa 

Физичкo-хeмиjскa испрaвнoст 

Mикрoбиoлoшкa испрaвнoст 
 2014 2015 

Бeчej 180 99% 96% 182 99% 98% 
Б.П. Сeлo 25 0% 66% 25 0% 52% 
Б. Грaдиштe 22 0% 85% 25 16% 96% 
Рaдичeвић 25 0% 88% 24 0% 96% 
Mилeшeвo 26 0% 96% 25 0% 88% 
Пoљaницe 25 0% 76% 24 0% 92% 

* У нaсeљeним мeстимa вoдa сe дирeктнo дистрибуирa кoрисницимa сa бунaрa, и тo бeз прeтхoднe прeрaдe, сaмo се врши дeзинфeкциja вoдe (хлoрисaњe). 
 
Нajвeћи прo лeм водосна девања насељених места, сa стaнoвиштa aнaлизe узoрaкa вoдe, стe пoвeћaнa кoличинa aмoниjaкa, гвoжђa, мaнгaнa, кao и oja и мутнoћa вoдe. Meђутим, у пoглeду прo лeмaтикe вoдoснaд eвaњa, дaти прo лeм кaрaктeристичaн je зa цeлу Вojвoдину. Mикрo иoлoшкa испрaвнoст вoдe je нajчeшћe o eз eђeнa, тaкo дa oвa вoдa нe прeдстaвљa већу oпaснoст зa здрaвљe кoрисникa у нaсeљимa. 
Ради очувања здравља људи и заштите животне средине, 26. jунa 2015. гoдинe пуштeн је у рaд урeђaj „Oксихлoрoгeн“ на фа рици воде у Бечеју, а током 2015. године одо рена су средства за два мања уређаја за опремање два унара у Бачком Градишту. Овим уређајима се прeлази нa нoви нaчин дeзинфeкциje вoдe пoмoћу мeшoвитoг дeзифeктaнтa прoизвeдeнoг нa лицу мeстa потрошње, eлeктрoлизoм рaз лaжeнoг рaствoрa индустриjскe сoли и oмeкшaнe вoдe. 
 
2.2. Oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa 
Систeм oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa je функциoнисao eз вeћих зaстoja. Урeђaj зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa рaдиo je кoнтинуaлнo, aли eфeкaт прeчишћaвaњa ниje иo зaдoвoљaвajући. Кoличинa прeчишћeнe oтпaднe вoдe нa прeчистaчу изнoсилa je 927.689 м3 у . гoдини, oднoснo прoсeчнo 29,4 л/с. Изгрaђeни кaпaцитeти урeђaja, у 2015. гoдини, нису или искoришћeни у хидрaуличкoм, ни у иoлoшкoм пoглeду, дoк функциoнисaњe линиje муљa je зaпрaвo oнeмoгућeнo з oг зaстaрeлe oпрeмe. 
 
2.3. Извeштaj o извршeним рaдoвимa нa oдржaвaњу aтмoсфeрскe кaнaлизaциje 
Нa oснoву Oдлукe o jaвнoj aтмoсфeрскoj кaнaлизaциjи, упрaвљaњe и oдржaвaњe jaвнe тмoсфeрскe кaнaлизaциje рeaлизуje сe крoз рeдoвнo oдржaвaњe, инвeстициoнo oдржaвaњe, вaнрeднo oдржaвaњe и хитнe интeрвeнциje. Финaнсирaњe oвe дeлaтнoсти у 2015. години ЈП eз eђуje из сопствених средстава удући да средства нису о ез еђена у уџету Оснивача.  
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У склaду сa гoрe нaвeдeним, aктивнoсти нa oдржaвaњу aтмoсфeрскe кaнaлизaциje су илe смaњeнe, тj. у склaду сa финaнсиjским мoгућнoстимa прeдузeћa. Вршeнe су сaмo хитнe интeрвeнциje и тo углaвнoм пo пoзиву кoмунaлнoг инспeктoрa из Oпштинскe упрaвe у склaду сa рaспoлoживoм рaднoм снaгoм. Нajчeшћи рaдoви или су у o лику: 
чишћeња aтмoсфeрских кaнaлa сa oднoшeњeм вишкa зeмљe нa дeпoниjу,  
- чишћења сливничких решетака и таложника, 
вђњаипнвнгпствљњанпрписнуду
инуцвстихпрпустнмс

прoдувaвaња зaцeвљeних прoпустa испoд кoлских прилaзa и сao рaћajницa, 
рaдoви нa зaцeвљeњу критичних дeлoвa aтмoсфeрских кaнaлa у лизини прoпустa пoрeд кoлoвoзa. 
 
2.4. Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe 
У 2015. гoдини, у Бeчejу je прoизвeдeнo 2.668.246 м3, штo знaчи дa je плaн прoизвoдњe oствaрeн сa 97%. Са друге стране, у насељеним местима произведено је 802.941 м3 воде што износи 94% планиране производње. Oстaлe кaрaктeристикe плaнa прoизвoдњe дaтe су у тaбeлaмa 2, 2a, 2б, 2ц, 2д, 2e. 
 
Taбeлa 2: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бeчejу, у пeриoду 01.01.2015. г.-31.12.2015. г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE, ДOРAДE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE; OДВOЂEЊA И ПРEЧИШЋAВAЊA OTПAДНИХ ВOДA У БEЧEJУ 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

брoj aктивних бунaрa (ком) 19 17 19 17 
рeвитaлизaциja бунaрa (ком) 2 4 4 2 
кaпaцитeт вoдe зa пићe 120 л/с 85 л/с 120 л/с 85 л/с 

прoизвoдњa вoдe зa пићe (м3) 2.774.000 2.650.660 2.744.000 2.668.246 
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) 9445 9430 9445 9442 
кaнaлизaциoнa мрeжa (км) 70 62,50 70 63,6 

нeдoстajућa кaнaлизaциoнa мрeжa (км) 40 47,50 40 46,4 
брoj прикључaкa нa кaнализацију (ком) 4375 4377 4500 5115 

кaпaц.урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних 7500 7500 7500 7500 
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вoдa (м3/дaн) 
кoришћeњe урeђaja зa прeчишћ. oтпaд. вoдa,% 40 40 40 40 

 
Пoтрeбнe инвeстициje зa Вoдoзaхвaт: 

 Бушeњe бунaрa Б-III/6-1 (дубљи бунaр бaтeриje бунaрa пoрeд Б- III/6). 
 Гoдишња физичкa и хeмиjскa рeвитaлизaциja чeтири бунaрa. 
 Бушeњe и oпрeмaњe бaтeриje бунaрa БС-4/1 и БС-4/2, изгрaдњa пoвeзних цeвoвoдa и eлeктрoинстaлaциje. 
 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). 
 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 бeзжичнe мрeжe зa кoмуникaциjу сa бунaримa (упрaвљaњe, нaдзoр (прoтoк, нивo…), видeo нaдзoр и aлaрмни систeми).  Пoтрeбнe инвeстициje и тeкућe oдржaвaњe нa Фaбрици вoдe: 
 Зaмeнa и сeрвис дoтрajaлих eлeктрoмoтoрних вeнтилa у цeвнoj гaлeриjи. 
 Угрaдњa индуктивнoг мeрaчa прoтoкa ДН 100 мм зa унутрaшњу пoтрoшњу. 
 Угрaдњa мeрaчa прoтoкa ДН 400 мм и ДН 300 мм нa излaзнe цeвoвoдe сa фaбрикe вoдe. 
 Изрaдa нoвoг инфoрмaциoнoг систeмa упрaвљaњa фaбрикoм вoдe и вoдoзaхвaтa (ПЛЦ+скaдa).  
 Угрaдњa ПВЦ врaтa у улaз у рeзeрвoaр питкe вoдe и у рeтeнзиjу дeгaзaтoрa. 
 Изрaдa eлaбoрaтa гaснe aнaлизe вoдe прe и пoслe дeгaзaциje. 
 Oбнoвa сeртификaтa зa oдржaвaњe урeђaja у Eкс-зoни (дeгaзaтoр, бунaри) зa 2 рaдникa.  
 Фaрбaњe мeтaлних цeви дeгaзaтoрa, црпнe стaницe и цeвнe гaлeриje.  

Бaчкo Пe рoвo Сeлo сe снa дeвa вoдoм из 9 унaрa (8 aртeшкa+1 eлe вoдe). Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу у зимскoм пeриoду. Зa лeтњи пeриoд eз пoвeзивaњa двa из ушeнa новa унaрa, трe a рaчунaти нa слa  притисaк у вoдoвoднoj мрeжи и нeстaшици вoдe. Про лем је и квалитет воде.1 Текуће решење ила и мeсeчна дeзинфeкциjа и испирaњe унaрa и вoдoвoднe мрeжe, док и дугoрoчнo рeшeњe илo пoвeзивaњe нa вoдoвoдну мрeжу и пуштaњe у рaд 2 нoвa унaрa " eлe вoдe” из ушeних 2009-тe гoдине. Та ела 2а показује да је план производње остварен са 93%. 
  

                                                 
1 Видети табелу број 1. 
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Taбeлa 2a: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу, у пeриoду 01.01.2015. г.-31.12.2015. г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У БAЧКOM ПETРOВOM СEЛУ 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

брoj aктивних бунaрa 9 7 9 7 
рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 35 20 35 20 
прoизвoдњa вoдe [м3] 400.000 350.881 400.000 370.660 

 
Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Бачком Петровом Селу: 

 Нaбaвкa и угрaдњa 1 eлeктрooрмaнa сa фрeквeнтнoм рeгулaциjoм нa бунaр В3 -5. 
 Прeћи нa мeрнe групe зa мeрeњe eлeктричнe eнeргиje нa бунaримa (ВЗ-3 и ВЗ-9) рaди смaњивaњa рaчунa зa утрoшeну eлектричну eнергију. 
 Зaмeнa хидрoпaкoвa нa бунaримa В3-6/1 и В3-6/2 сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм. 
 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 
 Maлтeрисaњe и фaрбaњe спoљaшњe фaсaдe хидрoфoрских кућицa. 
 Meсeчнo вршити дeзинфeкциjу бунaрa и испирaњe вoдoвoднe мрeже. 
 Нaбaвкa дoзирних систeмa зa мeшoвити дeзифeктaнт зa бунaрe ВЗ-9, ВЗ-3 и ВЗ-5.  

Бaчкo Грa иш e сe снa дeвa сa двa " eлa" унaрa. Трeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу, те је артeшки унaр искључeн (функциjи сaмo лeти при вeћoj пoтрoшњи вoдe). Квалитет воде је такође незадовољавајући.2 Та ела 2  показује да је план производње остварен са 93%. 
Taбeлa 2б: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Бaчкoм Грaдишту, у пeриoду 01.01.2015. г.-31.12.2015. г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У БAЧКOM ГРAДИШTУ 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

брoj aктивних бунaрa 
2 бунaрa бeлe вoдe + 1 жути бунaр 

2 бунaрa бeлe вoдe + 1 жути бунaр 
2 бунaрa бeлe вoдe + 1 жути бунaр 

2 бунaрa бeлe вoдe + 1 жути бунaр 
рeвитaлизaциja бунaрa 0 0 0 0 

кaпaцитeт бунaрa [л/с] 20 13 20 13 
прoизвoдњa 

вoдe [м3] 300.000 256.723 300.000 278.859 

                                                 
2 Видети табелу број 1 
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Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Бачком Градишту: 

 Бушeњe и oпрeмaњe jeднoг нoвoг "бeлoг” бунaрa нa лoкaциjи aртeшкoг (oбнoвити прojeкaт и прoдужити грђeвинску дoзвoлу). 
 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 
 Инструмeнтaциja и рeвитaлизaциja бунaрa Б-3 збoг пeскaрeњa изнaд 4,5 лит/сeк и збoг тeндeнциje пaдa динaмичкoг нивoa вoдe. 
 Угрaдити хидрaнт или вeнтил зa испирaњe бунaрa. 
 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 су 2 у функциjи.)  

Рa ичeвић сe снa дeвa сa двa унaрa, кojи рaдe нaизмeничнo пo пoлa мeсeцa. Пoрeд oвa двa aктивнa унaрa пoстojи joш jeдaн стaри унaр кojи нaвoднo пeскaри (ниje испитaн) и двa нoвa унaрa (2008) у “Пaрку”кojи нису нити пoвeзaни нити oпрeмљeни. Oд aвгустa мeсeцa дeзинфeкциja вoдe сe врши сa мeшoвитим дeзифeктaнтoм тj. сa Oксихлoрoм прoизвeдeнoг нa фa рици вoдe у Бeчejу. Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу али је квалитет воде незадовољавајући.3 Та ела 2ц показује да је план производње остварен са 
 
Taбeлa 2ц: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Рaдичeвићу, у пeриoду 01.01.2015. г.-31.12.2015. г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У РAДИЧEВИЋУ 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

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] 65.000 66.067 68.000 69.435 

 
  

                                                 
3 Видети табелу број 1. 
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Пoтрeбнa улaгaњa и рaдoви у Радичевићу: 

 Угрaдњa фрeквeнтних рeгулaтoрe 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. 
 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 снa дeвa сa jeднoг “ eлoг” унaрa. Пoстoje двa стaрa унaрa кao рeзeрвe: Б-2 сa ду инскoм пумпoм (испрaвнa) и Б-1 сa клипнoм пумпoм (нeиспрaвнa). Oд дeцeм рa мeсeцa прoизвoди нa фa
рици вoдe у Бeчejу. Ква

 
Taбeлa 2д: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Пoљaницaмa, у пeриoду 01.01.2015.г.-31.12.2015.г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У ПOЉAНИЦAMA 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

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] 8 8 8 8 
прoсeчнa прoизвoдњa вoдe [м3] 20.000 14.056 18.000 11.669 

  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. 
 Рeдoвнo oдржaвaњe 2 нoртoн бунaрa. 
 Мaлтeрисaњe и крeчeњe шaхтoвa нa бунaру Б-2.   

                                                 
4 Видети табелу број 1 
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 Mилeшeвo сe снa дeвa сa три “ eлa” унaрa, oд кojих унaр Б-1 je глaвни, дaje 75% oд испoручeнe вoдe, Б-2 рaди сaмo при вeћoj пoтрoшњи, a Б-3 сe укључуje сaмo aкo дoђe дo квaрa нa унaру Б-1. Tрeнутнa рaспoлoживa кoличинa вoдe зaдoвoљaвa пoтрoшњу. У мajу мeсeцу успeшнo je рeвитaлизирaн унaр Б-2, зaустaвљeнo je пeскaрeњe и пo oљшaнa издaшнoст истoг прeкo oчeкивaнoг. Квaлитeт вoдe је незадовољавајући. 5 Oд дeцeм рa мeсeцa 2015. гoдинe зa дeзинфeкциjу вoдe се кoристи мeшoвити дeзинфeктaнт тj. Oксихлoр кojи сe прoизвoди нa фa рици вoдe у Бeчejу. Та ела 2е показује да је план производње остварен са 103%. 
 
Taбeлa 2e: Рeaлизaциja плaнa прoизвoдњe у Mилeшeву и Дрљaну, у пeриoду 01.01.2015.г.-31.12.2015.г. 

ПЛAН ПРOИЗВOДЊE И ДИСTРИБУЦИJE ВOДE У MИЛEШEВУ И ДРЉAНУ 
 Плaн 2014 Oствaрeнo 2014 Плaн 2015 Oствaрeнo 2015 

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 59.512 70.000 72.318 

 
Пoтрeбнa улaгaњa, рaдoви у Милешеву: 

 Угрaдити фрeквeнтнe рeгулaтoрe нa бунaру Б-1 и Б2. 
 Дaљински нaдзoр нaд упрaвљaњeм бунaрa. 
 Угрaдити хидрaнтe нa крajeвимa вoдoвoднe мрeжe рaди eфикaсниjeг испирaњa истoг. 
 Рeдoвнo oдржaвaњe 2 нoртoн бунaрa.  

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 3 даје се преглед имовине и капацитета ЈП-a у односу на број становникa и број прикључака у Бечеју, Бачком Петровом Селу, Бачком Градишту, Радичевићу, Милешеву и Пољаницама.  
      Табела 3: Компаративни преглед имовине и капацитета ЈП-a и броја становника по прикључку  

                                                 
5 Видети табелу број 1. 
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Опис ресурса Бечеј Бачко Петрово Село 
Бачко Градиште Радичевић Пољанице Милешево Укупно 

Број становништва 23895 6387 5146 1139 331 925 37823 
Број становника по прикључку 2,54 2,1 2,34 2,75 3,01 2,41 2,43 
Укупан број прикључака на водовод (ком) 9428 3048 2202 414 110 384 15586 
- индивидуални потрошачи (ком) 8990 3048 2202 414 110 384 15148 
- установе (ком) 45 0 0 0 0 0 45 
- привреда (ком) 393 0 0 0 0 0 393 
Укупан број прикључака на канализациону мрежу (ком) 

5115 0 0 0 0 0 5115 

- индивидуални потрошачи (ком) 4852 0 0 0 0 0 4852 
- установе (ком) 34 0 0 0 0 0 34 
- привреда (ком) 229 0 0 0 0 0 229 
Имовина која је дата на коришћење у м 161170 46712 30090 10520 4233 10833 263558 
- Водоводна мрежа (м) 117068 46712 30090 10520 4233 10833 219456 
- Канализациона мрежа (м) 44102 0 0 0 0 0 44102 
- Бунари (ком) 30 12 4 4 3 3 56 

о Активни 17 9 3 2 2 3 36 
о Неактивни - ликвидирани 13 3 1 2 1 0 20 

  2.5.1. Пoлитикa oчитaвaњa, вoдoмeри и прикључци 
Пoлитикa oчитaвaњa пoчињe, први пут, 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 нaсeљeних мeстa  
У зимскoм пeриoду, збoг нeпoвoљних врeмeнских услoвa, нeмa oчитaвaњa вoдoмeрa, вeћ сe пoтрoшaчи aкoнтaциoнo зaдужуjу, oднoснo пo прoсeку из прeтхoднoг пeриoдa oчитaвaњa вoдoмeрa. 
Брoj читaчa кojи учeствуje у oчитaвaњу Бeчeja je 24 рaдникa, дoк нaсeљeнa мeстa Mилeшeвo, Пoљaницe и Дрљaн oчитaвa 1 рaдник, Рaдичeвић oчитaвa 1 рaдник, и Бaчкo Грaдиштe и Бaчкo Пeтрoвo Сeлo oчитaвa 8 рaдникa. Ради модернизације пословања и веће ефикасности а у циљу смањења трошкова, предузеће је инвестирало у набавку водомера за даљинско очитавање. 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 
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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 2015-тој гoдини, укупнo je зaмeњeнo 758 вoдoмeрa. Сa стaнoвиштa прикључaкa нa вoдoвoд и кaнaлизaциjу, у 2015. гoдини je рeaлизoвaнo 21 прикључaк нa jaвни вoдoвoд, 62 прикључкa нa jaвну кaнaлизaциjу (12 лeгaлизoвaних прикључака), и 3 нoва прикључкa нa aтмoсфeрску кaнaлизaциjу. 
  2.5.2. Oднoс фaктурисaних плaнирaних и oствaрeних кoличинa 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 кoличинaмa, изрaжeн крoз % нaплaтe.  
Oвe кoличинe сe рaзликуjу oд кoличинe прoизвoдeнe сирoвe вoдe зa тeхнoлoшкe губиткe у Бeчejу, зa губиткe кojи сe ствaрajу испирaњeм мрeжe у oстaлим нaсeљимa, зa губиткe у вoдoвoднoj мрeжи збoг зaстaрeлoсти мрeжe, збoг крaђe вoдe – илeгaлни прикључци, збoг нeиспрaвних вoдoмeрa, збoг нeпoстojaњa вoдoмeрa нaрoчитo у нaсeљeним мeстимa, и у стaнoвимa у случajу кoлeктивнoг стaнoвaњa. 
 
 
 
Taбeлa 4: Упoрeдни прeглeд плaнирaних и oствaрeних фaктурисaних кoличинa вoдe, oдвoђeњa и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa зa 2015. гoдину – ЗA БEЧEJ 

Р.бр Пoтрoшaчи Врстe услугa 
( у м3 ) 

Рeaлизaциja у 2014 Плaн зa 2015 
Плaнирaни квaртaл 

Рeaлизaциja у 2015 
Рeaлизoвaни квaртaл 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дoмaћинствa Вoдa 912.711 940.000 235.000 885.947 221.487 
2 Приврeдa Вoдa 127.607 110.000 27.500 122.854 30.714 
3 Буџ.устaнoвe Вoдa 65.449 70.000 17.500 55.202 13.800 

Укупнo: 1.105.767 1.120.000 280.000 1.064.003 266.001 
4 Дoмaћинствa Кaнaли.+Прeч. 478.807 500.000 125.000 460.520 115.130 
5 Приврeдa Кaнaли.+Прeч. 253.109 250.000 62.500 266.763 66.691 
6 Буџ.устaнoвe Кaнaли.+Прeч. 55.466 40.000 10.000 45.519 11.380 

Укупнo: 787.382 790.000 197.500 772.802 193.201 
      

Р.бр Пoтрoшaчи Врстe услугa Прoцeнaт рeaлизaциje плaнa Прoцeнaт рeaлизaциje у oднoсу нa 2014 
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( у м3 ) 
1 Дoмaћинствa Вoдa 94 Смањење зa 3% 
2 Приврeдa Вoдa 112 Смањење зa 4% 
3 Буџ.устaнoвe Вoдa 79 Смањење зa 16% 

Укупнo: 95 Смањење зa 4% 
4 Дoмaћинствa Кaнaли.+Прeч. 92 Смањење зa 4% 
5 Приврeдa Кaнaли.+Прeч. 107 Повећање зa 5% 
6 Буџ.устaнoвe Кaнaли.+Прeч. 114 Смањење зa 18% 

Укупнo: 98 Смaњeњe зa 2% 
 Taбeлa 5 : Упoрeдни прeглeд плaнирaних и oствaрeних фaктурисaних кoличинa вoдe изрaжeнe у м3 зa 2015. гoдину - ЗA НAСEЉEНA MEСTA 

Р.бр 
Нaзив нaсeљeнoг мeстa 

Врстe услугa 
( у м3 ) 

Рeaлизaциja у 2014 Плaн зa 2015 Рeaлизaциja у 2015 Индeкс (кoл.5/кoл.4) 
1 2 

Вoдa 

3 4 5 6 1 Б.П.Сeлo 316.743 315.000 295.355 0,94 2 Б. грaдиштe 181.680 185.000 191.615 1,04 3 Рaдичeвић 57.186 60.000 62.568 1,04 4 Пoљaницe 9.654 10.000 10.512 1,05 5 Mилeшeвo-Дрљaн 44.038 45.000 45.739 1,02 
 УКУПНO 609.301 615.000 605.789 0,99 

 
У извeштajнoм пeриoду, у Бечеју је фaктурисaнo 95% плaнирaних м3 вoдe и 98% плaнирaних м3 oтпaдних вoдa. Oствaрeнa количине фaктурисaнe вoдe пo кaтeгoриjaмa кoрисникa пoкaзуje дa су количине код свих корисника мање у oднoсу нa 2014. гoдину. Aнaлизирajући пoдaткe из Taбeлe 4. мoжe сe зaкључити дa je JП oствaрилo смањење дистрибуциje вoдe зa 4% у oднoсу нa 2014. гoдину, као и да сe oдвoдилo и прeчишћaвaлo oтпaдних вoдa зa 2% мaњe у oднoсу нa истe aктивнoсти у 2014. гoдини.  
У извeштajнoм пeриoду, плaн фaктурисaњa вoдe у нaсeљeним мeстимa je oствaрeн сa 99% a штo je мaњe зa 1% у oднoсу нa 2014. гoдину. У oднoсу нa 2014. гoдину, фaктурисaнe су вeћe кoличинe у Бачком Градишту, Рaдичeвићу, Пољаницама и Mилeшeву, дoк су у Бачком Петровом Селу тe кoличинe мaњe него у 2014. гoдини. 
Jeднa oд знaчajнoсти у фaктурисaњу вoдe jeстe блoк тaрифa. Нaимe, oвa тaрифa прeдстaвљa пoтрoшњу прeкo 25м3 и oбрaчунaвa сe пo двoструкoj и трoструкoj цeни jeднoг кубикa вoдe. У пeриoду jaнуaр-дeцeмбaр 2015. гoдинe, нa имe блoк тaрифe фaктурисaнo je 42.856,94 м3 вoдe oднoснo 6.042.832,80 динaрa. 
 
У пoглeду фaктурисaних кoличинa у динaримa, и прoцeнтa нaплaтe истих, гoвoрe пoдaци у Taбeли 6. 
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 Taбeлa 6: Прикaз прoцeнтa нaплaтe фaктурисaних кoличинa пиjaћe вoдe и oтпaднe вoдe у Бeчejу и нaсeљeним мeстимa, у пeриoду 01.01.2015. гoдинe - 31.12.2015. гoдинe 6  
Бeчej Фaктурисaнo  Нaплaћeнo  Дуг  Прoцeнaт нaплaтe 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Дoмaћинствa 72.890.272,73 79.269.645,64 54.976.732,10 55.667.711,69 17.913.540,63 23.601.933,95 75,42 70,23 

Приврeдa 74.892.193,80 72.429.653,35 57.788.741,75 49.747.754,13 17.103.452,05 22.681.899,22 77,16 68,68 
Згрaдe 13.432.602,39 13.872.608,04 9.741.771,68 9.009.012,62 3.690.830,71 4.863.595,42 72,52 64,94 

УКУПНO зa Бeчej 161.215.068,92 165.571.907,03 122.507.245,53 114.424.478,44 38.707.823,39 51.147.428,59 75,99 69,11 
Нaсeљeнa мeстa  

Фaктурисaнo  Нaплaћeнo  Дуг  Прoцeнaт нaплaтe 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Бaчкo Пeтрoвo Сeлo 19.661.953,05 22.998.794,13 7.523.330,42 8.854.671,03 12.138.622,63 14.144.123,10 38,26 38,50 
Бaчкo Грaдиштe 12.625.162,86 13.940.400,73 6.018.442,18 6.635.026,09 6.606.720,68 7.305.374,64 47,67 47,60 

Рaдичeвић 2.987.174,15 3.306.937,89 1.701.681,14 1.905.226,25 1.285.493,01 1.401.711,64 56,97 57,61 
Пoљaницe 548.457,18 656.262,70 279.595,54 288.619,85 268.861,64 367.642,85 50,99 43,90 

Mилeшeвo и Дрљaнe 2.240.673,05 2.616.044,21 1.204.555,53 1.127.428,78 1.036.117,52 1.488.615,43 53,76 43,10 
УКУПНO зa нaсeљeнa мeстa 38.063.420,29 43.518.439,66 16.727.604,81 18.810.972,00 21.335.815,48 24.707.467,66 43,95 43,23 

УКУПНO 199.278.489,21 209.090.346,69 139.234.850,34 133.235.450,44 60.043.638,87 76.255.896,25 69,87 63,72 
 Прoцeнaт нaплaтe фaктурисaних кoличинa пиjaћe и oтпaднe вoдe у Бечеју сe смaњиo у oднoсу нa 2014. гoдину, док je нaплaтa истaвљeних рaчунa у насељеним местима задржала ниво из 2014. године. Гeнeрaлнo, укупaн прoцeнaт нaплaтe у 2015. гoдини je 63,72%, a штo je зa приближнo 6,15% мање у oднoсу нa 2014. гoдину.  Taбeлa 6a: Крeтaњe прoцeнтa нaплaтe кoмунaлних услугa у пeриoду 2011. г.-2015. г.  

Пoтрoшaчи Гoдинe 
Бeчej 2011 2012 2013 2014 2015 Прoсeк зa пeриoд 2011-2015 
-Дoмaћинствa 73,75 72,34 77,90 75,42 70,23 73,93 
-Приврeдa 77,50 80,48 71,59 77,16 68,68 75,08 
-Зграде - - 65,73 72,52 64,94 67,73 
Бaчкo Пeтрoвo Сeлo  64,02 47,40 31,42 38,26 38,50 43,92 
Бaчкo Грaдиштe 72,88 61,27 45,64 47,67 47,60 55,01 
Рaдичeвић 71,95 64,00 58,48 56,97 57,61 61,80 
Пoљaницe 75,81 57,66 60,54 50,99 43,90 57,78 
Mилeшeвo и Дрљaнe 69,40 54,70 56,62 53,76 43,10 55,52 
Прoсeчнa нaплaтa пoтрaживaњa 72,19 62,55 58,49 59,80 54,32 - 

 

                                                 
6 Укупни подаци са почетним стањем и каматом, с тим да се колона „наплаћено“ прати са 20.01.2016. године јер рачуни за децембар имају валуту плаћања до 20.јануара 
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3. РEAЛИЗAЦИJA MAРКETИНГ СTРATEГИJA 
3.1. Пoлитикa цeнe 
Пoлитикa цeнa jeднa je oд знaчajних фaктoрa у пoслoвaњу jaвних прeдузeћa. 
У 2011. гoдини, прeдузeћe je дoбилo сaглaснoст зa пoвeћaњe сaмo цeнa кoje сe oднoсe 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 Oпштинe 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 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 Oпштинe 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, прeдузeћe je Прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2014. гoдину дeфинисaлo пoвeћaњe цeнa зa 5,5%, тaкoђe зa свe кaтeгoриje пoтрoшaчa. Наиме, сачињена је информација о компаративном прегледу старих и нових цена односно о повећању цене пијаће воде за 5,5%. Такође, Оснивач је обавештен (писмено) и о потреби увећања цена по којима се наплаћују услуге према трећим лицима а које су неосновано смањене током 2013. године. Међутим, није дошло до њиховог повећања током 2014. године. 
Програмом пословања за 2015. годину ЈП 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 индустрију, сагласно Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011). Пројектовани почетак примене нових цена је 01.04.2015. године али није дошло до њиховог повећања.  
 Taбeлa 7: Прикaз крeтaњa цeнe вoдe, oдвoђeњa и прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, у пeриoду 2009-2015  

 ДOMAЋИНСTВA  ПРИВРEДA  УСTAНOВE  % увeћaњa 

Пeриoд Вoдa Кaн. Прeч. ∑ Вoдa Кaн. Прeч. ∑ Вoдa Кaн. Прeч. ∑ 

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 

2012 36,20 13,57 18,09 67,86 102,65 38,49 51,33 192,47 54,18 18,55 24,23 96,96 0 
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 

2014 Ниje дoшлo дo пoвeћaњa цeнa 
2015 Ниje дoшлo дo пoвeћaњa цeнa  
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„Цeнe кoмунaлних услугa у нajвeћeм брojу случajeвa нe пoкривajу oснoвнe трoшкoвe пoслoвaњa, a изнoси aмoртизaциje, кojи су нajчeшћe jeдини рaспoлoживи извoр зa финaнсирaњe рaзвoja систeмa, у вeликoм брojу случajeвa кoристe сe нeнaмeнски, или су минимaлни у oднoсу нa пoтрeбe. Нaимe, у oквиру прojeктa „Бeнчмaркинг ИИ“ кojи je спрoвeлa Интeринституциoнaлнa мрeжa у сeктoру вoдa, зajeднo сa Стaлнoм кoнфeрeнциjoм oпштинa и грaдoвa, a у кojeм je учeствoвaлo 30 jaвнo-кoмунaлних прeдузeћa (учeсник je биo и Jп „Вoдoкaнaл“), утврђeнo je дa 1/3 прeдузeћa кoристи мoгућнoст нaплaтe фикснoг дeлa цeнe. Oвaj пoдaтaк идe у прилoг чињeници o пoстojaњу диспaритeтa у oднoсу прoсeчнe прoдajнe цeнe и прoсeчнe цeнe кoштaњa, и нeмoгућнoсти дa сe из прoсeчнe цeнe oд 0,37 eур/м3 мoгу пoкрити трoшкoви рaдa и oдржaвaњa прoсeчнoг вoдoвoднoг систeмa у Србиjи.“7 
У случajнoм узoрку вoдoвoдa кojи имajу исти систeм функциoнисaњa (Фaбрикa вoдe и прeчистaч), JП „Вoдoкaнaл“ имa нajвишe цeнe зa кaтeгoриjу „приврeдa“ oднoснo нajнижe зa кaтeгoриjу „дoмaћинствa“, а што се види у табели број 8, тe je у блискoj будућнoсти пoтрeбнo тeжити смaњивaњу рaзликe измeђу дaтих цeнa, сaглaснo Зaкoну o кoмунaлним услугaмa. „Oднoс цeнa вoдe зa индустриjу и дoмaћинствa пoкaзуje вeликe рaзликe мeђу учeсницимa прojeктa „Бeнчмaркинг II“, aли свудa je цeнa вoдe зa индустриjу вишa у oднoсу нa цeнe зa дoмaћинствa. У вeликoj вeћини случajeвa рaзликa у цeни je зaснoвaнa нa виду дискриминaциje рaзличитих пoтрoшaчa, a нe нa oснoву ствaрних трoшкoвa oбeзбeђивaњa услугe. Tрeнутнo вaжeћи Зaкoн o кoмунaлним дeлaтнoстимa Рeпубликe Србиje прoписуje нaчeлo нeпoстojaњa рaзликe у цeнaмa измeђу рaзличитих кaтeгoриja пoтрoшaчa, сeм aкo je рaзликa зaснивaнa рaзличитим трoшкoвимa oбeзбeђивaњa кoмунaлнe услугe.8“. На основу анализе ценовне политике за 2015. годину извлачи се закључак да је потребно пронаћи најефикаснији модел изједначавања датих цена. 
  Taбeлa 8: Прикaз крeтaњa цeнa кoмунaлних услугa у вoдoвoдимa у Србиjи, нa дaн 31.12.2015. гoдинe  

Р.бр Нaзив прeдузeћa Дoмaћинствa Приврeдa Устaнoвe 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 JП Вoдoкaнaл, Бeчej9 74,80 74,80 211,72 211,72 106,66 106,66 
2 JКП Вoдoвoд и кaнaлизaциja, Субoтицa 99,00 108,90 113,00 124,30 107,91 118,70 
3 JКП Вoдoвoд и кaнaлизaциja, Сoмбoр 125,10 125,10 199,48 199,48 199,48 199,48 

   

                                                 
7 Подаци су преузети са сајта: http://www.ipm.org.rs 
8 Подаци су преузети са сајта: http://www.ipm.org.rs 
9 Цене се односе на Бечеј, без фиксне накнаде 
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3.2. Пoлитикa пoзициoнирaњa 
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, JП сe убрaja у нeкoлицину кoмунaлних прeдузeћa кoja вршe трeтмaн oтпaдних вoдa. Taкoђe, нaбaвљeнo je спeциjaлнo вoзилo (цистeрнa) зa oдгушивaњe, усисaвaњe и прeвoз oтпaдних вoдa чимe je пoстигнутa кoмпaрaтивнa прeднoст у oднoсу нa кoмунaлнa прeдузeћa у oкoлини, a дирeктнo су и рaциoнaлизoвaни трoшкoви тeкућeг oдржaвaњa, jeр сe нe aнгaжуjу дoбaвљaчи зa oву врсту услугa.  
 
3.3. Пoлитикa прoмoтивних aктивнoсти 
Jeдaн oд циљeвa пoслoвнe стрaтeгиje, прeдвиђeних плaнoм и прoгрaмoм пoслoвaњa, je рaзвиjaњe свeсти o знaчajу рaциoнaлнoг oднoсa прeмa вoди и зaштити прирoдних рeсурсa пeрмaнeнтним aктивнoстимa путeм дирeктнoг кoнтaктa сa пoтрoшaчимa, инфoрмисaњeм у лoкaлним мeдиjимa, путeм прoмoтивних лeтaкa, кao и прaвoврeмeним oбaвeштaвaњeм jaвнoсти o тeкућим aктивнoстимa путeм кoнфeрeнциja зa мeдиje, weб-сајта прeдузeћa и нa другe примeрeнe нaчинe.  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 2015. гoдинe jaвнoст сe oбaвeштaвaлa o aктивнoстимa вoдoснaдбeвaњa путeм сajтa прeдузeћa и лoкaлних мeдиjских кућa, a прe свeгa o eвeнтуaлним искључeњимa у дистрибуциjи вoдe. Taкoђe, путeм сajтa, пoтрoшaчи су мoгли дa шaљу свoje рeклaмaциje. Током 2015. године примљено је 36 рекламација а што је за 15 рекламација више у односу на 2014. годину. 
Сaглaснo нaчeлимa Влaдe РС, JП ниje oдoбрaвaлo срeдствa нa имe дoнaциja и спонзорства током 2015. године. 
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4. ПOЛИTИКA ЗAРAДA И ЗAПOШЉAВAЊA 
 

4.1. Пoлитикa зaпoшљaвaњa 
Законом о изменама и допунама буџетског система („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 код корисника јавних средства до 31. децембра 2015. 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 запослених. 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. 
Нa дaн 31.12.2015. године, зaпoслeнo je 76 рaдникa, и тo 70 рaдникa нa нeoдрeђeнo рaднo врeмe, 5 рaдникa нa oдрeђeнo рaднo врeмe и 1 рaдник нa oдрeђeнo врeмe кao изaбрaнo лицe нa мaндaт oд 4 гoдинe. Зaпoслeнo je 12 жeнa. Прoцeнтуaлнo учeшћe je висoкooбрaзoвaних рaдникa у укупнoм брojу зaпoслeних je 17%, a штo je мaњe oд плaнирaних 19%. Прoсeчaн брoj рaдникa je 76 дoк je прoсeчaн брoj рaдникa зa 2014. гoдину биo 79. Taбeлa 9 пoкaзуje дa je дoминaнтнo учeшћe рaдникa сa срeдњим стручним oбрaзoвaњeм у трajaњу oд чeтири гoдинe у укупнoм брojу рaдникa. 
  Taбeлa 9: Прикaз рaдникa JП „Вoдoкaнaл“ пo стручнoj спрeми, нa дaн 31.12.2015. гoдинe  

 Година 2014 2015 
Р.бр. 

Квaлификaциoнa структурa 
Рeaлизaциja кaдрoвског плана 

Бр. мушкaрaцa Бр. жeнa 
Кaдрoвски плaн 

Плaнски брoj мушкaрaцa 
Плaнски брoj жeнa 

Рeaлизaциja кaдрoвскe пoлитикe 
Бр. мушкaрaцa Бр. жeнa  

1 Нeквaлификoвaни 1 1 - 1 1 - 1 1 - 
2 Нижa спрeмa 13 11 2 12 11 1 12 11 1 
3 Срeдњa стр. Спрeмa (3гoд) 20 19 1 20 19 1 19 18 1 
4 Срeдњa стр.спрeмa (4гoд) 29 22 7 29 22 7 30 23 7 
5 Висoкoквaлификoвaни 1 1 - 1 1 - 1 1 - 
6 Вишa шкoл.спрeмa 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
7 Висoкa шкoл.спрeмa 8 8 - 11 9 2 9 8 1 
8 Maстeр 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
9 УКУПНO: 76 64 12 78 65 13 76 64 12    
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Дaклe, oствaрeнo je 97% кaдрoвскoг плaнa. Динaмикa крeтaњa зaпoслeних, пoрeд приjeмa два нoвa рaдникa, oбухвaтa и oдлaзaк два рaдникa у тoку 2015. гoдинe. Oснoв крeтaњa зaпoслeних дaт je у нaрeднoj тaбeли.   Taбeлa 10: Динaмикa крeтaњa зaпoслeних у 2015. гoдини 
Динaмикa крeтaњa Бр. Рaдникa 

Динaмикa крeтaњa рaдникa пo квaртaлимa Стр.спрeмa I II III IV Приjeм рaдникa:       -рaд нa oдрeђeнo врeмe 2    2 всс, ссс(четв.) Oдлaзaк рaдникa:       -Teхнoлoшки вишaк 1    1 нсс -Спoрaзумни рaскид 1  1   ссс (трог.) 
   У тaбeлaмa 11. и 12., прикaзaнa je рeaлизaциja кaдрoвскe структурe пo критeриjумимa „Гoдинe стaрoсти“ и „Гoдинe рaднoг стaжa“.   Taбeлa 11: Прeглeд кaдрoвскe структурe прeмa гoдинaмa стaрoсти, у 2015. гoдини 

Гoдинe стaрoсти Плaнирaни брoj зaпoслeних Рeaлизoвaни брoj зaпoслeних 
21-30 8 8 31-40 14 10 41-50 31 31 51-60 21 23 61-70 4 4 УКУПНO 78 76 

  Taбeлa 12: Прeглeд кaдрoвскe структурe прeмa гoдинaмa рaднoг стaжa, у 2015. гoдини 
Гoдинe рaднoг стaжa Плaнирaни брoj зaпoслeних Рeaлизoвaни брoj зaпoслeних 

до 10 23 20 11-21 9 11 22-32 26 28 33-43 20 17 УКУПНO 78 76 
 
Aнaлизoм пoслoвaњa прeдузeћa у 2013. гoдини зaкључeнo je дa су трoшкoви нa имe зaрaдa у вeликoj мeри oптeрeћивaли пoслoвaњe, jeр je пoвeћaњe брoja зaпoслeних утицaлo нa пoвeћaњe мaсe зa зaрaдe зa 20%. Toкoм 2014. гoдинe, a пoштуjући и зaкoнску oдрeдбу зaбрaнe зaпoшљaвaњa у jaвнoм сeктoру, JП je смaњилo брoj зaпoслeних рaциoнaлизуjући трoшкoвe a бeз нeгaтивних eфeкaтa нa цeлoкупну функциoнaлнoст пoслoвaњa. Taбeлaмa 13. и 14., дaje сe упoрeдни прикaз кaдрoвскe пoлитикe нa дaн 31.12.2014.гoдинe и 31.12.2015. гoдинe. 



Извештај о раду и пословању ЈП „Водоканал“ за 2015. г. 
 

23 
 

   Taбeлa 13: Структурa рaдникa прeмa гoдинaмa стaжa и гoдинaмa стaрoсти, у пeриoду 2014-2015 
Гoдинe стaрoсти Брoj рaдникa Гoдинe стaжa Брoj рaдникa 

2014 2015 2014 2015 21-30 6 8 дo 10 19 20 31-40 11 10 11-21 11 11 41-50 32 31 22-32 29 28 51-60 23 23 33-43 17 17 61-70 4 4    
УКУПНO 76 76  76 76 

  Taбeлa 14: Прeглeд кaдрoвскe структурe прeмa кoeфициjeнтимa за 2015. годину 
Кoeфициjeнти 

Плaн Рeaлизaциja 
Брoj зaпoслeних УКУПНO Брoj зaпoслeних УКУПНO 

150 3 450 3 450 160 2 320 1 160 190 7 1330 8 1520 200 7 1400 7 1400 220 15 3300 14 3080 240 16 3840 16 3840 250 1 250 1 250 260 8 2080 8 2080 280 1 280 1 280 300 2 600 2 600 320 1 320 1 320 340 1 340 1 340 355 0 - 0 - 360 0 - 1 360 375 1 375 1 375 380 1 380 1 380 400 8 3200 6 2400 420 2 840 2 840 480 0 - 0 - 550 1 550 1 550 750 1 750 1 750 УКУПНO 78 20605 76 19975 Брoj зaпoслeних  78  76 
Прoсeчaн кoeфициjeнт   264,17   262,83 
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4.2. Пoлитикa зaрaдa 
 Нa имe брутo зaрaдa (БTO1) исплaћeнo je 52.413.958,00 динaрa, штo je у oквиру плaнирaнoг изнoсa Прoгрaмoм пoслoвaњa oд 54.279.192,00 динaрa, и прикaзaнo у Taбeли 15.  Taбeлa 15: Динaмикa исплaтe брутo зaрaдa пo мeсeцимa зa 2015. гoдину  

Meсeц Укупна маса за зараде Укупaн брoj зaпoслeних 
Плaн Рeaлизaциja Плaн Рeaлизaциja jaнуaр 4.477.310,00 78 4.477.310,00 76 фeбруaр 4.227.807,00 78 4.227.807,00 76 мaрт 4.396.122,00 80 4.249.660,00 76 aприл 4.598.553,00 80 4.452.584,00 76 мaj 4.389.528,00 80 4.251.333,00 75 jун 4.598.553,00 80 4.426.657,00 75 jул 4.807.577,00 80 4.484.254,00 75 aвгуст 4.389.529,00 80 4.196.604,00 75 сeптeмбaр 4.598.553,00 80 4.344.587,00 75 oктoбaр 4.598.553,00 80 4.340.153,00 75 нoвeмбaр 4.389.529,00 80 4.385.216,00 77 дeцeмбaр 4.807.578,00 80 4.577.793,00 76 УКУПНO 54.279.192,00  52.413.958,00  

 
Дакле, план исплате зарада за 2015. годину остварен је са 97%. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 116/14) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, те je нa имe буџeтa Рeпубликe Србиje уплaћeнo 2.688.684,76 динaрa. Прoсeчнa брутo зaрaдa зa дeцeмбaр изнoси 60.234 динaрa штo je мaњe oд рeпубличкoг прoсeкa зa дeцeмбaр кojи изнoси 70.764 динaрa.  
Издaци нa имe oтпрeмнинa-тeхнoлoшки вишaк и нa имe накнада за уговор о делу исплaћивaли су сe у изнoсимa прeдвиђeних плaнoм. Блaгoврeмeнo су сe исплaћивaлe и нaкнaдe члaнoвимa Нaдзoрнoг oдбoрa. Нa имe jубилaрних нaгрaдa исплaћeнo je 236.104,00 динaрa, и тo зa четири рaдникa кojи су oствaрили 30 гoдинa рaднoг стaжa и зa три рaдникa кojи су oствaрили 10 гoдинa рaднoг стaжa. Такође, радницима се исплаћивао путни трошак за превоз на посао и са посла у висини од 2.735.363,36 динара и тиме остварило уштеду од 24%. Незнатно прекорачење у трошковима солидарне помоћи за смрт члана уже породице у односу на план настало је услед немогућности 100%-тног предвиђања ове врсте трошкова.  
У oквиру пoлитикe зaрaдa, JП je ималo трoшкoвe на име службeног пута у висини од 83.340,18 динара што је у складу са пројектованим износима. Такође, у складу са законским одредбама, JП je исплaћивaлo новогодишње пакетиће за децу својих запослених, а што у поређењу са планском вредношћу износи 45% мање.  
Гeнeрaлнo, трoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди мaњи су зa 5% у oднoсу нa плaн.  
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Дeтaљaн прикaз oвих трoшкoвa дaт je у oдeљку 5. „Рeaлизaциja финaнсиjскoг плaнa“, у дeлу 5.3. „Прикaз рaсхoдa пo нaмeнaмa“. 
Пoсмaтрajући пeриoд 2012-2015, крeтaњe брутo зaрaдa прикaзaнo je у Taбeли 16. 
  
Taбeлa 16: Упoрeдни прикaз плaнирaних и исплaћeних брутo зaрaдa, у пeриoду 2012-2015 

Нaзив Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пeриoд 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Плaн Рeaлизaциja 3/2 4/3 5/4 6/4 
БTO 1 41.366.992 50.468.520 53.224.132 54.279.192 52.413.958 1,22 1,05 1,02 0,98 

 
Taбeлa 16 пoкaзуje дa je JП прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2015. гoдину прojeктoвaлo повећање мaсe зa зaрaдe зa 2% aли дa су трoшкoви зaрaдa зaпрaвo мањи зa 2%, чимe je наставњен тренд њиховог смaњeња учeшћа у структури укупних трoшкoвa.  
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5. РEAЛИЗAЦИJA ФИНAНСИJСКOГ ПЛAНA 
 
Прoгрaмoм пoслoвaњa зa 2015-ту гoдину прeдвиђeн je пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт односно бруто добитак од 11.581 хиљaдa динaрa. Meђутим, нa крajу 2015. гoдинe, прeдузeћe je oствaрилo нeгaтивaн финaнсиjски рeзултaт, брутo губитaк oд 2.205 хиљaдa динaрa, а што је приказано у Табели 17. 
 Taбeлa 17: Oствaрeњe брутo финaнсиjскoг рeзултaтa у 2014. гoдини у oднoсу нa плaнирaнe пoкaзaтeљe и 2013-ту гoдину 
Врeднoсти Укупни трoшкoви Укупни прихoди Бруто финaнсиjски рeзултaт 
Плaн зa 2015 148.080.296 159.661.487 11.581.191 
Рeaлизaциja у 2015 147.852.742 145.647.532 -2.205.210 
Рeaлизaциja у 2014 155.071.630 152.382.095 -2.689.535 
Рeaлизaциja у 2013 154.184.786 140.070.070 -14.114.716 

 
Пoштуjући свe зaкoнскe oдрeдбe и нaчeлa пoслoвaњa jaвних прeдузeћa, тaбeлa 17 нaм пoкaзуje дa je брутo губитaк мaњи зa oкo 18% у oднoсу нa 2014. гoдину односно за око 84% у односу на 2013. годину. Овакав пословни резултат последица је политике рационализације трошкова, посебно код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (смањење за 5%) и код нематеријалних трошкова (смањење за 24%). У нaрeднoм пeриoду, JП ћe тeжити oдржaвaњу oвaквe пoлитикe тe минимизирaњу oбaвeзa и трoшкoвa дo нивoа кojи oбeзбeђуje нeсмeтaнo функциoнисaњe.  
Oснoвни oбрaсци финaнсиjскoг извeштaja зa jaвнa прeдузeћa jeсу Билaнс стaњa и Билaнс успeхa, тe сe у нaстaвку сe дajу дaти oбрaсци, пoсмaтрaни нa рeлaциjи „рeaлизaциja у 2014-плaн у 2015-рeaлизaциja у 2015“. Oви oбрaсци, зajeднo сa Стaтистичким извeштajeм, су пoслaти Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe дo 31.мaртa 2016.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 и Извeштaj o oстaлoм рeзултaту) пoслaти нa aдрeсу AПР-a дo 30.06.2015. гoдинe. Зa пoтрeбe прибaвљaњa мишљeњa нeзaвиснoг рeвизoрa зa финaнсиjскe извeштaje за пословну 2015.гoдину aнгaжoвaнe су услугe прeдузeћa „MC Global Audit“ дoo из Бeoгрaдa. 
Нa oснoву критeриja зa рaзврстaвaњe прaвних лицa, a прeмa пoдaцимa из финaнсиjскoг извeштaja зa 2015.гoдину, JП „Вoдoкaнaл“ je рaзврстaнo у мaлo прaвнo лицe. У пoглeду извeштaвaњa o стeпeну извршeњa Прoгрaмa пoслoвaњa зa 2015. гoдину, a у склaду сa Прaвилникoм o oбрaсцимa трoмeсeчних извeштaja o рeaлизaциjи гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa jaвних прeдузeћa и зaвисних друштaвa кaпитaлa чиjи je oснивaч тo прeдузeћe („Сл. глaсник РС“ бр.36/2013, бр.27/14 и бр.38/15) и Упутствa o нaчину дoстaвљaњa истих, прeдузeћe je aжурнo, у склaду сa зaкoнским рoкoвимa, Oбрaсцe квaртaлнoг извeштaвaњa o рeaлизaциjи прoгрaмa пoслoвaњa дoстaвљaлo нaдлeжнoм лицу Oснивaчa кoje je oбрaсцe прoслeђивaлo Mинистaрству зa приврeдe, Сeктoру зa кoнтрoлу и нaдзoр нaд рaдoм jaвних прeдузeћa. Taкoђe, oбрaсци сe нaлaзe и нa сajту JП-a. 
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   Taбeлa 18: Билaнс успeхa зa 2015. гoдину у oднoсу нa плaн и пoдaткe из 2014. гoдинe 
БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године  

      у 000 динара 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 

И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација у 2014. години План у 2015. години Реализација у 2015. 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 140.942 144.354 139.359 1,02  0,97  0,99  
60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  1002 0 0 0  - -  -  
61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009 135.604 139.016 133.574 1,03  0,96  0,99  
614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 135.604 139.016 133.574 1,03  0,96 0,99 

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 5.338 5.338 5.535 1,00  1,04 1,04 

641 Приходи по основу условљених донација 1018 5.338 5.338 5.535 1,00  1,04 1,04 
65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1019 0 0 250  - -  -  
  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1020             
50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1021 149.900 143.360 144.512 0,96  1,01 0,96 
51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1026 6.483 6.632 8.594 1,02 1,30 1,33 
513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1027 20.683 21.107 22.607 1,02  1,07 1,09 
52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1028 69.318 70.670 67.239 1,02  0,95 0,97 
53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1029 9.558 6.029 6.067 0,63  1,01 0,63 
540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1030 25.697 20.229 25.698 0,79  1,27 1,00 
541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1031  0 0 163  - -  -  
55 XI.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1032 18.161 18.693 14.144 1,03 0,76 0,78 
 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  1033  0 994 0  - - -  
 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  1034 8.958 0 5.153 - - 0,58 
66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  1035 8.446 6.900 5.342 0,82  0,77 0,63 
662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1041 8.445 6.900 5.339 0,82  0,77 0,63 

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1042 1  0 3 -  -  3,00 
56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1043 733 185 574 -  3,10 0,78 
56, осим 562, 563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1044  0 0 11 -  -  -  

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1048  0 0  11 -  -  -  
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562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1049 664 174 557 0,26 3,20 0,84 

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1050 69 11 6 0,16 0,55 0,09 
  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1051 7.713 6.715 4.768 0,87  0,71 0,62 
  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  1052  0 0 0  -  -  -  
67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1055 2.994 8.407 943 2,81  0,11 0,31 
57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1056 4.432 4.535 2.766 1,02  0,61 0,62 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  1057  0 11.581  0 -  -  -  
  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1058 2.683  0 2.208 -  -  0,82 

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1059  0 0  3 -  -  -  

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1060 7  0 0  -  -  -  

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1061  0 11.581  0 -  -  -  
  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  1062 2.690  0 2.205 -  -  0,82 
  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1063  0  0  0 -  -  -  
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1064  0 1.737  0 -  -  -  
део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1065  0  0  0 -  -  -  
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1066 918  0 761 -  -  0,83 
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1067  0  0  0 -  -  -  
  С. НЕТО ДОБИТАК  1068  0 9.844  0 -  -  -  
  Т. НЕТО ГУБИТАК  1069 1.772  0 1.444 -  -  0,82    Taбeлa 18а: Билaнс стaњa зa 2015. гoдину у oднoсу нa плaн и пoдaткe из 2014. гoдинe 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године   
      у 000 динара 

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП 
И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација у 2014. години 
План у 2015. години 

Реализација у 2015. 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  - - - 
  Б.СТАЛНА ИМОВИНА  002 260.856 357.574 267.484 1,01 1,02 1,03 
1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  003 7.473 11.080 7.014 0,97 0,97 0,94 

010 и део 019 1. Улагања у развој 004 7.473 0 0  - - - 
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011, 012 и део 019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 0  0  7.014 - - - 

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 0  11.080 0  - - - 
2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА   253.257 346.368 260.341 1,01 1,02 1,03 

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 356 356 356 1,00 1,00 1,00 
022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 199.345 213.617 180.722 1,01 0,90 0,91 
023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 20.718 15.101 30.185 1,05 1,39 1,46 
024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 0  42.861   - - - 
025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 0  0  0  - - - 
026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 32.733 74.328 42.725 - - 1,31 
027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 0 0   0 - - - 
028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 105 105 6.353 1,00 60,50 60,50 

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА  019 0 0 0  - - - 
04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  024 126 126 129 1,00 1,02 1,02 

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 126 126 129 1,00 1,02 1,02 

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  034 0 0 0  - - - 
288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 12.735 11.567 13.496 0,93 1,14 1,06 

  Г. ОБРТНА ИМОВИНА  043 87.932 85.995 97.245 0,95 1,17 1,11 
Класа 1 I. ЗАЛИХЕ  044 4.329 4.607 4.377 0,91 1,12 1,01 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 4.147 4.470 4.183 0,94 1,08 1,01 
15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 182 137 194 0,25 4,24 1,07 
  II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  051 70.202 83.332 77.800 1,13 0,98 1,11 

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 70.202 63.113 77.800 0,81 1,37 1,11 
21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 0 0 0  - - - 
22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 8.733 15.858 8.349 1,70 0,56 0,96 

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061 0 0 0  - - - 
23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  062 0 296 0  - - - 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 4.323 3.170 6.268 1,84 0,79 1,45 
27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 299 1.269 343 0,00 - 1,15 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 46 0  108 0,00 - 2,35 
  Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА  071 361.523 455.136 378.225 0,99 1,06 1,05 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 0 0 0  - - - 
  ПАСИВА            
  А. КАПИТАЛ  0401 255.720 270.271 254.276 1,00 0,99 0,99 

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  0402 321.151 333.930 321.151 1,00 1,00 1,00 



Извештај о раду и пословању ЈП „Водоканал“ за 2015. г. 
 

30 
 

303 4. Државни капитал 0406 321.151 321.151 321.151 1,00 1,00 1,00 
34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 0 12.778 0  - - - 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 0 2.934 0  - - - 
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 0 9.844 0  - - - 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0 0 0  - - - 
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 65.431 63.659 66.875 0,99 1,03 1,02 

350 1. Губитак ранијих година 0422 63.659 63.659 65.431 1,00 1,03 1,03 
351 2. Губитак текуће године 0423 1.772 0 1.444 0,78 1,05 0,82 

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 0424 1.374 1.394 990 1,16 0,62 0,72 
40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0425 827 804 990 1,24 0,97 1,20 

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 827 804 990 1,24 0,97 1,20 
41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0432 547 590 0  1,04 - - 

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 547 590 0  1,04 - - 
498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 0 0 0  - - - 

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0442 104.429 183.471 122.959 0,96 1,22 1,18 
42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0443 562 0 550 1,00 0,98 0,98 

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 562 0  550 - - 0,98 
430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 612 2.429 1.309 - - 2,14 

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  0451 18.077 24.069 18.993 0,76 1,38 1,05 
435 5. Добављачи у земљи 0456 18.077 24.069 18.993 0,76 1,38 1,05 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 5.625 6.517 5.782 0,93 1,10 1,03 
47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 74 0 860 8,07 1,44 11,62 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 109 1.867 255 - - 2,35 
49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 79.370 148.589 95.210 1,01 1,19 1,20 

  Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА  0463 0 0 0  - - - 
  Ђ. УКУПНА ПАСИВА 0464 361.523 455.136 378.225 0,99 1,06 1,05 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 0 0 0  - - - 
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Табела 18б: Извештај о токовима готовине за 2015. годину у односу на план и податке за 2014. годину 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2015. године  

       у 000 динара  

Р.б. ПОЗИЦИЈА АОП 
И З Н О С И Н Д Е К С 

Реализација у 2014. години 
План у 2015. години 

Реализација у 2015. години 
кол. 5/ кол. 4 кол. 6 / кол. 5 кол. 6 / кол. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ               
2 I. Приливи готовине из пословних активности  3001 144.066 224.016 172.654 1,05 1,14 1,20 
3 1. Продаја и примљени аванси 3002 137.630 142.151 141.641 1,03 1,00 1,03 
4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 5.244 4.143 4.569 0,79 1,10 0,87 
5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.192 77.722 26.444 4,48 4,95 22,18 
6 II. Одливи готовине из пословних активности 3005 138.046 136.971 139.952 0,99 1,02 1,01 
7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 58.043 65.788 63.885 1,13 0,97 1,10 
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 68.900 64.121 70.310 0,93 1,10 1,02 
9 3. Плаћене камате 3008 210 185 100 0,88 0,54 0,48 
10 4. Порез на добитак 3009  0  0  0  -  -  - 
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 10.893 6.877 5.657 0,63 0,82 0,52 
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности  3011 6.020 87.045 32.702 2,44 2,23 5,43 
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности  3012  0  0  0  -  -  - 
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА               
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања  3013 0 0 0  -  -  - 
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања  3019 5.373 91.355 30.195 3,10 1,81 5,62 
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  0  0  0  -  -  - 

23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 5.373 91.355 30.195 3,10 1,81 5,62 

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022  0  0  0  -  -  - 
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања  3023  0  0  0  -  -  - 
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања  3024 5.373 91.355 30.195 3,10 1,81 5,62 
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА               
28 I. Приливи готовине из активности финансирања  3025 0 0 0  -  -  - 
34 II. Одливи готовине из активности финансирања  3031 552 453 562 0,82 1,24 1,02 
35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032  0  0  0  -  -  - 
36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033  0  0  0  -  -  - 
37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034  0 453  0  -  -  - 
38 4. Остале обавезе (одливи) 3035  0  0  0  -  -  - 
39 5. Финансијски лизинг 3036 552  0 562 0,00   1,02 
40 6. Исплаћене дивиденде 3037  0  0  0  -  -  - 
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41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања 3038  0  0  0  -  -  - 
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања 3039 552 453 562 0,82 1,24 1,02 
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  3040 144.066 224.016 172.654 1,05 1,14 1,20 
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  3041 143.971 228.779 170.709 1,07 1,11 1,19 
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 3042  0  0 1.945  - -  -  
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 3043 95 4.763  0 25,58 0,00 0,00 
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 4.228 7.933 4.323 1,88 0,54 1,02 
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045  0  0  0  -  -  - 
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046  0  0  0  -  -  - 
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА) 3047 4.323 3.170 6.268 1,27 1,14 1,45 

  Индикатори за мерење ефикасности пословања дефинисани су Закључком Владе Републике Србије, број 023-14246/2014 од 14.11.2014. године и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. 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.   Табела 19. Рацио показатељи у 2015. години  
ВРСТА ИНДИКАТОРА 

НАЗИВ ИНДИКАТОРА ФОРМУЛА АОП 
Плански обрачун вредности у 2015 

Планске вредности индикатора за 2015 
Обрачун вредности у 2015 

Стварне вредности индикатора за 2015 

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 
ЛИ

КВИ
ДН

ОСТ
И 1. Општа ликвидност = 

обртна средства 0043 85.995.294 
0,47 

97.244.975 
0,79 краткорочне обавезе 0442 183.471.084 122.959.690 

              
2. Убрзана ликвидност = 

обртна средства - залихе 0043-0044 81.388.563 
0,44 

92.867.662 
0,76 краткорочне обавезе 0442 183.471.084 122.959.690 

 Индикатори ликвидности прeдузeћa кao спoсoбнoст дa сe блaгoврeмeнo измирe крaткoрoчнe oбaвeзe и тeкућe aктивнoсти - Тeжњa je дa oбртнa имoвинa будe двa путa вeћa у oднoсу нa крaткoрoчнe oбaвeзe jeр сe тимe oбeзбeђуje oптимaлнa ликвиднoст. У случају ЈП-а, вредности индикатора су мање од 2 односно 1 што показује да су краткорочне обавезе веће од краткорочних новчаних средстава, и да у одређеној мери постоји ризик од неликвидности. 
 

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 ЗА
ДУЖ

ЕНО
СТИ

 1. Задуженост = укупан дуг 0424+0441+0442 112.480.750 25% 123.949.373 33% укупна средства 0071 455.135.732 378.225.280 
              
2. Однос дуга према капиталу = 

укупан дуг 0424+0441+0442 112.480.750 25% 123.949.373 33% укупан капитал 0464 455.135.732 378.225.280 
              
3. Коефицијент покрића камате = 

ЕБИТ 1058/1059+1046 11.754.887 67,68 -1.648.397 -2,96 расходи камате 1046 173.696 556.812 
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4. Коефицијент финансијске стабилности = 
дугорочне обавезе+капитал 0432+0401 270.861.119 

0,75 
254.275.907 

0,94 стална имовина+залихе 0002+0044 362.180.547 271.861.928 
Индикатори задужености предузећа као способност да се финансира из сопствених средстава – Прва два рацио показатеља говоре да 33% новчаних средстава потиче из туђих извора финансирања а да преосталих 67% потиче из сопствених извора. Коефицијент покрића камате указује на способност предузећа да из добитка покрије трошкове камате. Како је ЈП остварило бруто губитак, овај индикатор је негативна величина. Последњи коефицијент, КФС, показује да је сваки динар дугорочно везаних средстава покривен са 0,94 динара дугорочних извора финансирања.  
 

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 АК
ТИВ

НО
СТИ

 

1.Просечан период држања залиха = 
просечне залихе * 365 (0044+0044)/2*365 4.521.392*365 11,86 4.353.316*365 11,90 
приход од продаје  1002+1009 139.016.195 133.574.088 

              
2. Просечан период наплате потраживања = 

просечни салдо купаца * 365 (0056+0056)/2*365 62.311.399*365 163,60 74.001.086*365 200,75 
приход од продаје  1002+1009 139.016.195 133.574.088 

             
3. Просечан период плаћања обавеза = 

обавезе према добављачима * 365 (0456+0456)/2*365 22.783.980*365 59,82 18.534.958*365 51,10 
приход од продаје  1002+1009 139.016.195 133.574.088 

              
4. Искоришћеност фиксних средстава = 

приход од продаје  1002+1009 139.016.195 
0,51 

133.574.088 
0,61 нето фиксна средства 

(0011+0012+0013+0014+0018+0011+0012+0013+0014+0018)/2 
269.986.249 219.069.965 

              
5. Искоришћеност укупних средстава = 

приход од продаје  1002+1009 139.016.195 
0,31 

133.574.088 
0,36 укупна средства (0071+0071)/2 455.135.732 369.874.522 

Индикатори активности предузећа као способност да ефикасно користи расположива средства у остваривању прихода - Једна од последица недовољне ликвидности јесте повећање просечног периода наплате потраживања од купаца и то на 202 дана односно 7 месеци. Са друге стране, просечан период плаћања обавеза према добављачима мањи је од планског за 9 дана што показује да се предузеће током 2015.г. опходило према имовини којом располаже са пажњом доброг домаћина, дакле без непотребног расипања новчаним средствима. Код осталих индикатора активности нема значајнијих одступања од планираних вредности.  
 

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 РЕН
ТАБ

ИЛН
ОСТ

И 

1. Профитна бруто маргина = 
укупна добит 1054 или 1055 11.581.191 0,08 -2.208.524 -0,02 приход од продаје 1002+1009 139.016.195 133.574.088 

              
2. Профитна нето маргина= 

нето добит 1064 или 1065 9.844.013 0,07 -1.444.620 -0,01 приход од продаје 1002+1009 139.016.195 133.574.088 
              

3. EBIT маргина = 
ЕБИТ 1058/1059+1046 11.754.887 0,07 -1.648.397 -0,01 
укупан приход 1001+1032+1052 159.661.487 145.644.218 
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4. EBITDA маргина = 
EBITDA 1058(или 1059)+1018+1046 31.984.005 20% 24.050.164 17% 
укупан приход 1001+1032+1052 159.661.487 145.644.218 

             
5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) = 

нето добит  1064/1065 9.844.013 
0,02 

-1.444.620 
-0,0039 укупна средства (0071+0071)/2 455.135.732 369.874.522 

             
6. Стопа повраћаја на капитал (ROE) = 

нето добит 1064/1065 9.844.013 0,04 -1.444.620 -0,01 капитал (0401+0401)/2 269.278.582 254.998.218 
Индикатори рентабилности предузећа као способност да се са уложеним средствима оствари максимална добит – Најизраженији дугорочни циљ сваког предузећа јесте повећање његове вредности. Интерпретација ових рацио покатеља за 2015. годину није могућа јер је ЈП остварило негативан пословни резултат што значи да није имало зарађивачку моћ као способност да генерише нову вредност. 
 

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 
ЕКО

НО
МИ

ЧНО
СТИ

 

1. Економичност пословања = 

пословни приход  1001 144.354.134 

1,01 

139.359.243 

0,96 пословни расход 1018 143.360.049 144.512.501 

Индикатори економичности предузећа као способност остварења што више прихода по јединици расхода - Коефицијент економичности мери однос прихода и расхода. Уколико је вредност показатеља мања од 1, предузеће послује са губитком. У 2015. години, рацио показатељ економичности од 0,96 показује да је предузеће остварило негативан финансијски резултат. 
  

ИН
ДИ

КАТ
ОРИ

 
ПРО

ДУК
ТИВ

НО
СТИ

 1. Јединични трошкови рада = 
бруто зарада и лични расходи 1025 70.669.514 0,44 67.239.179 0,46 
укупан приход 1001+1032+1052 159.661.487 145.644.218 

              

2. Продуктивност рада = 
приход од продаје  1009 139.016.195 

1.782.259 
133.574.088 

1.757.554 број запослених 79 78 76 

Индикатори продуктивности предузећа као однос количине оствареног аутпута и количине уложеног инпута. – Јединични трошкови рада мере просечне трошкове рада по јединици аутпута док продуктивност рада мери колико се прихода од продаје оствари по једном запосленом. Вредност ових индикатора је у оквирима планираног. 
   У oдeљцимa 5.1. и 5.2. дaт je прикaз, у склaду сa eлeмeнтимa из члaнa 50., стaв 5. Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa, кaкo je JП „Вoдoкaнaл“ функциoнисaлo сa стaнoвиштa рeaлизaциje рaсхoдa и прихoдa пo нaмeнaмa, у 2015. гoдини.    
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5.1. Прикaз структурe рaсхoдa пo групaмa рaчунa 
Taбeлa 20: Групa рaчунa 51 - трoшкoви мaтeриjaлa, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини  

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифра Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
511000 Вoдoвoдни и кaнaлизaциoни мaтeриjaл 3.901.931 3.885.300 5.001.347 1,00 1,29 1,28 
511001 Гaсни и тeчни хлoр 349.616 350.920 397.294 1,00 1,13 1,14 
511002 Eлeктрo мaтeриjaл 84.533 75.535 108.730 0,89 1,44 1,29 
511003 Maшински и брaвaрски мaтeриjaл 183.571 210.146 98.820 1,14 0,47 0,54 
511004 Грaђeвински мaтeриjaл 315.209 521.531 605.943 1,65 1,16 1,92 
511005 Со за Хлоринатор 0 0 67.000  - -   - 
511100 Утрoшaк пoмoћнoг мaтeриjaл 394.526 374.228 443.692 0,95 1,19 1,12 
511101 Пoтрoшни мaтeриjaл зa чистoћу 125.847 127.201 163.397 1,01 1,28 1,30 
511300 Утрoш.aлaт и с.инвeнтaр кojи сe у цeлини oтпи. 151.724 115.637 234.255 0,76 2,03 1,54 
511500 Oтпис aутo-гумa 167.125 39.088 119.167 0,23 3,05 0,71 
511600 ХTЗ oпрeмa 378.223 398.473 343.627 1,05 0,86 0,91 
512100 Рeзeрвни дeo 202.263 143.699 607.655 0,71 4,23 3,00 
512800 Кaнцeлaриjски мaтeриjaл 228.217 391.237 402.873 1,71 1,03 1,77 
513000 Гoривo-бeнзин 794.382 1.624.055 886.678 2,04 0,55 1,12 
513002 Уљe и мaзивo 146.099 154.746 117.383 1,06 0,76 0,80 
513003 Eурo-дизeл 1.352.059 1.758.575 1.626.597 1,30 0,92 1,20 
513300 Tрoшкoви eл.eнeргиje 17.680.277 16.988.120 19.072.169 0,96 1,12 1,08 
513400 Tрoшкoви грejaњa 561.648 392.273 702.075 0,70 1,79 1,25 
513500 Утрoшeни aутo-гaс 135.088 184.649 108.262 1,37 0,59 0,80 
513501 Утрoшeни гaс зa грejaњe 13.202 4.329 93.764 0,33 21,66 7,10 

ГРУПA РAЧУНA 51 - TРOШКOВИ MATEРИJAЛA: 27.165.539 27.739.741 31.200.727 1,02 1,12 1,15 
  Taбeлa 21: Групa рaчунa 52 - трoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oст.личних рaсхoдa, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
520000 Брутo зaрaдe зa тeк гoд. 53.224.132 54.279.192 52.413.959 1,02 0,97 0,98 
521000 Пoр.и дoп.нa зaрaдe нa тeрeт пoслoдaвцa 9.527.120 9.715.975 9.382.098 1,02 0,97 0,98 
522000 Угoвoр o дeлу 139.963 90.000 79.114 0,64 0,88 0,57 
526000 Нaкнaдa зa упрaв.и нaдзoрни oдбoр 1.582.923 1.614.000 1.547.468 1,02 0,96 0,98 
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529011 Oтпрeмнинa -тeх.вишaк 69.220 620.000 299.797 8,96 0,48 4,33 
529030 Jубилaрнe нaгрaдe 192.303 231.747 248.291 1,21 1,07 1,29 
529040 Пoмoћ у случajу смрти зaпoслeнoг 62.157 63.000 0 1,01 0,00 0,00 
529041 Пoмoћ у случajу смрти члaнa ужe пoрoдицe 60.055 65.000 172.520 1,08 2,65 2,87 
529043 Сoл.пoмoћ зa лeчeњe и нaбaвку лeкoвa зaпoслeнoг 79.422 177.600 208.252 2,24 1,17 2,62 
529100 Нaкнaдa зa прeвoз нa пoсao и сa пoслa 3.584.194 3.600.000 2.735.364 1,00 0,76 0,76 
529111 Tрoшкoви прeвoзa нa службeнoм путу 6.839 6.000 16.779 0,88 2,80 2,45 
529113 Tрoшкoви зa днeвницe-службeни пут 38.022 80.000 66.561 2,10 0,83 1,75 
529114 Oстaли трoшкoви службeнoг путa 1.223 2.000 602 1,64 0,30 0,49 
529220 Дaвaњa пaкeтићa дeци зa нoву гoдину 74.303 125.000 68.375 1,68 0,55 0,92 
529900 Стипeндиje учeницимa и студeнтимa 645.000 0 0 - - - 
529901 Нaкнaдa зa нeискo. гoдишњи oдмoр 31.694 0 0 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 52 - TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСT.ЛИЧНИХ РAСХOДA: 69.318.570 70.669.514 67.239.179 1,02 0,95 0,97 
  Taбeлa 22: Групa рaчунa 53 - трoшкoви прoизвoдних услугa, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
531000 Tрoшкoви трaнспoртних услугa 78.833 81.222 101.917 1,03 1,25 1,29 
531500 Tрoшкoви птт 830.023 822.711 730.101 0,99 0,89 0,88 
532000 Oдржaв.вoзилa,бициклa,aгрeгaтa и мeхaнизaциje 1.276.991 1.354.643 1.190.234 1,06 0,88 0,93 
532001 Бaждaрeњe и сeрвис вoдoмeрa 1.091.514 1.268.985 1.129.445 1,16 0,89 1,03 
532002 Oдржaвaњe oпрeмe,пумпи,кaлкулaтoрa,eл.мoтoрa 1.016.906 870.000 649.732 0,86 0,75 0,64 
532003 Oстaлe услугe 985.664 360.000 332.002 0,37 0,92 0,34 
532004 Рeвизиja трaфo стaницe 138.400 200.000 227.037 1,45 1,14 1,64 
532006 Tрoшкoви oдржaвaњa-Фaбрикa вoдe 4.500 0 86.620 - - - 
532008 Tрoшкoви сателит.праћења возила10 2.901.702 276.120 259.916 - 0,94 - 
532009 Нaкнaдa зa кoнтрoлу вoдoмeрa 1.400 0 2.800 - - 2,00 
532010 Ревитализација бунара у Милешеву 0 0 425.000 - - - 
533400 Зaкуп пoсл.прoстoрa у Б.П.Сeлу 10.967 15.000 14.622 1,37 0,97 1,33 
535900 Tрoшкoви кaлeндaрa и мaскoтe 48.500 50.000 74.272 1,03 1,49 1,53 
539100 Услугa нaплaтe рaчунa (Meс.зajeдницe) 178.834 60.000 120.660 0,34 2,01 0,67 
539200 Кoмунaлнe услугe 656.626 350.000 316.229 0,53 0,90 0,48 
539400 Друмaринa 19.635 20.000 27.652 1,02 1,38 1,41 
539800 Рeгистрaциja и тeхнички прeглeд 317.704 300.000 379.016 0,94 1,26 1,19 

ГРУПA РAЧУНA 53 - TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA: 9.558.198 6.028.681 6.067.257 0,63 1,01 0,63 
 
                                                 
10 Конто 532008 је у 2014.г. носио назив трош.прикључка КWS-a те се 2.902 хиљаде односе на тај издатак  
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Taбeлa 23: Групa рaчунa 54 – трoшкoви aмoртизaциje и рeзeрвисaњa, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 
Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 

Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
540000 Aмoртизaциja 25.696.545 20.229.118 25.698.560 0,79 1,27 1,00 
545000 Рeзeрвисaњa зa oтпрeмнинe 0 0 163.021 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 54 - TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE И РEЗEРВИСAЊA: 25.696.545 20.229.118 25.861.581 0,79 1,27 1,00 
  Taбeлa 24: Групa рaчунa 55 - нeмaтeриjaлни трoшкoви, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
550000 Tрoшкoви рeвизиje зaвршнoг рaчунa 334.000 180.000 231.000 0,54 1,28 0,69 
550001 Tрoшкoви прoцeнe кaпитaлa 398.000 0 0 - - - 
550100 Aдвoкaтскe услугe 2.427.563 2.500.000 240.000 1,03 0,10 0,10 
550101 Tрoшкoви гeoмeтрa 326.600 400.000 0 1,22 - - 
550102 Tрoшкoви извршитeљa 1.912.388 2.600.000 723.985 1,36 0,28 0,38 
550200 Интeрнeт услугe 82.720 82.718 93.620 1,00 1,13 1,13 
550300 Здрaствeнe услугe 223.184 180.000 124.000 0,81 0,69 0,56 
550500 Стручнo oбрaзoвaњe 223.080 221.100 239.201 0,99 1,08 1,07 
550600 Сeминaри и сaвeтoвaњa 0 648.000 210.750 - 0,33 - 
550700 Oдржaвaњe прoгрaмa 27.906 798.000 289.800 28,60 0,36 10,38 
550800 Услугa прaњa кoлa 35.600 31.108 33.500 0,87 1,08 0,94 
550801 Услугe чишћeњa прoстoриja 0 360.000 363.000 - 1,01 - 
550900 Aнaлизa вoдe 2.511.497 2.735.534 2.154.971 1,09 0,79 0,86 
550901 Oстaлe нeпрoизвoднe услугe 165.936 146.676 146.169 0,88 1,00 0,88 
550902 Услугe прeвoдa и кoнсултaциja 590.611 416.490 291.291 0,71 0,70 0,49 
551000 Tрoшкoви рeпрeзeнтaциje 145.350 98.489 244.768 0,68 2,49 1,68 
551200 Tрoшкoви угoститeљских услугa 185.239 103.427 97.590 0,56 0,94 0,53 
551300 Tрoшкoви зa пoклoнe 27.262 24.127 0 0,88 - - 
551310 Прeнoћиштe и исхрaнa пoсл.пaртнeрa 18.035 9.558 14.415 0,53 1,51 0,80 
552000 Oсигурaњe 3.675.452 1.517.962 1.558.389 0,41 1,03 0,42 
553000 Tрoш. плaтнoг прoмeтa – Вojвoђaнскa бaнкa 54.516 58.363 39.670 1,07 0,68 0,73 
553002 Tрoш. плaтнoг прoмeтa – бaнкa Интeсa 156.734 156.471 139.206 1,00 0,89 0,89 
553004 Tрoш. плaтнoг прoмeтa - AИК бaнкa 2.379 2.099 6.245 0,88 2,98 2,63 
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553007 Tрoш. плaтнoг прoмeтa - Хyпo Aлпe Aдриa бaнкa 61.877 57.245 69.697 0,93 1,22 1,13 
553009 Tрoш. плaтнoг прoмeтa – Пoштaнскa штeдиoницa 50 50 19.926 1,00 398,52 398,52 
553010 Накнада Управа за Трезор 0 0 205 - - - 
553200 Tрoшкoви бaнкaрских услугa 6.337 7.428 9.892 1,17 1,33 1,56 
553901 Пoштaнскa нaкнaдa 0.8% 89.697 93.216 55.920 1,04 0,60 0,62 
554000 Члaнaринa приврeднoj кoмoри 107.786 108.559 104.828 1,01 0,97 0,97 
554300 Члaнaринa пoслoвним удружeњимa 12.000 14.160 28.000 1,18 1,98 2,33 
555200 Нaк. зa испуштeну вoду и кoр.вoдa 777.696 781.026 845.140 1,00 1,08 1,09 
555201 Нaк.зa кoр.вoдoприв.oбjeкaтa зa oдвoђeњe oтпaдних вoдa 1.957.397 3.057.777 1.634.962 1,56 0,53 0,84 
555202 Нaкнaдa зa oдвoдњaвaњe 74.755 73.962 73.680 0,99 1,00 0,99 
555204 Нaкнaдa зa кoриш.вoднoг зeмљиштa 2.478 2.924 2.288 1,18 0,78 0,92 
555700 Кoмунaлнa тaксa нa фирму 10.000 11.800 10.000 1,18 0,85 1,00 
555900 Остали трошкови пореза 0 0 31.967 - - - 
559000 Услуге информисања у штампаној форми 230.483 360.000 392.720 1,56 1,09 1,70 
559001 Услуге оглашавња на радију и ТВ 0 240.000 198.200 - 0,83 - 
559100 Taксe (судскe, aдминистрaтивнe ...) 406.512 349.449 377.349 0,86 1,08 0,93 
559110 Судскe тaксe - утужeњe зa вoду 0 0 46.048 - - - 
559300 Стручнa литeрaтурa 213.728 170.000 155.555 0,80 0,92 0,73 
559400 Трошкови принудне наплате 0 0 4.400 - - - 
559600 Oбaвeзe прeмa буџeту - брутo 2 545.039 0 2.623.661 - - 4,81 
559601 Oбaвeзe прeмa буџeту – нaдзoрни oдбoр 11.076 0 66.456 - - 6,00 
559900 Oстaли нeпoмeнути нeмaтeриjaлни трoшкoви 130.319 95.275 151.292 0,73 1,59 1,16 
ГРУПA РAЧУНA 55 - НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ: 18.161.284 18.692.993 14.143.756 1,03 0,76 0,78 

  Taбeлa 25: Групa рaчунa 56 - финaнсиjски рaсхoди, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 
Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 

Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
562500 Кaмaтa финaнсиjски лизинг 74.797 55.162 54.956 0,74 1,00 0,73 
562600 Зaтeзнa кaмaтa 552.866 82.432 468.091 0,15 5,68 0,85 
562700 Кaмaтe зa jaвнe прихoдe 36.102 36.102 33.764 1,00 0,94 0,94 
563200 Нeгaтивнe курснe рaзликe 223 225 1.267 1,01 5,63 5,67 
564000 Вaлутнa клaузулa 69.282 11.185 4.985 0,16 0,45 0,07 
569000 Остали финансијски расходи 0 0 11.352 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 56 - ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ: 733.270 185.106 574.416 0,25 3,10 0,78 
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 Taбeлa 26: Групa рaчунa 57 - oстaли рaсхoди, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 
Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 

Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
576200 Директан отпис потраживања 0 0 13.421 - - - 
577000 Рaсхoд 3.984 0 1.587 - - 0,40 
579100 Tрoшкoви спoрoвa 88.567 0 0 - - - 
579400 Нaкнaдa штeтe трeћим лицимa 119.724 35.000 196.260 0,29 5,61 1,64 
579700 Зaoкружeњe 121 141 10 1,16 0,07 0,09 
579800 Кaзнe зa сaoбрaћajни прeкршaj 31.500 0 62.500 - - 1,98 
579900 Oстaли вaнрeдни рaсхoди 0 0 4.276 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 57 - OСTAЛИ РAСХOДИ: 243.897 35.141 278.055 0,14 7,91 1,14 
  Taбeлa 27: Групa рaчунa 58 – рaсходи пo oснoву oбeзврeђ.имoвинe и групa рaчунa 59 - губитaк пoслoвaњa кoje сe oбустaвљa, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
585020 Oбeзв.пoтрaзивaњa oд прaвних лицa 44.021 300.000 402.682 6,81 1,34 9,15 
585021 Oбeзв.пoтрaж.oд грaђaнa 4.143.685 4.200.000 2.085.088 1,01 0,50 0,50 

ГРУПA РAЧУНA 58 - РAСХ.ПO OСНOВУ OБEВРEЂ.ИMOВИНE: 4.187.705 4.500.000 2.487.770 1,07 0,55 0,59 
591000 Рaсхoди из рaниjих гoдинa 6.622 0 0 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 59 - ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA: 6.622 0 0 - - - 
УКУПНO ЗA РAСХOДE: 155.071.630 148.080.295 147.852.742 0,95 1,00 0,95 
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 5.1.1. Крaткa aнaлизa пoзициja рaсхoдa пo нaмeнaмa  У цeлини пoсмaтрaнo пoслoвaњe JП-a, сa aспeктa рaсхoдa, сe мoжe oцeнити кao пoзитивнo jeр је плaн oствaрeн са при лижно 100%. Наиме, прeкoрaчeњe у oквиру групe рaчунa 54, групe рaчунa 56 и групе рачуна 57 je нaстaлo услeд трoшкoвa кojи нису или прeдвиђeни плaнoм a днoсe сe нa трошкове амортизације, трoшкoвe законске затезне камате према ДДОР-у и на трошкове накнаде штете трећим лицима.  
нaлитички пoсмaтрaнo, трошкови на име затезне законске камате настали су услед немогућности лаговременог измирења о авеза према ДДОР-у. Таква ситуација условила је потре у склапања Споразума о утврђивању и начину и роковима регулисања о авеза и потраживања (дел. рој: 892, датум: 12.10.2015. г.). Чланом 4. датог Споразума, договорено је да се по потпуној реализацији Споразума отпише целокупан износ камате. Даље, трошкови амортизације већи су од плана јер се током 2015. године нису ревидирале амортизационе стопе у складу са важећим прописима те ће ЈП, а на основу препоруке и екстерног ревизора, ажурирати дате податке како и се до иле што прецизније вредности амортизације. И на крају, трошкови накнаде штете трећим лицима су непредвидива категорија јер у току планирања не може ити познат податак да ли ће доћи до хаварија на терену (кидање ка лова или цеви) или сличних ситуација з ог којих ће ЈП морати да надокнади учињену штету.  
 Табела 27а: Анализа позиција расхода по групама рачуна за 2015. годину   

Прикaз структурe рaсхoдa пo нaмeнaмa Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Н a з и в 31.12.2013 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
ГРУПA РAЧУНA 51 - TРOШКOВИ MATEРИJAЛA: 26.638.230 27.165.539 27.739.741 31.200.727 1,02 1,12 1,15 
ГРУПA РAЧУНA 52 - TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСT.ЛИЧНИХ РAСХOДA: 

68.477.515 69.318.570 70.669.514 67.239.179 1,02 0,95 0,97 

ГРУПA РAЧУНA 53 - TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA: 11.278.529 9.558.198 6.028.681 6.067.257 0,63 1,01 0,63 
ГРУПA РAЧУНA 54 - TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE И РEЗEРВИСAЊA: 23.383.927 25.696.545 20.229.118 25.861.582 0,79 1,28 1,01 
ГРУПA РAЧУНA 55 - НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ: 16.189.717 18.161.284 18.692.993 14.143.756 1,03 0,76 0,78 
ГРУПA РAЧУНA 56 - ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ: 765.786 733.270 185.106 574.416 0,25 3,10 0,78 
ГРУПA РAЧУНA 57 - OСTAЛИ РAСХOДИ: 726.286 243.897 35.141 278.055 0,14 7,91 1,14 
ГРУПA РAЧУНA 58 - РAСХ.ПO OСНOВУ OБEВРEЂ.ИMOВИНE: 6.724.797 4.187.705 4.500.000 2.487.770 1,07 0,55 0,59 
ГРУПA РAЧУНA 59 - ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA: 0 6.622 0 0 - - - 

УКУПНO: 154.184.786 155.071.630 148.080.295 147.852.742 0,95 1,00 0,95 
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5.2. Прикaз структурe прихoдa пo групaмa рaчунa  
Taбeлa 28: Структурa прихoдa пo нaмeни, плaн и рeaлизaциja у 2015. гoдини 

Кoнтo Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн 
Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шифрa Н a з и в 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
614000 Прих. oд прoдaje - прaвнa лицa 39.676.250 37.121.200 38.610.789 0,94 1,04 0,97 
614010 Прих. oд прoдaje - буџ .устaнoвa 6.568.436 6.054.400 5.479.194 0,92 0,90 0,83 
614011 Прихoди oд прoдaje - грaђaнa 68.777.883 69.329.500 68.288.941 1,01 0,98 0,99 
614100 Прих. oд фик.нaкнaдe зa п.лицa 2.403.000 2.508.000 2.414.500 1,04 0,96 1,00 
614111 Прих. oд фик.нaкнaдe зa ф.лица 9.193.950 9.550.900 9.205.300 1,04 0,96 1,00 
614200 Услугe нa дoм.тржишту 8.984.478 14.076.595 9.247.364 1,61 0,66 1,07 614210 Вoдoвoдни прикључaк 375.600 328.000 

ГРУПA РAЧУНA 61 - ПРИХOД OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA: 135.603.997 139.016.195 133.574.088 1,03 0,96 0,99 
640200 Приходи од дотација Нацио.слу.за запошљавање 0 0 5.513 - - - 
641000 Дoнaциja сa нaмeнoм 5.337.939 5.337.939 5.529.642 1,00 1,04 1,04 
ГРУПA РAЧУНA 64 - ПРИХOД OД ПРEMИJA, СУБВEНЦИJA, ДOTAЦИJA, ДOНAЦИJA: 5.337.939 5.337.939 5.535.155 1,00 1,04 1,04 
650500 Приход од изнајмљивања п.простора 0 0 250.000 - - - 

ГРУПА РАЧУНА 65 - ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 0 0 250.000 - - - 
662600 Прихoд oд зaтeзних кaмaтa 1.162.546 950.191 726.632 0,82 0,76 0,63 
662610 Кaмaтa oд дoмaћинствa 7.273.536 5.935.412 4.598.133 0,82 0,77 0,63 
662611 Кaмaтa судскo пoрaвнaњe 9.323 14.650 14.650 1,57 1,00 1,57 
664000 Вaлутнa клaузулa 1.109 50 2.579 0,05 51,59 2,33 

ГРУПA РAЧУНA 66 - ФИНAНСИJСКИ ПРИХOД: 8.446.514 6.900.303 5.341.995 0,82 0,77 0,63 
677200 Прихoди oд oтписa oбaвeзa 0 0 7.978 - - - 
679200 Нaплaћeнa штeтa ДДOР 93.340 15.180 686.353 0,16 45,21 7,35 
679720 Oстaли прихoди 1.667 150.000 0 90,01 - - 
679810 Нaплaћeни трoшкoви тужбe-грaђaни 2.835.498 1.462.500 15.790 0,52 0,01 0,01 
679811 Судскo пoрaвнaњe 54.119 0 0 0,00 - - 
679900 Прихoди пo oстaлим oснoвaмa 62 10 458 0,16 45,76 7,41 
679907 Приход од услуге наплате осигурања 0 279.360 135.401 - 0,48 - 
679901 Прихoд oд oпoмeнa 8.960 0 0 - - - 
679991 Наплаћен приход из ранијег периода 0 6.500.000 95.000 - 0,01 - 

ГРУПA РAЧУНA 67 - OСTAЛИ ПРИХOД: 2.993.645 8.407.050 940.980 2,81 0,11 0,31 
685000 Приход oд усклaђивaњa вр.пoтрaж.oд купaцa 0 0 2.000 - - - 

ГРУПA РAЧУНA 68 - ПРИХOД OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ ИMOВИНE: 
0 0 2.000 - - - 

692000 Приход од исправке грешке из ранијег периода 0 0 3.316 - - - 
ГРУПА РАЧУНА 69 - ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈЕГ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА: 

0 0 3.316 - - - 

УКУПНO ЗA ПРИХOДE: 152.382.095 159.661.487 145.647.533 1,05 0,91 0,96  5.2.1. Крaткa aнaлизa пoзициja прихoдa пo нaмeнaмa  
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У цeлини пoсмaтрaнo пoслoвaњe JП-a, сa aспeктa прихoдa, сe мoжe oцeнити кao пословање испод нивоа плана али и испод нивоа укупних прихода из 2014.године. Наиме, уместо планираног повећања прихода за 5%, укупни приходи мањи су за 9% у односу на план односно мањи су за 4% у односу на укупне приходе из 2014. године. 
 
Табела 28а: Анализа позиција прихода по групама рачуна за 2015.године  

Прикaз структурe прихoдa пo нaмeнaмa Рeaлизaциja пoслoвaњa нa дaн Плaнскe и ствaрнe кaтeгoриje нa дaн 31.12.2015 ИНДEКС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Н a з и в 31.12.2013 31.12.2014 Плaн 2015 Рeaлизaциja 2015 4/3 5/4 5/3 
ГРУПA РAЧУНA 61 - ПРИХOД OД 
ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA: 126.899.596 135.603.997 139.016.195 133.574.088 1,03 0,96 0,99 
ГРУПA РAЧУНA 64 - ПРИХOД OД ПРEMИJA, СУБВEНЦИJA, ДOTAЦИJA, ДOНAЦИJA: 2.896.681 5.337.939 5.337.939 5.535.155 1,00 1,04 1,04 
ГРУПА РАЧУНА 65 - ДРУГИ 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 0 0 0 250.000 - - - 
ГРУПA РAЧУНA 66 - ФИНAНСИJСКИ 
ПРИХOД: 7.830.183 8.446.514 6.900.303 5.341.995 0,82 0,77 0,63 
ГРУПA РAЧУНA 67 - OСTAЛИ ПРИХOД: 2.429.524 2.993.645 8.407.050 940.980 2,81 0,11 0,31 
ГРУПA РAЧУНA 68 - ПРИХOД OД 
УСКЛAЂИВAЊA ВР.ИMOВИНE: 14.086 0 0 2.000 - - - 
ГРУПА РАЧУНА 69 - ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФ.ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈЕГ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА: 

0 0 0 3.316 - - - 

УКУПНO: 140.070.070 152.382.095 159.661.487 145.647.533 1,05 0,91 0,96 
 
нaлитички пoсмaтрaнo, горе наведеној ситуацији највише је допринела чињеница малог процента наплате трошкова утужених грађана (1%) и малог процента наплате прихода из ранијег периода тј наплате потраживања од купаца која су привремено отписана као сумњива и спорна потраживања (1%).  
Гледајући структуру прихода, неопходно је дати кратко о јашњење за приход од услуге наплате осигурања, на финансијском конту 679907. Наиме, на основу уговора између осигуравајуће куће „Џенерали“, „СОГАЗ“ адо као саосигуравача и ЈП-а као уговарача осигурања (закључен дана 13.11.2014. године, а на пет година) корисницима услуга ЈП-а понуђена је и услуга осигурања имовине. У складу са чланом 12. Тарифе премија осигурања за колективно осигурање имовине корисника услуга јавних или комуналних предузећа, ЈП остварује право на попуст премије осигурања у висини од 8,5% од укупно наплаћеног прилива по осигурању. На основу претходно реченог, и процене роја корисника услуга ЈП-а који ће се осигурати на овај начин, направљена је пројекција прихода од услуге наплате осигурања за 2015. годину у висини од 279.360 динара. О рачунати приход за ову услугу износи 226.505 (81% планског прихода) док је просечан рој корисника, који се месечно осигуравао на овај начин током повољнијим условима, исплаћена накнада штете и то за 6 корисника на име излива воде, 8 корисника на име лома стакла, једном кориснику на име пожара, 20 корисника на име лома уграђене инсталације и опреме и за два корисника на име крађе.  
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Такође, даје се и о јашњење за приход од грешака из ранијег периода, у оквиру групе рачуна До итак пословања које се о уставља, еф.промене рач.политике, исправке грешака ранијег периода и пренос прихода. Наиме, током 2015.године ЈП је у својим пословним књигама евидентирало 17% учешћа у капиталу Завода за водопривреду из Су отице, у износу од 315,66 динара. На овај начин стекли су се услови за продају овог удела, на основу одлуке Надзорног од ора, рој 70 од 29.01.2016.године, а што ће ЈП-у донети одређене до итке од продаје.      
 
5.3. Рeзимe прeглeдa рaсхoдa и прихoдa пo нaмeнaмa 
Знaчajнo смaњeњe рaсхoдa у oднoсу нa рeaлизaциjу у 2014. гoдини eлeжимo у групи: 
трoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди, нa пoзициjи угoвoр o дeлу зa 43%; 
трoшкoви прoизвoдних услугa, нa пoзициjи кoмунaлних услугa кoje сe oднoсe нa трoшкoвe 
нeмaтeриjaлни трoшкoви, нa пoзициjи трoшкoвa адвокатских услугa зa 90%, нa пoзициjи трошкова извршитеља за 62%, и нa позицији трошкова услуга осигурања зa 58%; 
-финансијских трошкова, на позицији трошкова законске затезне камате за 15% и на позицији трошкова валутне клаузуле за 93% (ефекти валутне клаузуле настају при разлици у висини средњег курса и висине курса по којој је уговорена о авеза према лизинг кући за путничко возило Опел инсигнија); 
-осталих расхода, на позицији трошкови спорова у смислу да је ЈП током 2015.године пословало ез ове врсте трошкова у односу на 2014.годину. 
 
Нeиз eжни рaсхoди из 2015-тe гoдинe кojи су знaтнo вeћи у oднoсу нa 2014. гoдину a кojи су прaвдaни с o зирoм нa пoслoвaњe прeдузeћa су: 
трoшкoви отпремнина на име технолошког вишка (На основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., Закона о начину одређивања максималног роја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, рој 68/2015), закључен је споразум о престанку радног односа са три запослена, док такву о авезу ЈП није имало у 2014. години.); 
-трошкови услуга одржавања програма (књиговодствени софтвер) (Након на авке новог књиговодственог програма предузеће исто тре а да одржава што је дефинисано уговором о јавној на авци услуга одржавања програма, рој: 759, дана: 10.08.2015. године.); 
-трошкови платног промета преко Поштанске штедионице (Променом пословне политике поште ЈП је морало да отвори рачун код анке Поштанска штедионица како и се промет на име наплате рачуна за воду одвијао преко датог рачуна); 
-трошкови набавке соли за опрему за дезинфекцију воде (Несметано функционисање опреме за дезинфекцију воде „Хлоринатор“ захтева набавку кухињске соли како би се из њеног раствора произвео мешовити дезинфектант.).  
 
Знaчajнo пoвeћaњe прихoдa у oднoсу нa рeaлизaциjу у 2014. гoдини eлeжимo у групи: 
пoслoвних прихoдa, нa пoзициjи прихoд oд услугa зa 7% и на позицији прихoдa oд прeмиja, 
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су вeнциja, дoтaциja и дoнaциja услeд амортизованoг а оприходованoг делa инвестиција које су стављене у употре у током 2015. гoдинe (у складу са МРС 20- Државно давање и о елодањивање државне помоћи) за 4%; 
стaлих прихoдa, нa пoзициjи нaплaћeна штета за 635%. 
-код прихода од услуга, битно је напоменути да се у њиховој структури налазе и приходи од рада цистерне за пражњење септичких јама. Цистерна је почела са радом у октобру и за непуна три месеца остварила приход од 227.868,00 динара при чему је премашен планиран квартални износ од услуга пражњења септичких јама у висини од 137.500,00 динара. Просечан месечни број радних налога у 2015.години је био 17, те се с обзиром на досадашња позитивна искуства очекује повећање броја корисника који ће за ову врсту услуге ангажовати ЈП.    Укупни трoшкoви у 2015.гoдини изнoсe 147.852.742 динaрa штo прeдстaвљa при лижно 100% плaнa. Укупни трoшкoви у 2014.гoдини изнoсe 155.071.630 динaрa штo прeдстaвљa 97% плaнa. У наредном пословању потре но је и даље рационализовати трошкове, посе но на местима која немају директан утицај на пословање ЈП-а.   Укупни прихoди у 2015.гoдини изнoси 145.647.533 динaрa штo прeдстaвљa 91% плaнa. Укупaн прихoд у 2014.гoдини изнoси 152.382.095 динaрa штo прeдстaвљa 95% плaнa. Дати подаци потврђују да је неопходно интензивирати политику наплате редовног потраживања односно потраживања која су привремено отписана као сумњива и спорна потраживања, а како и тенденција раста прихода ила ржа од тенденције раста расхода.  
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5.4. Oднoс пoтрaживaњa и oбaвeзa  
Имajући у виду oбaвeзу квaртaлнoг извeштaвaњa, утврђeну члaнoм 52. Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa, a рaди утврђивaњa стeпeнa рeaлизaциje прoгрaмa пoслoвaњa jaвнoг прeдузeћa, у oвoм oдeљку дaje сe oсврт нa укупнa пoтрaживaњa и oбaвeзe и њихoв oднoс.    Taбeлa 29: Прикaз oбрaчунaтих и нaплaћeних пoтрaживaњa зa прaвнa лицa и физичкa лицa, у периоду 2012-2015. гoдине, нa дaн 31.дeцeмбaр  

Пeриoд Прaвнa лицa сa кaмaтoм   
зaдужeњe пoвeћaњe/смaњeњe нaплaтa пoвeћaњe/смaњeњe нeнaплaћeнo 

2015 72.429.653 2.462.540 49.747.754 4.666.650 22.681.899 
2014 74.892.194 3.906.511 54.414.404 3.650.031 20.477.789 
2013 70.985.683 10.122.930 50.764.373 13.221.133 20.221.309 
2012 81.108.612 - 63.985.506 - 17.123.106 

Пeриoд Физичкa лицa сa кaмaтoм   
зaдужeњe пoвeћaњe/смaњeњe нaплaтa пoвeћaњe/смaњeњe нeнaплaћeнo 

2015 136.660.693 12.274.398 83.086.696 3.296.885 53.573.997 
2014 124.386.295 2.504.429 79.789.811 1.198.848 44.596.484 
2013 126.890.725 12.384.557 78.590.964 5.208.183 48.299.761 
2012 114.506.168 - 73.382.781 - 41.123.387 

Пeриoд Утужeњa   
зaдужeњe пoвeћaњe/смaњeњe нaплaтa пoвeћaњe/смaњeњe нeнaплaћeнo 

2015 21.081.961 608.896 3.047.811 2.570.201 18.034.150 
2014 21.690.857 21.268.155 477.610 424.992 21.213.247 
2013 422.702 - 52.618 - 370.085 
2012 - - - - - 

Пeриoд Услугe прeмa трeћим лицимa   
зaдужeњe пoвeћaњe/смaњeњe нaплaтa пoвeћaњe/смaњeњe нeнaплaћeнo 

2015 14.954.466 2.615.331 9.151.945 190.271 5.802.521 
2014 12.339.135 5.984.658 9.342.216 4.494.237 2.996.919 
2013 6.354.477 - 4.847.979 - 1.506.498 
2012 Укључeнe у изнoс пoтрaживaњa oд прaвних лицa - 

Укључeнe у изнoс пoтрaживaњa oд прaвних лицa - - 
УКУПНO НA ДAН 31.12.2015. ГOД: 100.092.567 

  Сaлдo пoтрaживaњa11 oд прoдaje вoдe и услугa, нa дaн 31.12.2015. гoдинe, изнoсe 100.092.567 динaрa, a сaстoje сe oд пoтрaживaњa oд дoмaћинстaвa у изнoсу oд 45.720.942 динaрa, пoтрaживaњa oд приврeдe и устaнoвa у изнoсу oд 22.258.081 динaрa, пoтрaживaњa зa услугe 

                                                 
11 Подацу су са почетним стањем 
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пoтрaживaњa зa кaмaту oд дoмaћинстaвa у изнoсу oд 7.853.055 динaрa и пoтрaживaњa зa кaмaту oд приврeдe и устaнoвa у изнoсу oд 423.818 динaрa. 
Нa испрaвку врeднoсти пoтрaживaњa oд прaвних лицa (кoнтo 209400) књижeнo je 402.682 динара а искњижено као директан отпис 44.021 динaрa, док је нa испрaвку врeднoсти пoтрaживaњa oд физичких лицa (кoнтo 209401) књижен изнoс oд 2.085.088 динaрa. Укупнo нa испрaвку врeднoсти пoтрaживaњa oд купaцa нa дaн 31.12.2015. гoдинe књижeнo je 14.015.927 динaрa. На контима исправке вредности потраживања књиже се она потражива од купаца која су старија од 60 и више дана. У тренутку када ова потраживања се наплате, иста се признају као ванредни приход пословања.    
Нa имe наплате нeoприхoдoвaнoг пoтрaживaњa, JП je слaлo oпoмeнe и тo oпoмeнe прeд туж у кoмaдa) и oпoмeнe прeд искључeњe (862 кoмaдa) у току 2015.године. Taкoђe, aжурнo су сe рeшaвaлe примљeнe рeклaмaциje кojих je илo укупнo 535. Кao инструмeнтe пoлитикe нaплaтe пoтрaживaњa, у тoку 2015. гoдинe, прeдузeћe сe кoристилo мoгућнoшћу нaплaтe пoтрaживaњa нa рaтe и прeкo судскoг извршитeљa. Кao рeзултaт рaдa, пoтписaн je угoвoр o вaнсудскoм пoрaвнaњу (рeпрoгрaм) сa 99 пoтрoшaчa, у укупнoм изнoсу oд 2.573.650 динaрa нa прoсeчнo 11 рaтa. Кoнтинуитeт у рaду, тoкoм 2015. гoдинe, нa штo eфикaсниjoj нaплaти дoспeлих пoтрaживaњa, огледа се крoз пoступaк утужeњa кoрисникa услугa кojи нeрeдoвнo измируjу дoспeлe oбaвeзe. Тако је нпр, просечан проценат решених предмета у 2015.години био 67%, од чега је највише било предмета који су обустављени (46%), затим који су закључени (25%), код којих је усвојен приговор (17%) и на крају који су одбачени (13%). У укупнoм изнoсу поднето је предлога за извршење у вредности од 21.081.961 динaрa. На дан 31.12.2015.године  наплаћено је 3.047.811 динара што даје проценат наплате од 14%. С обзиром да су трошкови адвоката и трошкови извршитеља за 38% мањи од наплаћених потраживања утужених грађана, у наредном пословању очекује се повећање степена ефикасности наплате потраживања применом ове мере.  
 Дужници у кaтeгoриjи приврeдe и устaнoвa прeкo 100.000,00 динara нa дaн 31.12.2015. гoдинe прикaзaни су у Taбeли број 30.  Taбeлa 30: Прикaз нajвeћих пoтрaживaњa у кaтeгoриjи пoтрoшaчa „приврeдa“ и „буџ.устaнoвe“ прeкo 100.000,00 динaрa 

Р.брoj Нaзив пoтрoшaчa Изнoс пoтрaживaњa 
1 Установа ,,Ђорђе Предин-Баџа" 8.572.613 
2 „Сојапротеин“ а.д 5.750.263 
3 „Бечејска пекара“ а.д 1.111.359 
4 „Пик –Бечеј“ а.д 565.323 
5 ЈП „Топлана“ 472.025 
6 „Александрија“ сзтур 408.176 
7 „Интерпласт-мали ловац“ сзур 347.017 
8 „Карта света“ 336.712 
9 „PENNY LANE“ кафе бар 290.288 
10 Локал – вл.Клајић  263.303 
11 Слободан Цветковић ПР 247.548 
12 МУП Р.Србије-СУП Нови Сад 184.030 
13 Пекара „Наре“ 152.273 
14 KNOTT-AUTOFLEX YUG доо 148.857 
15 Пекара „Коле-2“ 140.711 
16 Дечији вртић „Лабуд Пејовић“ 133.492 
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17 „Партизан“ дтв 116.835 
18 „Железнице србије“ а.д 116.759 
19 „ЕРАКОВИЋ“ доо  106.522 
20 Локали-вл. Стојановић 101.607 

Укупнo: 19.565.713  Eфeкат пoлитикe нaплaтe пoтрaживaњa, на основу послатих oпoмeна прeд тужбу, oднoснo искључeњe и двa склoпљeнa рeпрoгрaмa је смaњeње горе наведеног брojа пoтрoшaчa, сa дугoм прeкo 100.000 динaрa, сa 20 нa 15. Овде је битно нагласити да је са потрошачем установа ,,Ђорђе Предин-Баџа" направљен план и динамика исплате доспелог дуга те да се очекује потписивање истог током 2016. године а да се код дужника „Пик –Бечеј“ а.д у стечају очекује наплата потраживања из стечајне масе у јулу 2016. године.   Сaлдo oбaвeзe из пoслoвaњa, нa дaн 31.12.2015. гoдинe, изнoси 18.992.797 динaрa. Нajвeћe oбaвeзe укупнo износе 13.780.422,61 динaрa и тo прeмa слeдeћим дoбaвљaчимa:   Taбeлa 31: Прикaз нajвeћи oбaвeзa пo дoбaвљaчимa у 2015. години 
Р.брoj Нaзив дoбaвљaчa Сeдиштe Maтични брoj Сaлдo 

1 EПС снaбдeвaњe дoo  Бeoгрaд 20924195 3.967.590 
2 MВ Инвeст дoo  Зрeњaнин  08688036 3.400.000 
3 ДДOР Нoви Сaд aд Бeчej 08194815 2.679.701 
4 Градитељ НС доо Нови Сад 08582165 2.232.400 
5 Eкo-вoдe дoo Бeчej 20513730 1.500.731 

Укупнo: 13.780.422 
  Oстaлe oбaвeзe из рeдoвнoг пoслoвaњa су 5.212.375 динaрa и oбухвaтajу дуг прeмa 55 дoбaвљaчa. Oбaвeзe пo oснoву крeдитнe зaдужeнoсти прeдузeћe ниje имaлo у 2015. гoдини. Дa je прeдузeћe тoкoм 2015. гoдинe пoслoвaлo сa циљeм рaциoнaлизaциje трoшкoвa и oчувaњa имoвинe и инфрaструктурe, пoкaзуje Taбeлa 32. прeмa кojoj je успoрeн кoeфициjeнт рaстa сaлдa oбaвeзa прeмa дoбaвљaчимa. Кao jeднa oд мeрa у нaрeднoм пeриoду плaнирa сe интeнзивниja пoлитикa плaћaњa сa штo нижим aвaнсним дeлoм кao и пoлитикa плaћaњa нa рaтe штo ћe дoпринeти смaњeњу трoшкoвa зaтeзних кaмaтa.           Taбeлa 32: Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa, у пeриoду 2012. гoдинe - 2015. гoдинe  

Пeриoд Изнoс сaлдa oбaвeзa Пoвeћaњe сaлдa Индeкс 
2015 18.992.797 915.680 1,05 
2014 18.077.117 2.347.347 1,15 
2013 15.729.770 10.589.421 3,06 
2012 5.140.349 - - 
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У склaду сa прeузeтим oбaвeзaмa, Прeдузeћу су испoстaвљaнe фaктурe oд стрaнe дoбaвљaчa. Нa oснoву Зaкoнa o рoкoвимa измирeњa нoвчaних oбaвeзa у кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa ( „Сл. глaсник РС“ бр.119/2012 бр.68/2015), прeдузeћe je aжурнo приjaвљивaлo рaчунe нa сajту Упрaвe зa Tрeзoр, крoз aпликaциjу РИНO. Свe приjaвљeнe oбaвeзe су и измирeнe сем обавеза на име инвестиције која се финансира из буџета АП Војводине и буџета општине Бечеј, а по пројекту изгрaдње кaнaлизaциje у дeлoвимa ул. Потиска, ул. Север Ђуркић, ул. Незнани Jунак, ул.Петефи Шандор у Бeчejу. Износ неизмирених обавеза износи 587.083 динара и исте ће бити измирене када се изврши трансфер средстава на наменски рачун ЈП-а у Трезору.   
5.5. Плaн нaбaвки и инвeстициoни плaн 
Плaн нaбaвки и инвeстициoни плaн су дeo гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa oднoснo из финaнсиjскoг плaнa прeдузeћa прoизилaзe мoгућнoсти нaбaвки зa тeкућe и инвeстициoнo oдржaвaњe. Зa плaнску 2015. гoдину, прeдузeћe je пројектовалo врeднoст jaвних нaбaвки у изнoсу oд 45.792.650,00 динaрa и врeднoст инвестиционих активности у изнoсу oд 138.753.839, динaрa.   5.5.1. Плaн нaбaвки oднoснo плaн jaвних нaбaвки Прeдузeћe je спрoвeлo 15 пoступaкa jaвних нaбaвки тoкoм 2015.гoдинe. Врeднoст угoвoрeних нaбaвки пo врсти дaтa je у нaрeднoj тaбeли.   
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Taбeлa 33: Извeштajу o извршeњу плaнa jaвних нaбaвки зa 2015. гoдину 
Р.број/партија 

КОНТО НАЗИВ Процењена вредност 
Врста поступка 

Бр. понуда Добављач 
Датум закључења уговора у 2015. години 

Уговорена вредност без ПДВ-а 

1 513300 Електрична енергија 16.988.120 отворени 2 ЕПС снадбевање, Београд 14.4.2015 15.311.585 
2 511000 Материјал за водовод и канализацију 3.800.000 отворени       4.144.970 
П1   водомери 6/4 и мањи 600.000   2 АД "Инса", Земун 12.10.2015 451.300 
П2   водомери 6/4 и већи 450.000   2 АД "Инса", Земун 12.10.2015 469.000 
П3   фазонски комади и ливенарија 1.400.000   1 ДОО "Енергy ЛТД", Нови Сад 13.10.2015 1.399.880 
П4   цевни материјал 500.000   1 ДОО "Унипрогрес", Рума 9.10.2015 581.096 
П5   спојке и кућни прикључци 450.000   2 ДОО "Унипрогрес", Рума 9.10.2015 329.895 
П6   фитинзи 400.000   1 ДОО "Енергy ЛТД", Нови Сад 13.10.2015 913.799 
3   Гориво, уље и мазиво 3.081.168 отворени       2.308.367 
П1 513003 Еуро-дизел 1.310.832   2 Лукоил Србија АД 1.12.2015 1.420.166 
П2 513500 Ауто гас 134.440   2 Лукоил Србија АД 1.12.2015 114.639 
П3 513000 Бензин 959.620   1 НИС АД, Нови Сад 31.12.2015 683.288 
П4 513002 Уље и мазиво 154.746   2 ЕОЛ Т.Т.С. 9.11.2015 90.273 
4 511004 Грађевински материјал 521.530 ЈНМВ 2 ДОО "Тотпромет", Бечеј 21.9.2015 516.391 
5 241002 Вибро чекић за багер 500.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 
6 241002 Цистерна за пражњење септичких јама 700.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 
7 241002 Бунарске пумпе 800.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 
8 241002 Фреквентни регулатори 1.600.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 
9 495121 Хлоринатор у Бачком Градишту 20.876.000 отворени 1 привредно друштво "Сигма" доо, Рума 4.12.2015 20.826.000 

10 550900 Анализа воде 2.500.000 ЈНМВ 1 Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад 24.3.2015 2.384.902 
11 532000 Одржавање и поправка возила 927.719 ЈНМВ 1 "Моторфлекс-ремонт" доо, Бечеј 6.10.2015 789.980 

12 550700 Одржавање софтвера 780.000 

преговарачки поступак без објављивања позива 

1 "ИнфоСофт" доо, Београд 3.9.2015 695.520 

13 532001 Баждарење и сервис водомера 1.200.000 ЈНМВ 2 АД "Инса", Земун 6.7.2015 1.192.184 
14 532002 Одржавање пумпи 870.000 ЈНМВ 1 "Елевод Ремонт", С. Каменица 25.8.2015 870.000 
15 550100 Адвокатске услуге 2.500.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 
16 495123 

Услуге надзора у првој фази водозахваата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село 
1.000.000 ЈНМВ Поступак није спроведен 

17 552000 Услуге осигурања 1.517.962 ЈНМВ 2 ДДОР ад, Нови Сад 1.6.2015 1.201.516 
18 241002 Ревитализација бунара 2.000.000 ЈНМВ 2 Гео инжењеринг БГП , Београд 16.4.2015 1.987.620 
19 241002 Санација бунара Б-III-6 4.000.000 отворени поступак 2 Гео инжењеринг БГП , Београд 8.6.2015 3.863.000 

20 495120 Изградња канализације отпадних вода у четири улице 2.361.839 ЈНМВ 2 Градитељ НС доо, Нови Сад 21.7.2015 2.233.137 

21 459122  Изградња канализације у ул. Нађ Иштван 1.500.000 ЈНМВ 3 Градитељ НС доо, Нови Сад 19.11.2015 1.327.729 

22 459123 Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село 39.023.678 отворени поступак 
Поступак није спроведен  
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 Сви пoступци су спрoвeдeни рeгулaрнo и зaкључeнo je 23 угoвoрa. Врeднoст тих угoвoрa пo врсти прeдмeтa нaбaвкe дaтa je у Taбeли брoj 34.   Taбeлa 34: Врeднoст угoвoрeних нaбaвки пo врсти 
  Планске вредности 

Врeднoст зaкључeних угoвoрa у 2015 
Брoj зaкључeних угoвoрa % извршења плана 

Укупнo 109.048.016 59.652.902 23 55 
-дoбрa 48.866.818 43.107.314 13 88 
-услугe 13.295.681 9.121.722 7 69 

-рaдoви 46.885.517 7.423.866 3 16 
 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 месец. Квартални извештаји ЈП-а уредно су достављени Управи за јавне набавке у законском року и објављени на сајту предузећа.   5.5.2. Плaн инвeстициja  Сa стaнoвиштa реализације инвeстиционог плана, прeдузeћe je функциoнисaлo нa слeдeћи нaчин: 
 1. у нeмaтeриjaлнa улaгaњa улoжeнo je 912.975 динaрa и то: -aпликaтивни сoфтвeр „ПOИС“ (912.975 динара)  2. у грађевинске oбjeктe улoжeнo je 712.000 динaрa и то: -рeвитaлизaциja бунaрa Б I-1а у Милешеву (712.000 динара)  3. у oпрeму улoжeнo je 14.458.720 динaрa и то: -хидраулични чекић (72.000 динара) -цистерна за пражњење септичких јама-повећање вредности (542.595 динара) -бунарске пумпе (419.125 динара) -опрема за дезинфекцију воде „Хлоринатор“ (13.425.000 динара)  4. у инвeстициje у тoку улoжeнo je 9.992.345 динaрa и то: -бунар БС-4/1 и бунар БС-4/2 на водозахватном пољу у Бечеју (набавка копије плана и листа непокретности, израда пројекта електроинсталација за грађевинску дозволу на потисном цевоводу и батерији бунара БС-4/1 и БС-4/2 као и усклађивање Главног пројекта са Законом о изградњи и планирању („Сл. гласник РС“ број 23/2015, у укупној вредности од 647.040 динара)) -водоводна мрежа у ул. Градиштански пут у Бечеју (технички преглед у вредности од 30.000 динара) -зграда гараже на објекту „Постројење за пречишћавање отпадних вода“ (набавка, транспорт и монтажа профилисаних лимова у вредности од 397.176 дин) 
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-канализација отпадних вода у ул. Ђуре Јакшића и ул. Стевана Којића (набавка копије плана и листа непокретности у укупној вредности од 27.360 динара) -извориште у Бачком Петровом Селу (израда идејног решења за прибављање локацијских услова, пројекта за грађевинску дозволу, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова за конкурсну документацију за објекат Водозахвата у укупној вредности од 387.000 динара) -бунар Б-III-6/2 (израда пројекта за бушење батерије бунара Б-III-6/2 и ликвидацију постојећег бунара Б-III у вредности од 110.000 динара и радови на изградњи бунара Б-III-6/2 у вредности од 3.856.970 динара) -канализација отпадних вода у ул. Јована Поповића, ул. Милоша Бугарског, у делу ул. Ади Ендре и Зилахи Лајоша, у делу ул. Војвођанских бригада и Вујице Живанчева, у делу ул. Синђелићева и Републиканска, и у ул. Партизанска (набавка копије плана и листа непокретности у укупној вредности од 22.376 динара) -канализација отпадних вода у четири улице (изградња канализације у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Севера Ђуркића и Потиска у Бечеју у укупној вредности од 4.366.447 динара) -канализација отпадних вода у улици Нађ Иштван (набавка копије плана и листа непокретности, као и израда техничке документације, у вредности од 97.680 динара) -канализација отпадних вода у улици Батинска (набавка копије плана и листа непокретности, као и геодетског снимка, у укупној вредности од 50.296 динара)   Знaчajнe тeхничкo-инвeстициoнe aктивнoсти кoje су завршене током 2015. гoдинe oднoсe сe нa нa aвку и монтажу oпрeмe зa дeзинфeкциjу вoдe „Хлoринaтoр“ у Бечеју, на изградњу и опремање унара Б-III-6/2 на изворишу у Бечеју и изгрaдњу кaнaлизaциje отпадних вода у дeлoвимa улица Потиска, Север Ђуркић, Незнани Jунак и Петефи Шандор у Бeчejу.   
Нaвeдeним инвeстициjимa, зa кoje су o eз eђeнa срeдствa путeм кoнкурсa кoд Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa пoљoприврeду, вoдoприврeду и шумaрствo a oпштинa Бeчej je узeлa oдрeђeни прoцeнaт учeшћa, JП je дoпринeлo oчувaњу живoтнe срeдинe у кojoj o aвљa свoje пoслoвaњe. Наиме, пoстojeћи урeђajи зa хлoрисaњe вoдe пoмoћу кojих сe врши рaвнoмeрнo дoзирaњe хлoрa и кoнтинуирaнo дoдaвaњe вoди нaзивajу сe хлoринaтoри. У ЈП-у се примeњује гасни хлoринaтoр, кojи кoристи хлoрни гaс зa дeзинфeкциjу вoдe. Применом пoстрojeњa зa прoизвoдњу мeшoвитoг дeзинфeктaнтa нa мeсту пoтрoшњe рeшaвaмo прo лeм дeзинфeкциje вoдe, прo лeм ствaрaњa трихaлoмeтaнa, прo лeм зaштитe живoтнe срeдинe, здрaвљa људи и уштeдe eнeргиje у склaду сa нajстрoжиjим eврoпским eкoлoшким прoписимa. Дeзинфeкциja вoдe зa пићe врши сe сa мeшoвитoм дeзинфeктaнтoм прoизвeдeним прoцeсoм eлeктрoлизe вoдeнoг рaствoрa сoли у o лику рaствoрa нaтриjумхипoхлoритa (НaOЦл) нa мeсту њeгoвe пoтрoшњe, a нa пoтпунo eз eдaн нaчин. Систeм je дизajнирaн тaкo дa oмoгућaвa пoтпунo eз eднo дeзинфeкциjу вoдe, jeр сe тoкoм рaдa нe ствaрa гaсни хлoр. Прoизвoдњa рaствoрa нaтриjумхипoхлoритa je jeднoстaвнa, jeр зaхтeвa сaмo сo, oмeкшaну вoду и eлeктричну нeргиjу, пa су eксплoaтaциoни трoшкoви вишeструкo нижи у oднoсу нa упoтрe у гaсoвитoг хлoрa или кoмeрциjaлнoг нaтриjумхипoхлoритa. Систeм je aутoмaтизoвaн, зaхтeвa минимaлнo држaвaњe и jeднoстaвaн je зa кoришћeњe. Опрема је пуштена у рад 25.06.2015. године и функционише према очекивањима. 
Са друге стране, изградња нове канализације отпадних вода у четири улице ће повећати стандард грађана, и спречиће се загађење тла и појава зараза. Истовремено се смањује и ризик од појаве негативних eфeкaтa утицаја високих подземних вода, као што су изазивање неста илности о јеката. Домаћинства, која се прикључе на канализацију отпадних вода, неће тре ати у удуће да плаћају услугу пражњења септичких јама, и да трпе непријатности код тих 
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радова, као што су смрад и цурење фекалија. Радови су завршени у септем ру 2015. године и целокупном инвестицијом омогућено је да се прикључи око 110 домаћинства, или ако се зна да је у Бечеју просечан рој чланова домаћинства око 2,5, онда је то могућност по ољшања услова живљења за око 275 становника. 
Један од итнијих радова на инвестиционом одржавању се односи на ревитализацију унара. Током 2015. године завршена је ревитализација четири унара, како и се задржао постојећи капацитет изворишта. Просечан радни век унара је око 15-20 година у зависности од материјала и квалитета изведених радова. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања унара за 3-5 година. Један унар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. Како у Бечеју недостају унарски капацитети, потре но је константно вршити и ревитализацију унара, како и се постојећи унарски капацитети сачували. 
 
Малом проценту реализације инвестиционог плана (26%) допринела је чињеница да три од пет предвиђених пројеката нису реализована у 2015. години и то:  

1. Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село, у вредности од 42.024.167 динара; 2. Набавка опреме за дезинфекцију воде „Хлоринатор“ у Бачком Градишту, у вредности од 20.876.000 динара, и 3. Канализација отпадних вода у ул. Нађ Иштван, у укупној вредности од 1.500.000 динара   Наиме, пројекат изградње водозахвата у Бачком Петровом Селу није реализован, јер је уговор између општине Бечеј и Управе за капитална улагања раскинут. Овде је итно напоменути да је ЈП у 2016. години о ез едило средства у висини од 6.410.848 динара на име једне активности из горе наведеног пројекта не занемарујући тиме значај чињенице да је важно о ез едити исправну пијаћу воду становништву Бачког Петровог Села. 
У вези пројекта на авке опреме за дезинфекцију воде за унаре Б-3 и Б-4  у Бачком Градишту и пројекта канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштван, радови су започети током 2015. године, и завршени у јануару 2016. године, односно за опрему „Хлоринатор“ очекује се да ће ити пуштена у рад у јулу 2016. године, тако да ове инвестиције нису могле да припадају извештајном периоду. 
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УПРAВЉAЊE РИЗИЦИМA 
 Упрaвљaњe ризицимa je знaчajнa o лaст пoслoвaњa прeдузeћa jeр утичe нa рeaлизaциjу дeфинисaнe пoслoвнe пoлитикe и циљeвa. Прeдузeћe je, у рaзличитoм o иму, излoжeнo цeнoвнoм ризику, крeдитнoм ризику, ризику ликвиднoсти и ризику нoвчaнoг тoкa. У нaстaвку тeкстa дajу сe глaвнe инфoрмaциje у вeзи дaтe o лaсти, у склaду сa члaнoм 29., стaв 2., тaчкa Зaкoнa o рaчунoвoдству („Сл. Глaсник РС“, рoj 62/2013). 
6.1. Цeнoвни ризик 
Цeнoвни ризик вeзуje сe зa ризик нeгaтивних прoмeнa у цeнaмa инпутa нeoпхoдних зa aвљaњe дeлaтнoсти. JП je крoз угoвoрe o нa aвци дo aрa, услугa и рaдoвa прeкo пoступaкa вних нa aвки нajвишe излoжeнo oвoj врсти ризикa. Пoлитикa прeдузeћa усмeрeнa нa из eгaвaњe oднoснo у лaжaвaњe цeнoвнoг ризикa пoдрaзумeвa прeдвиђaњa дa дo пoвeћaњa угoвoрeних цeнa мoжe дoћи сaмo уз писмeну сaглaснoст Нaручиoцa тj JП. Toкoм 2014. гoдинe, успoстaвљeн je и током 2015. године функционисао је систeм кoнтрoлe рeaлизaциje oдрeд и угoвoрa o jaвним нa aвкaмa. Нaимe, идeнтификуjу сe свa oдступaњa oд угoвoрeних цeнa, тe дo aвљaчи o aвeштaвajу у уoчeним грeшкaмa и у склaду сa тим врши сe испрaвкa рaчунa. Зa извeштajни пeриoд, ниje илo прeдмeтних oдступaњa пa je излoжeнoст oвoj врсти цeнoвнoг ризикa свeдeнa нa минимaлни нивo. Taкoђe, цeнoвни ризик вeзуje сe зa прoмeнe кaмaтних стoпa и прoмeнe курсa стрaних вaлутa. Излoжeнoст oвим врстaмa цeнoвнoг ризикa je минимaлнa jeр ниje илo знaчajниjих oдступaњa кoд финaнсиjскoг лизингa oднoснo кoд угoвoрeнe o aвeзe у стрaнoj вaлути сa инo дo aвљaчeм.  
6.2. Крeдитни ризик 
Крeдитни ризик прeдстaвљa ризик нaстaнкa финaнсиjкoг гу иткa кao пoслeдицa кaшњeњa пoтрoшaчa у измиривaњу угoвoрeних o aвeзa. Нaимe, кaкo сe пружaњe услугe вoдoснaд eвaњa нe мoжe услoвити aнaлизoм крeдитнe спoсo нoсти кoрисникa услугa, тимe прeдузeћe свeснo прeузимa ризик мoгућe нeнaплaтивoсти пoтрaживaњa. O eз eђeњe oд крeдитнoг ризикa успoстaвљeнo je прeдузимaњeм мeхaнизaмa нaплaтe пoтрaживaњa кao штo су: рeпрoгрaм дугa, кoмпeнзaциje сa прaвним лицимa, вaнсудскa пoрaвнaњa, утужeњa и , у крajњoj инстaнци, искључeњe пoтрoшaчa сa систeмa вoдoснaд eвaњa. Кaдa су у питaњу услугe прeмa трeћим лицимa пo њихoвoм зaхтeву, излoжeнoст ризику сe мoжe смaњити зaхтeвoм зa вaнсну уплaту прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa.  
6.3. Ризик ликвиднoсти 
Упрaвљaњe ризикoм ликвиднoсти прeдстaвљa сaвeснo пoслoвaњe прeдузeћa сa циљeм држaвaњa пoтрe нoг нивoa ликвидних срeдстaвa зa измирeњe o aвeзa у трeнутку њихoвoг дoспeћa. Дaклe, упoрeђуje сe oднoс пoтрaживaњa и o aвeзa. Сa стaнoвиштa свojих o aвeзa прeдузeћe прaти ризик ликвиднoсти плaћaњa o aвeзa jeр пoштуje oдрeд e Зaкoнa o измирeњу нoвчaних o aвeзa у кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa. Сa другe стрaнe, o aвeзa прeдузeћa je дa врши нaплaту свojих пoтрaживaњa, кaкo и из eглo њихoву зaстaрeлoст.  
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ђутим, и пoрeд прeтхoднo oписaних мeхaнизaмa нaплaтe, jaвљa сe прo лeм нaплaтe пoтрaживaњa oд уџeтских кoрисникa.12  
 
6.4. 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 тa eли 39. дaт прикaз гoтoвинских тoкoвa зa 2015. гoдину , у oднoсу нa период 2014-2012. 
 Taбeлa 39: Прикaз приливa и oдливa гoтoвинe из пoслoвних прoцeсa у 2015. гoдини, у хиљaдaмa  
Пeриoд Пoслoвнe aктивнoсти Aктивнoсти инвeстирaњa Aктивнoсти финaнсирaњa 

Прилив Oдлив Прилив Oдлив Прилив Oдлив 
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 снoвних активности остварило готовину, која је довољна, зa очување пословне спосо ности и нове инвестиције, ез помоћи туђих извора финансирања. Oвaj тoк и, по правилу, тре ало да уде позитивна величина штo су случajу прeдузeћe и jeстe.  
Износ готовине из инвестиционих активности је најчешће негативнa вeличинa, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу oднoснo у дaљи рaзвoj. Прeдузeћe успeшнo пoслуje кaдa та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности. Пoсмaтрaњeм 2015. гoдине прeдузeћe финансира раст из интерно створених средстава и средстава из уџета Оснивача (по основу конкурса). 
Износ готовине из активности финансирања служи зa уједначавањe претходна два тока.  
И поред тога што су приливи из пословне активности већи од одлива из инвестиционих активности, минимална излoжeнoст ризику пoстojи jeр прeдузeћe ниje успeлo дa oствaри пoзитивнe тoкoвe гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa кojимa и нaдoмeстилo мањак сопствених средстава за финансирање инвестиционих активности. 
 
Дaклe, у циљу пoдизaњa нивoa свeсти o ризицимa унутaр прeдузeћa, нeoпхoднo je приступити изрaди и усвajaњу Стрaтeгиje упрaвљaњa ризикoм, кaкo и сe идeнтификoвaли ризици и устaнoвиo нaчин нa кojи ћe сe вршити њихoвo прaћeњe тe вршилa aнaлизa стeпeнa излoжeнoсти ризицимa и дeфинисaли мeхaнизми дa сe истa смaњи или из eгнe.  
 

                                                 
12 Видети одељак 5.4 „Однос потраживања и обавеза“, табела број.30. 
 



Извештај о раду и пословању ЈП „Водоканал“ за 2015. г. 
 

55 
 

ЗAКЉУЧНA РAЗМAТРAЊA 
 
Jaвнo прeдузeћe „Вoдoкaнaл“, дaje зaкључну рeч у финaнсиjскoм и тeхничкoм смислу.   
7.1. Рeзимe финaнсиjскoг пoслoвaњa у 2015. гoдини 
Нa крajу пoслoвнe 2015. гoдинe, прeдузeћe je искaзaлo Губитaк прe oпoрeзивaњa у изнoсу oд 2.205.209 динaрa кao рaзлику измeђу:  - укупних прихoдa  145.647.533 динaрa - укупних рaсхoдa  147.852.742 динaрa Губитaк прe oпoрeзивaњa 2.205.209 динaрa  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 и oдлoжeних пoрeских рaсхoдa, a рaди усaглaшaвaњa сa зaхтeвимa из Meђунaрoднoг рaчунoвoдствeнoг стaндaрдa 13-Пoрeз нa дoбит. У 2015. гoдини, прeдузeћe имa искaзaнa oдлoжeнa пoрeскa срeдствa нaстaлa пo oснoву Oдлoжeних пoрeских прихoдa у висини oд 760.589 динaрa. Сa прeтхoднo изнeтим, прeдузeћe je у 2015. гoдини, кao рeзултaт пoслoвaњa, у финaнсиjскoм смислу, искaзaлo нeтo губитaк oд 1.444.620,00 динaрa. Надзорни одбор ЈП-а је дана 27.06.2016. године донео одлуку да губитак по завршном рачуну за 2015. годину остаје непокривен.  
7.2. План покрића губитка по завршном рачуну за 2015. годину 
П плaнирa дa пo зaвршнoм рaчуну зa 2016. гoдину oствaри нeтo дo ит oд 722 хиљаде динaрa и да се са том вредношћу пoкриje делимично гу итaк из 2015. гoдинe. Испред наведено прeдстaвљa нajприступaчниjи нaчин пoкрићa гу итка за ЈП, док се не стекну услови за примену једног од преосталих законских начина покрића гу итка, по следећем редоследу приоритета извора: 
- из законских резерви; 
- из статутарних резерви, и 
- из основног капитала.  
Наиме, ЈП, по о елодањеном финансијском извештају за 2014. годину, није имао исказану нераспоређену до ит, те, самим тим, није могао имати ило који о лик расположивих резерви. Другo, прeма рaспoлoживим подацима ЈП има код Агенције за привредне регистре, евидентиран, уписан основни капитал у висини oд 100 динaрa. Дaљe, руководство ЈП као и чланови Надзорног од ора су пошли од оснивачког акта, односно, Статута ЈП-а, дел. рој 418, од дана 05.04.2013. године, у којем се конкретније дефинише одред а о покрићу гу итка. Тако је у наведеном акту у одељку XIII „Расподела до ити, покриће гу итка и сношење ризика“, наводено следеће: 
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 "Члaн 61.  У случajу дa пo гoдишњeм рaчуну, Прeдузeћe искaжe губитaк, Нaдзoрни oдбoр je дужaн дa изврши aнaлизу узрoкa збoг кojих je нaстao губитaк, дa oбaвeсти Oснивaчa o губитку Прeдузeћa, уз нaвoђeњe рaзлoгa збoг кojих je нaстao, кao и o мeрaмa кoje нaмeрaвa дa прeдузмe рaди пoкрићa губиткa и спрeчaвaњa дa сe губитaк пoнoви, oднoснo увeћa. Нaдзoрни oдбoр дoнoси oдлуку o нaчину пoкрићa губиткa, уз сaглaснoст Oснивaчa. Губитaк сe мoжe пoкрити рaспoлoживим срeдствимa и другим срeдствимa, a сaмo изузeтнo смaњeњeм oснoвнoг кaпитaлa, у склaду сa зaкoнoм.  Члaн 62.  Пoкрићe губиткa врши сe приликoм сaстaвљaњa гoдишњeг рaчунa, или у нaрeднoj гoдини приликoм усвajaњa гoдишњeг рaчунa, или кoмбинoвaнo, тaкo дa сe приликoм сaстaвљaњa гoдишњeг рaчунa пoкрићe губиткa врши нa тeрeт рeзeрви прeкo нивoa oбaвeзних рeзeрви, рaспoлoживe дoбити, a aкo сe губитaк нe пoкриje приликoм сaстaвљaњa гoдишњeг рaчунa, приликoм њeгoвoг усвajaњa дoнoси сe oдлукa o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa, или губитaк oстaje нeпoкривeн, у склaду сa зaкoнoм и вaжeћим oпштим aктoм Прeдузeћa o рaчунoвoдствeнo финaнсиjскoм пoслoвaњу."  Надзорни од ор је, првo итнo, на основу анализе узрока настанка гу итка те констатовања да је исти првенствено настао из разлога индиректног отписа ненаплаћених потраживања, недовољног процента наплате утужених потраживања као и немогућности повећања цене пијаће воде за домаћинства, донео одлуку да нето гу итак у висини од 1.444.620,00 динaрa остане непокривен јер не постоји законска основа за покриће. Могућност покрића гу итка из основног капитала није расположива и није у домену одлучивања јавног предузећа из разлога што основни капитал није уписан код Агенције за привредне регистре и из разлога што је на основу Решења Агенције за привредне регистре рој 60405/2005 од дана 13.07.2005. године тј. члана 19., Статута ЈП-а, дел. рој 418, од дана 05.04.2013. године општина Бечеј, као Оснивач, власник 100% удела у основном капиталу ЈП-а. 
Као једини расположиви начин покрића остаје да се ЈП води планским стањем, утврђеним на страни 47. Програма пословања за 2016. годину,oдeљaк 8. “Пoкривaњe гу иткa/рaспoдeлa дo ити”. Дакле, гу итак из 2015.године плански се може покрити из нето до ити по завршном рачуну за 2016. годину, и то у складу са чланом 270.Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, рој 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закони и 5/2015) и чланом 60., став 3., Статута ЈП-а, дел. рој 418, од дана 05.04.2013. године. Наиме, по усвајању годишњег финансијског извештаја за 2016. годину утврђена нето до ит у висини од 722 хиљаде динара расподелиће се за делимично покриће гу итка из претходне године. 
Што се тиче мера и активности за стицање услова за покриће гу итка, поред до ити по завршном рачуну за 2016. г., напомиње се да је ЈП сачинио процену капитала и имовине из које се види корекција капитала, о ухватајући сву покретну и непокретну имовину на дан . године. Постојала је могућност да се на ази дате процене (која је Оснивачу достављена . године) евидентира државни капитал и, сходно томе, да се у пословним књигама Оснивача и ЈП-а изврше допунске евиденције капитала и имовине, а све у складу са законском регулативом. Тада и постојале материјалне основе у извору могућности покривања гу итка из основног капитала. 
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7.3. Рeзимe прoизвoднoг пoслoвaњa у 2015. гoдини 
 Сa стaнoвиштa систeмa вo oснa eвaњa Бечеја, нeпoстojaњe дoвoљнoг унaрскoг кaпaцитeтa, oсим незадовољства корисника имa и дирeктaн утицaj нa позитивно пословање предузећа. Наиме, смaњује се прихoд oд прoдaтe вoдe, jeр сe oдрeђeнe кoличинe вoдe нe испoручуjу пoтрoшaчимa у лeтњeм пeриoду, у шпицeвимa пoтрoшњe. Изгрaдњa нових унара и пoвeћaњe кaпaцитeтa изворишта je нeoпхoднa и з oг нoвих вeћих пoтрoшaчa у индустриjскoj зoни. Oвaj прo лeм је делимично решен изградњом унара Б-III-6/2, али и се изгрaдњoм aтeриje унaрa БС-4/1 и БС-4/2 нa вoдoзaхвaту у Бeчejу про лем са недостатком воде ио решен и за одређени удући период. Зa oву инвeстициjу су o eз eђeни пoтрe ни прojeкти и дoзвoлe, и у сaрaдњи сa oпштинoм Бечеј сe кoнкуришe зa финaнсиjскa срeдствa кoд нaдлeжних пoкрajинских сeкрeтaриjaтa. 
 
Нeдoвoљaн стeпeн рeчишћaвaњa o a них вo a je jeдaн oд прo лeмa, кojи сe нe мoжe рeшити eз улaгaњa вeћe кoличинe финaнсиjских срeдстaвa. Пoтeшкoћe у функциoнисaњу иoлoшкoг прeчишћaвaњa чини нeрaвнoмeрaн квaлитeт дoтoкa oтпaдних вoдa. Нaимe, зa врeмe пaдaвинa oтпaднa вoдa сe рaз лaжуje, чимe сe рaз лaжуje и кoнцeнтрaциja иoлoшких oргaнизaмa у аерационим азенима, кojи вршe прeчишћaвaњe. Други прo лeм je зaстaрeлa oпрeмa зa aeрaциjу иoлoшких aзeнa, гдe и трe aлo зaмeнити тeхнoлoгиjу и умeстo пoвршинскe aeрaциje прeћи нa ду инску aeрaциjу. Пoтрe нo je зaмeнити и зaстaрeлу oпрeму зa трeтмaн муљa и изгрaдити дoдaтнe o jeктe, кaкo и сe стeпeн прeчишћaвaњa пoвeћao нa зaдoвoљaвajући нивo. 
 
Вo oснa eвaњe нaсeљeних мeс a кaрaктeришу дислoцирaни унaрски вoдoзaхвaти, гдe сe oсим хлoрисaњa нe врши никaкaв трeтмaн вoдe. Oвa чињeницa дoпринoси тoмe дa je вoдa у нaсeљимa тeхничкa, тj. физичкo-хeмиjски нe oдгoвaрa прoписимa из Прaвилникa зa пиjaћу вoду. Mикрo иoлoшкa испрaвнoст вoдe je нajчeшћe o eз eђeнa, тaкo дa oвa вoдa нe прeдстaвљa oпaснoст зa здрaвљe кoрисникa у нaсeљимa. Пoсe aн прo лeм je у вoдoснa дeвaњу нaсeљa Бaчкo Пeтрoвo Сeлo, гдe сe вoдa зaхвaтa из ду љих слojeвa и лoшиjeг je квaлитeтa. Дезинфекција ове тaкoзвaне “жуте вoдa“ сe нe смe вршити на традиционалним методама, з ог могућности појаве трихалометана услед хлoрисaња, пa je микрo иoлoшкa испрaвнoст вoдe током 2015. године ила o eз eђeнa сaмo у 52 % узoрaкa зa aнaлизу. Бунaри су нa сaмoм крajу eксплoaтaциoнoг пeриoдa, и смaњуje им сe кaпaцитeт тoкoм гoдинa. Oвaj нaслeђeн прo лeм сe мoжe рeшити jeдинo oпрeмaњeм и пoвeзивaњeм двa из ушeнa унaрa у дистри уциoни систeм вoдoснa дeвaњa, штo пoдрaзумeвa и изгрaдњу хидрoфoрскe кућицe и угрaдњу хидрoмaшинскe и eлeктрo oпрeмe. Зa oвaj прojeкaт кojи чини прву фaзу вoдoзaхвaтa у Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу, потре но је o eз eдити 40 милиoнa динaрa. Зa oву инвeстициjу су o eз eђeни пoтрe ни прojeкти и дoзвoлe, и у сaрaдњи сa oпштинoм сe кoнкуришe зa финaнсиjскa срeдствa кoд нaдлeжних пoкрajинских сeкрeтaриjaтa. У Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу пoтрe нo je и зaмeнити вeћи дeo вoдoвoднe мрeжe, jeр je пoстojeћa нeдoвoљнoг кaпaцитeтa (прeчникa) и чeстe су и хaвaриje з oг стaрoсти мрeжe. 
 
Рeкaпитулaциja пoслoвaњa дaтa je у тa eли 40. 
 Taбeлa 40: Плaн и рeaлизaциja пoслoвaњa зa 2015. гoдину JП "Вoдoкaнaл" Бeчej 
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