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ИЗВЕШТАЈ  О  ПОСЛОВАЊУ  ЗА  2020. годину 

 
УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ 

 
Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"ј.п. формирано је деобом бившег 

ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1  
од  01.08.1994. године. ЈКП „Водовод и канализација „ јп Ст. Пазова, 
ул. Бранка Радичевића бр. 2 уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре решењем бр. БД 54043/2005 од 27.6.2005.године, 
МБ 08591130 овим Статутом, у складу са Одлуком о промени оснивачког акта  од 24.10. 
2016. године. 
 Основна делатност "Водовода и канализације"ј.п. је црпљење и дистрибуција воде 
за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење 
отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже. 
 У саставу "Водовода и канализације"ј.п. су локални водоводи у насељима : Стара 
Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук, Бановци – Дунав, Нови Бановци, Голубинци, 
Крњешевци и водовод у Старим Бановцима, а водоводна мрежа у Месној  заједници  Војка 
је тренутно у фази изградње. 
 

 Матични број:  08591130 

 ПИБ: 100536726 

 Централа (+381 22) 310 680 

 Е-mail kancelarija@viksp.co.rs 

 Интернет презентација је на адреси www.viksp.rs 

 Директор ( Законски заступник): Милош Грковић, мастер инжењер менаџмента 

 Надзорни одбор:  председник Бранко Мазалица 

     На дан 31.12.2019. године, Предузеће има 115 запослених. На дан 31.12.2020. године у 
Предузећу је било 118 запослених.  
По критеријумима величине прописаним Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 

бр. 62/2013). Предузеће је у 2016. години  класификовано у мала правна лица. 
Финансијски извештаји за 2020. годину састављени су у складу са Законом о 

рачуноводству. Овај Закон захтева да финансијски извештаји Предузећа за годину 
завршену на дан 31.12.2020. године буду састављени у складу са Међународним 
стандардом за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) - и релевантном подзаконском 
регулативом:  
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 

задруге и предузетнике, и 
Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 

задруге и предузетнике. 
  Финансијски извештаји су у свим својим деловима усклађени са свим релевантним 
одредбама Међународних стандарда финансијског извештавања, и подзаконским 
прописима о вођењу пословних књига, састављању, достављању и јавном објављивању 
финансијских извештаја за 2020. годину.  

Упоредни износи 2020/2019 године, у финансијским извештајима исказани су у 
хиљадама динара, док су износи у анализираним позицијама исказани у динарима. 
Функционална валута је динар. 
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1. В О Д О С Н А Б Д Е В А Њ Е 
 

А)  Бунари 

 
Месна заједница макс.капац. 

изворишта 
  у   л/с 

број 
бунара 

бр. 
бунара 
који не 
раде 

макс.потрош. у 
односу на капац. 
извор.      % 
 

просечни капац. 
бунара у  
   л/с/бунар 

1. Стара Пазова         85    16     3              90          6,5 

2. Нова Пазова         80    14     2            >90          6,0 

3. Голубинци         28      4     -               80          7,0 

4. Крњешевци         14      2     -               60          7,0 

5. Бановци Дунав         18      3     -               60          6,0 

6. Нови Бановци         56      8     1               85          7,0 

7. Белегиш         30      6    1               75          7,0 

8. Сурдук         24      5    1               70          6.0 

9. Стари Бановци         35      7     -               90          5.0 

10. Војка           7      1     -               80          5.0 

 
 
 
Б)   ВОДОВОДНА    МРЕЖА 
 

         Водоводна мрежа је доста дотрајала, ( просек преко 35 година ) различитих профила дужине  око 310 
km изграђених од различитих материјала. На водоводну мрежу насеља општине Стара Пазова 
прикључено је 21.744 домаћинстава, што је укупно 24.209 корисника. Сваки водоводни прикључак има  
просечну дужину од око 10 метара а то је још додатних 220 km мреже. 
 
 У току 2020. године извршена је реконструкција дела водоводне мреже профила АЦЦ 200 у дужини 
181м у делу улице Његошева и АЦЦ 150 у дужини 438 м у делу улице Жарка Зрењанина у Новој Пазови. 
Радове суфинансирао Покрајински секретаријат за шумарство, пољопривреду и водопривреду Нови Сад и 
локална управа Општине Стара Пазова. Пројектну документацију обезбедио ЈКП Водовод и канализација 
Стара Пазова. 

             
 
 

В)   ВОЗИЛА   И  ОПРЕМА 
 

       Током 2020. године извршена је набавка специјализованог возила за пробијање и усисавање 
канализације у износу од 29.980.000,00 динара ( без ПДВ-а), путем кредитног задужења код ОТП 
банке у износу 255.000ЕУР –а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком 
отплате у јулу 2020. године.  Од  опреме, набављена је 1 пумпа Панели за бунаре, 2 пумпе Сеп и 2 
САЕР,  и 4 дозир пумпе на систему за хлорисање, затим 2 фекалне пумпа, хидрофорска посуда, као 
и 1 фреквентни регулатор. Купљено је  и, 1 електромотор и два сервера и 8 мерача протока. Опрема 
за бунар Б-1/20 је реализована у износу од 1.629.310,00 динара. Укупно је прибављено опреме у 
вредности 40.446.643,73  динара. 
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Г )  ВОДОМЕРИ 
 

 У 2020. години замењено је 2.261 водомер : 
      - Стара Пазова                                          1 172 ком. 
      - Нова Пазова                                               548 ком. 
      - Крњешевци                                                   51 ком 
      -Голубинци                                                      92 ком 
      -Нови Бановци                                              162 ком 
      -Бановци-Дунав                                              10 ком 
      -Сурдук                                                            46 ком 
      -Белегиш                                                       115 ком  
      -Стари Бановци                                              65 ком 

                                                                           2.261 ком 

 
Д)   СНАБДЕВАЊЕ И  КВАЛИТЕТ  ВОДЕ 

 
У 2020.години, је дошло до реализације бушења само једног новог бунара у Старој Пазови (Б1-
2019), бушење нових бунара би требало да буде приоритет у наредном периоду јер је  веома 
угрожена поузданост система водоснабдевања.  
 

     У 2020. години није било рестрикција воде осим хаваријских искључења која су кратко трајала, што 
подразумева да је снабдевање потрошача водом било уредно. 
Годинама су улагања у водоводну инфраструктуру била релативно на ниском нивоу, тако да се у 
наредним годинама мора озбиљно приступити овом проблему и улагати неупоредиво више (нови бунари, 
проширење и реконструкција мреже, резервоарски простор, итд.) 
        Проблем у Старој и Новој Пазови а и осталим местима, је недостатак локација за бушење нових 
бунара. 
У Старој Пазови стигло се до испред пруге, а капацитет потисног вода је до максимума искоришћен, па се 
сви бунари могу бушити само као супституција за постојеће бунаре када престану да функционишу, или да 
се купи земљиште и отвори централно извориште из правца Старе Пазове, постоји План детаљне 
регулације а ЈКП Водовод и канализација је надлежној Комисији општине Стара Пазова доставио 
иницијативе и предлоге за решавање имовинских односа са власницима земљишта. 
 
       Планом детаљне регулације централног изворишта општине Стара Пазова дефинисана је локација 
централног изворишта са леве стране пута, Стара Пазова - Нова Пазова. Студијом развоја водоводног 
дистрибуционог система који је израдио Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' на резервисаном 
простору, осим бунара предвиђена је изградња резервоара капацитета 2.500 m

3
 и постројења за 

пречишћавање капацитета 100 l/с. Техничком документацијом на нивоу генералног пројекта треба 
разрадити варијанте решења објекта заједничког изворишта за Стару и Нову Пазову (водозахватни 
бунари, резервоари, постројења за пречишћавање, систем за транспорт воде и сл.).Извориште које треба 
да обезбеди воду за Стару и Нову Пазову  у периоду од 30 година мора имати ефективну површину од 
најмање 80 хектара. Потребно је извршити и истражна испитивања на локацији која би доказала 
постојање потребних количина пијаћих вода.Посебно важно због интензивног развоја централне радне 
зоне Стара Пазова.  
        Интензивном експлоатацијом изворишта, односно старењем изворишта долази до погоршања 
хемијских карактеристика захваћене воде. Након вишегодишње експлоатације изворишта Старе и Нове 
Пазове уочен је тренд мењања хемијских карактеристика воде за пиће, те треба планирати постројење за  
пречишћавање  пијаће воде. 
       Бактериолошка исправност пијаће воде се обезбеђује прописаним хлорисањем и редовним 
проверама квалитета од стране Завода за заштиту здравља из Сремске Митровице. Хлорисање се у 
Старој Пазови и на старом изворишту у Новој Пазови врши гасним хлоринаторима, а у осталим 
насељима течним хлором (натријум-хиперхлорид) . 
       Уградњом мерача протока на извориштима стекла се могућност да се у току године направи 
биланс произведене воде и воде која је испоручена грађанима, односно да се да оцена стања 
водоводне мреже. У 2020 години замењено је 2261  комада  водомера и са интензивном заменом ће се 
наставити и у овој години, а планира се замена око 5.000 водомера годишње. 
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    У овој години треба предвидети уградњу и замену око 50 хидраната. Све ово је, такође у функцији 
квалитативног испирања водоводне мреже, јер са могућношћу усмерења тока воде избацивање 
наталоженог наноса је много ефикасније, на краћим деоницама постиже се боље испирање. Иначе, талог 
у цевима се јавља из више разлога: таложење соли Fe, Ca на зидовима цеви, корозија, песак и муљ из 
водозахвата  и др., те је с тога нормално функционисање хидро механичке опреме један од предуслова за 
квалитет питке воде. 

 
ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У 2020. години 

 

   У току 2020. години рађене су анализе воде за пиће у А обиму у свему према Правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће, (Сл.лист СРЈ бр. 42/98, 44/99 и 28/19). Анализе воде за пиће у 
А и Б обиму  ради ЗЗЈЗ из Сремске  Митровице и у свом извештају даје стручно мишљење, оцену и 
предлог мера. Извештаје о извршеним анализама Завод истовремено доставља Санитарној 
инспекцији надлежној за нашу Општину, такође, месечне извештаје доставља Министарству 
здравља РС. 

    Највећи број узорака узет је на точећим местима потрошача као збирни узорак.  
Насеље 

 
 

Укупан 
број узорака – 
А обим 

Стара Пазова        216 
Нова Пазова        222 
Нови Бановци        114 
Стари Бановци          72 
Голубинци          72 
Сурдук          37 
Бановци Дунав          36 
Белегиш          48 
Крњешевци          36 
Војка           14 

УКУПАН БРОЈ 
УЗОРАКА 

 

 
       867 

   

Насеље 
 
 

Укупан 
број узорака – 
Б обим 

Стара Пазова 13 
Нова Пазова 13 
Нови Бановци   8 
Стари Бановци   7 
Голубинци  4 
Сурдук  4 
Бановци Дунав  3 
Белегиш  5 
Крњешевци  2 
Војка  1 

УКУПАН БРОЈ 
УЗОРАКА 

 

 
         60 

   

 

 јавна чесма у Јана Сикоре  укупан број узорака 12 
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У току 2020. год. вршено  је редовно, планско испирање водоводних мрежа у свим насељима 
општине.  План испирања је одређен количином произведене воде и бројем еквивалент  становника 
за свако насеље. Редовно се прати ситуација на терену, као и пријаве грађана, тако да се испирање 
појединих делава  насеља врши чешће. 
Повремена микробиoлошка неисправност је последица секундарних загађења и то непатогеним 
микроорганизмима и у тим случајевима укупан број није био значајно повећан. 
 У наредном периоду потребно је извршити извесна техничка побољшања како би се побољшао 
квалитет воде. То се пре свега односи на обезбеђивање аутоматског рада агрегата који би омогућио 
континуиран рад бунара и стални, задовољавајући притисак воде у водоводној мрежи и у условима 
нестанка струје. Такође, у наредном периоду је потребно  инвестирати у адекватну водоводну 
мрежу. 
Дезинфекција воде за пиће врши се хлорним препаратима и то континуирано 24 сата на свим 
извориштима, тако да је сва произведена вода дезинфикована. 
Дезинфекциона средства се континуирано набављају и залихе увек подмирују потребе за месец или 
више дана унапред. Редовно  се одржавају и сервисирају уређаји за дезинфекцију воде од стране 
нашег обученог радника и овлашћеног сервиса. 
Радници који раде на одржавању водоводног система редовно су подвргнути санитарном прегледу, 
тј. они су под здравственим надзором епидемиолошке службе.  
Зоне санитарне заштите водоводних објеката се редовно одржавају ограђивањем и обележавањем 
одговарајућим ознакама, као и редовним кошењем. На бунарским шахтама су урађена браварска 
побољшања система за закључавање и обезбеђивање.На делу објеката инсталиран је 24 часовни 
видео надзор. 

   КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
   А.  ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА – ОТПАДНЕ ВОДЕ 
 
  1. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 
   Канализациона мрежа фекалних - отпадних вода у Општини Стара Пазова  постоји у насељима 
Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, као и Бановци - Дунав и састоји се од главних 
колекторских праваца и секундарне канализационе мреже. 
   У насељу Каблар – Бановци изграђеност мреже је 100 % , у Новој и Старој Пазови изграђеност је 
испод 50% , а у Новим Бановцима је то симболично – мрежа постоји само у две улице 3.8 км. 
 
 У 2020 години уз суфинансирање са Покрајинским секретаријатом за шумарство, 
пољопривреду и водопривреду Нови Сад изведена је канализација у улици Бошка Бухе м и 
Слободана Јовановић у Блоку 9 у Новој Пазови, укупно око (341+275)+340 м и створени услови за 
прикључење нових 91+41 корисника.   Отпадна вода се не пречишћава, већ се као сирова директно 
упушта у реципијент – река Дунав. 
 
   Одржавање канализационог система је свакодневно и своди се на чишћење, одгушење и 
испирање  загушених делова мреже због присуства крупних и пливајућих  физичких примеса. 
   У 2020.години је извршено испирање фекалне канализационе мреже у дужини од   12.803 м', и 558 
одгушења исте. 
   
 И ове године је присутан проблем крађе ЛГ поклопаца са ревизионих силаза и закључано и 
обезбеђено је 14 комада поклопаца а замењено бетонским у зеленом појасу 40 комада; следеће 
године је предвиђено 80 комада. 
 
    У 2020 години прикључено је на канализацију 74 корисника (у Старој Пазови 38, у Новој Пазови 33 
и Н.Бановцима 3). Неопходно је евидентирати потенцијалне прикључке на канализациону мрежу 
којих по спроведеној контроли има око 500-600 комада, као и решавање плаћања утрошене 
електричне енергије за црпне станице ЦС 1 и ЦС 2, од стране водовода Инђија. 
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 На располагању је пројектна документација за изградњу преко 25 км канализационе мреже и 
преко је потребно интензивирати изградњу у наредном периоду. 
 
   2. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ФЕКАЛНЕ - ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 
У наредном периоду треба: 
   - извршити реконструкцију хидромеханичке опреме црпне станице ЦС 1 како је то предвиђено 
техничким решењем из 2010. год. Садашње стање опреме је  веома лоше, па лако може доћи до 
отказивања појединих битних елемената система; 
   - пројектовање и уграђивање аутоматске заштитне решетке у црпне станице ЦС 1 и ЦС 2 ради 
спречавања дотока чврстог отпада и влакнастог материјала у фекалне пумпе. 
   - пројектовање и уграђивање хемијско – механичких филтера за брзу неутрализацију контамината 
и филтрацију непријатних мириса  из ваздуха  у црпној станици ЦС 1;на располагању је пројекат 
   - уграђивање носећег елемента пумпе на ЦС 2 како би иста била доведена  у 100 % режим рада; 
   - подешавање и аутоматизација рада црпних  станица ЦС 1 и ЦС 2; 
   За ЦС 1 потребно је у случају нестанка електричне енергије или пада напона обезбедити резервно 
напајање  ЦС 1, или путем напајања са друге ВН мреже, или агрегатским напајањем.  
У 2019 години урађен је пројекат и треба извести другу фазу потисног цевовода низводно од ЦС-1 
пре свега због старости постојећег потисног цевовода и све чешћих кварова а ширењем насељских 
мрежа повећава се и доток. 
    
   3. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА 
 
   У 2020.години извршено је укупно 1176 пражњењa септичких јама и 229 oдгушења. 
 Сматрамо да би резултати рада били далеко бољи уколико би кориговали цене  и приближили их 
тржишним. 
   С тим у вези, коначно би требали решити систем наплате таксе фекалних возила приватних лица, 
јер се због непостојања истог  губи  4 – 5 милиона динара годишње. 
 

 
     Б.  АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
   Сем редовних инспекцијских прегледа ове године је извршено ручно и механизовано чишћење 
сливника, у 2020 години очишћено 259 комада са сливничким везама и мреже атмосферске 
канализације Старе и Нове Пазове у дужини од око 10.803 метра. 
   И овде је евидентно повећан проценат крађе ливено-гвоздених поклопаца и сливничких решетки, 
па је ради безбедности извршено уграђивање челичних кишних решетки на евидентираним местима 
у Старој и Новој Пазови, као и у насељу Каблар –  Бановци Дунав. 
 
   В. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Инвестирано је у изградњу водоводне мреже – реконструкција цевовода у делу улице Милоша 
Обилића, Његошева део и Жарка Зрењанина у Новој Пазови, суфинансирао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Нови Сад, изграђена канализација у 
улици Бошка Бухе и Слободана Јовановића у Блоку 9 у Новој Пазови такође суфинансирао 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Нови Сад. 
 
У континуитету се ради израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу водоводних 
мрежа и изградњу канализационе мреже. 
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СТАТУС  И   НИВО   ЦЕНА   КОМУНАЛНИХ   УСЛУГА 

        Цене комуналних услуга представљају инструмент како економске политике тако и последњих година 
социјалне политике. На основу одлуке Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п Ст.Пазова и 
решења Скупштине општине Ст.Пазова, о усвајању Програма пословања, донето је Решење бр.38-9/2017-
II од 05.01.2018. године о повећању цена воде и комуналних услуга у 2018. години и оне се примењују од 
01.01.2018. године. 

 
ЦЕНЕ    ВОДЕ 

Р.Б. Потрошач Цена  пo m³ 

2020. 

Цена  пo m³ 

2019. 

 

1. Домаћинства 50,00 +ПДВ% 50,00 +ПДВ% 

2. 

 

Привреда 92,12 +ПДВ% 92,12 +ПДВ% 

3. Установе 

(муп,ватрогасци, 

школе, спортске 

хале, дом здравља) 

верске  установе) 

 

50,00+ПДВ% 

 

         50,00 +ПДВ% 

 
 

ЦЕНА   ОДВОЂЕЊА   УПОТРЕБЉЕНИХ   ВОДА 

4. Домаћинства 34,76 +ПДВ% 34,76 +ПДВ% 

5. Привреда 40,28 +ПДВ%          40,28 +ПДВ% 

    

 
ЦЕНА   ИЗВЛАЧЕЊА  ФЕКАЛНИХ  ОТПАДНИХ  ВОДА 

6. Цистерна  5м³ 2.309,89+ПДВ% 2.309,89+ПДВ% 

7. Цистерна  6м³ 2.599,50+ПДВ%     2.599,50+ПДВ% 

8. Наставак црева(преко 
10м) 

    51,97+ ПДВ%       51,97+ПДВ% 

 

Укупан  број  корисника за воду по  местима  је  : 

                                              број  прикључака                 број корисника                                   

Стара  Пазова                                  6.269                                     7.919 
Нова  Пазова                                    5.250                                     5.764 
Нови  Бановци                                  2.396                                     3.041  
Голубинци                                         1.665                                     1.705 
Крњешевци                                          319                                        319  
Белегиш                                            1.450                                     1.450  
Сурдук                                               1.005                                     1.014  
Бановци -  Дунав                                 176                                      1.074 
Стари Бановци                                 2.316                                      2.316 
Војка                                                     251                                         267 
___________________________________________________________________________________               
 21.097   24.869 
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Укупан број корисника канализације по местима : 
 
 
Стара Пазова                                   2.804 
Нова Пазова                                     2.262 
Нови Бановци                                      681 
Бановци-Дунав                                 1.018 
 ___________________________________________________________________________________  
                                                          6.765 
 

 

 
 

 
Укупан  број  урађених  прикључака на водоводну мрежу  по  местима  : 
 
 
 

Стара  Пазова                 49 
Нова   Пазова 37 
Крњешевци                                                   10 
Голубинци                                                       5 
Нови  Бановци                                              19 
Сурдук                                                             6 
Белегиш 10  
Бановци  -  Дунав                                           - 
Стари Бановци                                              13 
Војка                                                               73 
 

 

        222 
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РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 
ПРИХОДИ 2020. 2019. % 

 

приходи од продаје воде   
 

 198.375.789,17 
 

 200.163.669,51 
 

99,11 

приходи од прикључака воде 
 

    10.930.937,81 
 

     8.266.075,05 
 

132,24 

приходи од замене водомера 
 

   16.910,85 
 

4.500,00 
 

          375,80 
приходи од издавања 
сагласности 

 
     1.165.600,00 

 
         793.700,00 

 
146,86 

приходи од канал. (oтп.вода са 
рн.) 

 
   30.656.739,75 

 
    28.972.162,24 

 
105,81 

приходи од прикљ.на 
канализацију 

 
     5.122.912,64 

 
      3.327.169,75 

 
153,97 

Приход од продаје улазница-
базени 

 
     2.146.041,66 

 
      3.751.499,96 

 
57,20 

приходи од одрж.канал.мр.-
Woma 

 
     3.166.584,00 

 
          532.938,00 

 
- 

приходи од фекалија-цистерна 
 

     2.088.893,39 
 

        1.558.701,00 
 

134,02 
приход од цистерне за пијаћу 
воду 

 
        166.490,00 

 
          159.350,00 

 
104,48 

приходи од услуга другима 
 

          83.243,28 
 

         144.410,54 
 

57,64 

приходи од кварова 
 
                  131.051,00 

 
                    47.878,00 

 
273,72 

Приход од закупа (базени) 
 

         552.761,30 
 

         235.903,90 
 
                 234,32 

  614- приходи од продаје 
 

  254.603.955,45 
 

247.957.957,95 
 

102,68 

приходи из општинског буџета 
    10.028.352,40  

    10.692.979,27 
 

93,78 
приходи из АПВ-условљене 
донације 

   
 

  640- приходи од пренетих 
средстава 

 
   10.028.352,40 

 
    10.692.979,27 

 
93,78 

приходи од осигурања         273.404,32            88.900,00  
прих.од камата( по виђ. и за 
воду) 

 
      3.872.277,73 

 
      6.901.064,43 

 
56,11 

остали пословни  приходи 
 

      5.285.367,35 
 

    12.862.337,39 
 

41,09 

Позитивне курсне разлике 
 

           30.120,80 
 

             60.619,47 
 

49,69 
Приход од укидања 
резервисања 

 
         615.112,33 

 
          404.940,27 

 
151,90 

Остали приходи 
 
- 

 
- 

 
- 

приходи од 
усклађ.вред.потражив. 

 
- 

 
      1.698.575,76 

 
- 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ:  274.708.590,38 258.982.711,32               97,88 
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РАСХОДИ 2020. 2019. % 
 
 
 

УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ 
        19.057.856,89         14.909.554,01 127,82 

 ОСТАЛИ МАТЕР.ТРОШКОВИ                           10.171.220,66          7.584.590,30 
134,10 

 

ТРОШК.ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                  30.364.519,11                 34.647.302,04 
 

87,64 

TР.ЈЕДН.ОТПИСА АЛАТА -            169.399,33 - 

 НЕТО ЛИЧНА ПРИМАЊА 
        70.805.583,03        63.141.481,28 112,14 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА 
ЗАРАДЕ           7.072.669,75           6.747.094,35 

112,14 

ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДЕ 
        19.379.169,20         17.434.323,83 111,16 

ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА           16.196.267,46 14.970.405,98            108,19 

ТРОШКОВИ НАКНАДА            17.664.762,82 17.938.147,42              98,48 

ТРОШК.ТРАНСПОРТ.УСЛУГА             4.771.806,97 4.112.873,73            116,02 
ТРОШКОВИ УСЛУГА 
ОДРЖАВАЊА            14.876.104,95 19.096.450,62              77,90 

ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА                   48.333,34 - - 

ТРОШКОВИ САЈМОВА - 152.866,36 - 
ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И 
РЕКЛАМЕ              1.132.259,78 1.194.816,00             94,76 

 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА - 480.000,00 - 

ТРОШК.ОСТАЛИХ УСЛУГА              7.303.719,44 4.733.242,22         154,31 

 АМОРТИЗАЦИЈА                                    16.893.394,62 15.053.671,94          112,22 
РЕЗЕРВ.ЗА ОТПРЕМНИНЕ И 
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ             1.603.647,11 2.619.743,10             61,22 
 ТРОШКОВИ 
НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА             18.430.934,02 19.414.276.59           94,93 

 ТРОШК.РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ             2.446.376,17 1.860.811,59        131,47 
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА               1.278.049,37 1.206.151,30         105,96 

ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА                 688.973,75 667.352,86         103,24 

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА                 285.428,00 285.628,00          99,93 

 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА                 132.753,65 1.127.900,53         11,77 
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ               3.179.258,02 9.658.797,43         32,92 

 РАСХОДИ КАМАТА                 800.701,94 500.119,20       160,10 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ                     1.670,25 - - 
МАЊАК И ОТПИС СИТНОГ 
ИНВЕТАРА И ЗАЛ.МАТЕРИЈ                  103.724,04 - - 
ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И 
ОТП.ОСН.СРЕДСТ. - - - 

ИСПР.ВРЕД.ПОТРАЖИВАЊА - 2.919.457,38  
РАСХ.ПО ОСНОВУ 
ДИРЕК.ОТПИСА ПОТР.              2.512.013,89 5.690.365,80     44,15 

ИСПРАВ.ГРЕШ.РАНИЈИХ ГОД. - - - 
ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И 
ВАНР.РАСХОДИ              6.331.403,77 7.652.618,11    82,74 
 

УКУПНИ РАСХОДИ:            273.532.602,00 275.969.441,30    99,12 
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AНАЛИЗА ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОД. 
 

УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ  511                          2020                                     2019                                            % 

трошкови водоводног материјала 16.350.001,72 13.654.107,76 119,74 
ситан инвентар и лзс - магацин 4.711.380,00 5.089.858.80 121,84 
остали трошкови материјала 98.545,34 120.801,00 122,58 
ЛЗС- опрема по потреби 1.857.131,90 394.215,00 21,23 
трошкови хлорних препарата 2.609.309,83 732.490,00 28,07 
Ситан инвентар - 7.940,25 - 

УКУПНО: 25.092.368,79 19.999.412,81 79,70 
 

 

ОСТАЛИ МАТЕР.ТРОШ.  512  

канцеларијска опрема - тонери 133.042,87 447.780,35 29,71 
трошкови канцелариј. материјала 1.746.429,21         1.463.038,45 119,37 
трошкови аутогума 207,288,78 161.133,34 128,64 
трошкови за одржавање чистоће 238.170,75 197.579,36 120,54 
трошкови -остало 1.802.704,37 225.200,00 800,49 

УКУПНО: 4.127.635,98 2.494.731,50 165,45 

 

УТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА   513 

утрошено гориво - БМБ 1.797.076,80 2.218.508,23 81,00 
утрошено гориво - EД 3.633.810,53 3.231.436,51 112,45 
утошени ауто гас 434.794,92 480.314,12 90,52 
утрошена електр.енергија 24.373.761,52 28.568.112,12 85,32 
утрошени гас 112.390,69 148.931,06 75,46 
утрошено мазиво 12.684,65 - - 

УКУПНО: 30.364.519,11 34.647.302,04 87,64 

Трош.једнок.отписа ала. и инвен.  169.399,33 - 

 
  

 
  

ЗАРАДЕ             520 

НЕТО 70.805.583,03 63.141.481,28 112,14 
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 7.072.669,75 6.747.094,35 104,83 
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА 19.379.169,20 17.434.323,83 111,16 
БРУТО 1 97.257.421,98 87.322.899,46 111,38 
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА 16.196.267,46 14.970.405,98 108,19 
БРУТО 2 - УКУПНО: 113.453.689,44 102.293.305,44 110,91 

 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ   529 

уговор о делу 217.656,82 83.333,34 261,20 
закупнине 637.054,36 624.783,03 101,96 
надзорни одбор 1.226.415,12 1.234.177,20 99,37 
служ.пут(дневице,хотел...) 421.674,50 542.043,28 77,79 
превоз радника 5.715.100,05 4.339.968,31 131,69 
солидарна помоћ 6.911.312,33 7.509.147,74 92,04 
поклон пакетићи 598.506,61 599.251,24 99,88 
јубиларне награде 718.847,72 595.504,29 120,71 
отпремнине - - - 
отпремнине-технолошки вишак 880.743,33 2.224.004,74 39,60 
трошкови исхране на терену 337.451,98 185.933,98 181,49 
УКУПНО: 17.664.762,82 17.938.147,15 98,94 
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ТРОШК. ТРАНСП. УСЛУГА     531 

трошкови тран.усл.-поштарина 2.219.765,00 2.419.491,00 91,75 
трошкови ПТТ услуга-телефон 227.957,34 259.460,47 87,86 
трошкови интернета,адсл.. 414.175,52 466.267,69 88,83 
тр.кор.моб.телефона 1.770.050,11 881.298,95 200,85 
РТВ,ИПТВ,КТВ претплата 139.859,00 86.355,62 161,96 

УКУПНО: 4.771.806,97 4.112.873,73 116,02 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА         532 

сервис пумпи за воду 398.645,00 1.515.714,00 - 
сервис фекалних пумпи - 591.000,00 - 
сервис путничких возила 2.087.658,83 1.661.517,62 125,65 
сервис теретних возила 1.846.379,86 3.995.558,08 46,21 
сервис водомера 1.872.018,00 3.748.379,00 49,94 
одржавање зграда, бунара 473.002,51 453.454,39 104,31 
одржавање канал-црпних стан. 1.982.733,97 370.500,00 - 
одржавање водоводне мреже - - - 
одржавање хлоринатора 37.331,00 - - 
одржавање канализ. мреже - - - 
одржавање регион. канализације - - - 
канц.и остала опрема 1.720.450,23 1.922.775,04 89,48 
одржавање осталих врста пумпи 474.281,60 411.332,50 115,30 
осталитр.инв.одрж.(фр.рег.мер.п
рот.ППап..) 

336.160,00 1.106.511,00 30,38 

одржавање базена 3.647.443,95 3.319.708,99 109,87 
УКУПНО: 14.876.104,95 19.132.701,94 77,90 

 

ТРОШКОВИ САЈМОВА       534 

трошкови сајмова - 152.866,36 - 

 

ТРОШ.ПРОПАГ.И РЕКЛАМЕ 535 

трошкови рекламе и пропаганде 1.132.259,78 1.194.816,00 94,76 

 

ТРОШК. ЗАКУПНИНА   533 

трошкови закупнина                       48.333,34 - - 

 

ТРОШК. ИСТРАЖИВАЊА   536 

трошкови закупнина - 480.000,00 - 

 

 

 

ТРОШК.ОСТАЛИХ УСЛУГА  539 

санација кварова на канал.и 
кишној канал. 

- 56.000,00 - 

трошк.безб.и здрав.на раду 230.000,00 690.000,00 33,33 
трошкови заштите од пожара 230.000,00 230.000,00 100,00 
трошкови изношења смећа 262.382,80 262.696,18 99,88 
трошкови подбушивања 1.391.400,00 562.600,00 247,32 
регистрација возила техн.преглед 372.918,67 318.970,33 116,91 
тр.усл.контр. и праћења возила 279.168,00 323.772,00 86,22 
 копија.парц.,геодет.услуг,пројек. 1.250.204,60 629.124,00 198,72 
трошкови прикључака - - - 
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чишћење,испирање фек.колек.и 
кан.цеви 

2.947.300,00 - - 

трошкови израде пројеката - 725.290,00 - 
трошкови осталих услуга 340.345,37 394.289,71 86,32 
УКУПНО: 7.303.719,44 4.192.742,22 174,20 

 

АМОРТИЗАЦИЈА     540 

амортизација  16.893.394,62 15.053.671,94 112,22 

 

РЕЗЕР.ЗА ОТПРЕМН.И ЈУБИЛ.НАГРАДЕ 545 

резервис.за отпрем.  јуб.награде 1.603.647,11 2.619.743,37 61,21 

 

 

ТРОШК.НЕПРОИЗ.УСЛУГА    550 

анализа воде "А" 4.170.422,01 4.718.849,70 88,38 
анализа воде "Б" 621.173,60 617.173,60 100,65 
испит.услова рад.окол.и прег.опреме 280.210,00 200.000,00 140,00 
трошкови санитарних прегледа 276.250,00 282.700,00 97,72 
стр.оспос. радника(без.на раду) - 603.780,00 - 
Трош. одрж.софтвера( уговор) 1.315.760,00 1.361.320,00 96,65 
ревизија рач.извештаја 250.000,00 250.000,00 100,00 
 услуге испитивања отпдних вода 199.000,00 379.233,00 52.47 
Тр.физ.тех.обез.на базенима 489.538,00 497.714,00 98,36 
Трошкови спасилачких услуга на 
базенима 

772.212,00 1.074.330,00 71,88 

Трошкови квалитета воде и 
базенске опреме 

582.735,96 1.578.85,20 36,93 

Услуге хигијене ичишћења на 
базенима 

7.993.319,72 3.980.987,51 200,79 

Услуге здрав.заштите на базенима 
(дом здр.) 

178.500,00 192.500,00 92,73 

Услуге адвоката 516.600,00 800.500,00 64,53 
остало(аларм,усл.адвок.дезин.бања) 428.656,28 2.518.036,04 17,02 
Тр.стручног надзора над 
инвестицијама 

- 575.500,00 - 

Услуге алар.система и видео 
надзора 

304.928,45 265.058,54 115,04 

Испитивање повр.и отпадних вода 
на базенима 

51.628,00 59.009,00 87,49 

УКУПНО: 18.430.934,02 19.954.776,59 92,36 

 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   551 

репрезентација 2.446.376,17 1.860.811,59 131,47 

 

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА    552 

Трошкови осигурања 1.278.049,37 1.206.151,30 105,96 

 

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА  553 

Трошкови пл.промета 688.973,75 667.352,86 103,24 

 

ЧЛАНАРИНЕ ПРИВР.КОМОРА  554 

Чланар. привр.комори и удруж. 285.428,00 285.628,00 99,93 
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ОСТАЛИ НЕМАТЕР.ТРОШ.  559 

таксе,суд. трошкови,тр.принуд. наплате 2.245.880,31 5.183.343,49 43,33 
остали нем.трошк.-УМАЊЕНА ЗАРАДА - 3.641.847,97 - 
Ост.нем.трошк.(прет.насл.нови.,медији.) 933.377,71 833.605,97 112,33 

УКУПНО: 3.179.258,02 9.638.782,97 32,92 

 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА  555 

Накн.по реш.за кор.вода(питка) 82.174,00 831.656,34 - 
Накн.по реш.за заш.вода(отпад.) - 95.720,33 - 
трошкови осталих пореза 50.579,65 200.523,86 - 

УКУПНО: 132.753,65 1.127.900,53 - 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ     56 

камате                 800.701,94                 500.120,20                160,10 
негат. курсне разлике                     1.670,25 - - 
УКУПНО:                 802.372,19                 500.120,20                160,44 

 

 

ОСТАЛИ НЕПОСЛ. И ВАНР.РАСХ.   57 

остали рас.за спорт.намене(клубови) 2.953.500,00 2.569.584,00 114,94 
остали рас.за спорт.намене(комун.и 
сп.игре) 

- - - 

ост.непосл.расх(кул.хум..намене...) 2.025.593,95 2.028.174,00 99,87 
ост.непосл.расх(образ.верс.науч..намене...) 400.000,00 603.000,00 66,33 
губици по ос.расхода и отп.основних сред. - - - 
 мањкови и расх. по основу рас.ситног инв. 99.386,04 - - 
расход по основу директног отписа потраж. 2.512.013,89 8.609.823,18 29,18 
накнада штете  942.309,82 2.448.360,11 38,49 
расоди залихе материјала 4.338,00 - - 
остали непоменути расходи(вансуд.порав) 10.000,00 3.500,00 285.63 

УКУПНО: 8.947.141,70 16.262.441,29 55,02 

 

ИСПР.ВРЕДН.ПОТРАЖИВАЊА  585 

обезвређ. потр.и краткор.финан.пласм. 
- - 

 
- 

 расходи исправке грешака ран.периода  - - - 
 -   

 

УКУПНО ТРОШКОВИ 5 273.523.529,22 275.236.711,63 99,38 
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УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТA 

  

О  П  И  С 
РЕБАЛАНС 

ПЛАНА 2020 

ЗАХТЕВИ ЗА 
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
БУЏЕТА 

1 

Извођење радова на реконструкцији водовода 
у ул. Милоша Обилића у Новој Пазови 

 

25.500.000,00 25.230.266,75 25.230.266,75 

2 

Извођење радова на изградњи секундарног 
вода, водоводне мреже у ул. Кнез Михајлова у 
Новој Пазови 

10.000.000,00 
  

3 Одржавање базена 11.700.000,00 10.028.352,40 10.028.352,40 

 

услуге хигијене, чишћења и др.помоћних 

послова на базенима 
8.240.000,00 8.123.160,00 8.123.160,00 

 
спасилачке услуге на базенима 1.500.000,00 926.654,40 926.654,40 

 
физичко –техничко обезбеђење 490.000,00 489.538,00 489.538,00 

 
замена ограде(трске)на базенима 490.000,00 

  

 
санација плочица на базенима 490.000,00 

  

 
уређење зелених и цветних површина  490.000,00 489.000,00 489.000,00 

4 
Реконструкција водовода у ул. Жарка 
Зрењанина и Његошевој у Новој Пазови 

16.202.000,00 16.184.716,88 16.184.716,88 

5 
Реконструкција водовода у ул. Пионирска у 
Новој Пазови 

16.219.000,00 8.059.425,50 8.059.425,50 

  
 

укупно: 
 

79.621.000,00 51.443.336,03 
51.443.336,03 

 

Финансијске обавезе из 2019. године (по окончаној  ситуацији) 

5. Извођење радова на реконструкцији вод.мреже у 
ул. Кнеза Михаила у Новој Пазови 

29.724.000,00 28.559.456,50 28.559456,50  

 Од тога, обавеза износи:  4.578.240,76 4.578.240,76 

1. Извођење радова на изградњи бунара Б-4А 
Белегиш 

6.650.000,00 6.626.264,10 6.626.264,10 

 Од тога, обавеза износи:  6.376.264,10 6.376.264,10 

5. Извођење радова на реконструкцији вод.мреже у 
ул. Војводе Путника у Новој Пазови 

11.538.000,00 11.020.033,60 11.020.033,60 

 Од тога, обавеза износи:  1.081.218,72 1.081.218,72 
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ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ: 

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, а све у оквирима дозвољене 
масе зарада планиране  у финансијском плану за 2020. годину.   
Маса зарада дозвољена усвојеним Програмом пословања за 2020. годину са финансијским планом 

износи (Б-1) 97.244.904,00 динара. 
       Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних, посебно се 
спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених 
као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-
31.12.2020. године износи Б-1 97.244.940,00 динара, а исплаћена маса Б-1 97.257.421,98 динара. 
што је 100% у односу на планирано. Укупан број запослених је 118 од тога 99 на неодређено време 
и 19 запослених на одређено, на дан 31.12.2020. године. 
           Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП 
„Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном 
нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. 
Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном 
путу, отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде су у границама планираних трошкова за 
те намене. 
У току 2020. године у ЈКП „Водовод и канализација“  било је је у просеку запослено 118 радника 
стално запослених, чија је квалификациона структура прилагођена потребама делатности којом се 
предузеће бави. Просек зарада износио је у нето износу 50.003,94 дин.                                                                        
Квалификациона и старосна структура, као структра по веремену у радном односу,  на дан 
31.12.2020. године приказана је у три одвојена табеларна приказа. 

Отпремнине запосленима су исплаћене по основу одласка запослених у редовну пензију, за једног 
запосленог који је остварио услов за одлазак. 
Отпремнина по основу технолошког вишка, исплаћена је у износу од 880.743,34  динара за два 
запослена. 

Јубиларне награде су исплаћене у износу од 718.847,72 динара за 15 запослених. 

Солидарна помоћ по основама болести, и других навода из члана 72. И 73. као и солидарна помоћ 
по основу ублажавања неповољног материјалног положаја свих запослених у ЈКП која је регулисана 
Анексом Посебног колективног уговора за ЈП у комуналној делатности и то износи у 2020. години 
укупно 6.563.659,33 динара.  
    У случају смрти запосленог или пензионера предузећа као и смрти брачног друга, детета или 
родитеља запосленог, предузеће је исплатило трошкове у износу 347.653,00 динара. 
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Квалификациона 
структура   

Старосна структура 
  

По времену у радном 
односу 

              Редни 
број Опис 

Број 
запослених 
31.12.2020. 

  
Редни 
број Опис 

Број 
запослених 
31.12.2020. 

  
Редни 
број Опис 

Број 
запослених 
31.12.2020. 

 

1 ВСС 23 
  

1 
До 30 

година  15 
  

1 
До 5 

година 
5 

 

2 ВС 8 
  

2 
30 до 40 
година  25 

  
2 5 до 10 24 

 

3 ВКВ 12 
  

3 40 до 50  39 
  

3 
10 до 

15 
36 

 

4 ССС 33 
  

4 50 до 60  35 
  

4 
15 до 

20 
19 

 

5 КВ 28 
  

5 Преко 60   4 
  

5 
20 до 

25 
14 

 

6 ПК 3 
  

  Ук: 118 
  

6 
25 до 

30 
6 

 

7 НК 11 
  

  
Просечна 
старост 

48 
  

7 
30 до 

35 
13 

 

  Ук: 118 
  

      
  

8 
Преко 

35 
1 

 
        

 
        

 
  Ук: 118 

 
                                                                                                                  

 

 2020. години су остварени приходи по основу укопно утужених за предујмове, судске трошкове и 
остале приходе по том основу у износу 1.325.374,30 динара. 
Приходи од камата исказани на месечним рачунима за неблаговремено измирење обавеза 
потрошача за утрошену воду и канализацију износе 3.872.277,73 динара. 
Укупна потраживања по основу продаје износе 146.783.545,14 динара, од тога су утужени купци у 
земљи 55.524.800,40 динара. Укупна потраживања износе 121.399.371,37 динара, од тога 
потраживања само за воду износе  84.772.926,29 динара. 

Расходи, по основу директног отписа потраживања који су настали:  по судској одлуци, затим,  
по основу застарелости потраживња, по основу веродостојне документације о ненаплативости и по 
основу осталих непоменутих разлога износе 2.512.013,89 (директан отпис потраживања). 

                                                                                              

Добитак из редовног пословања пре опорезивања 

                                                                         2020                              2019   

-добитак пре опорезивања                                 1.175.988,38                        4.697.933,24 

                                                                                               

Добитак из редовног пословања је резултат разлике прихода и расхода у периоду од 
01.01.2020 – 31.12.2020. године и износи динара. 

-приходи                           274.708.590,38 

-расходи                           273.532.602,00 

-добитак                               1.175.988,38 
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Порески расходи периода                                          2020                           2019                                  

-порески расход периода                                                   515.398,00               1.087.775,00                         

Обрачунати  порез на добит по стопи од 15% износи 515.398,00 динара. 

   

Одлож.пор.расходи/приходи периода                    2020                         2019                        

- одложена пореска средства                                                    -                          257.713,73  

- одложени порески расход периода                                     572.398,02                    - 

                                                 

Привремене пореске разлике чине укупна пореска средства по основу разлике између 
пореске и рачуноводствене амортизације (-).  

  

Нето добитак  
                                                                            2020                     2019                     
-рачун добитка/губитка                                               1.175.988,38             4.697.933,24              

-порески расход периода                                              515.398,00              1.087.775,00 

-одл.порески расход/приход  периода                         572.398,02                 257.713,73  

-пренос добитка или губитка                                                         

                                                                                                     88.192,36                3.867.871,97 

 

  На основу горе наведеног ЈКП ''Водовод и канализација'' ј.п. Стара Пазова  у пословној 2020.              

исказало је НЕТО ДОБИТАК у износу од 88.192,36  динара. 
Нето добитак је предмет расподеле добити, за који није донета одлука о сразмерном 

износу који ће бити расподељен Оснивачу. 
                                                                                                

Потраживања по основу продаје 

 2020 2019 

купци за услуге -вода, 
канализација                                  

87.873.732,97 79.262.596,12 

остале услуге 3.385.011,77 348.783,49 

утужени   55.524.800,40 65.165.414,58 

Укупно: 146.783.545,14 144.796.989,00 

исправка вр.утужених 
потраживања 

25.384.173,77 29.344.166,82 

Ук.потр.по основу продаје 121.399.371,37 115.452.822,18 

                             

Усаглашавање  потраживања – ЈКП "Водовод и канализација"ј.п. Стара Пазова има више од 24.000 

корисника- купаца за своје услуге. Свим купцима месечно издајемо рачуне. У прилогу сваког рачуна купац 
добија излистану мини књиговодствену картицу где види стање свог дуга за текући месец и претходни дуг. 
У случају нејасноћа служба рекламација усаглашава стања.  Усаглашавања значи имамо током целе            

године по рекламацији купаца. 
        На дан 31.12.2020. исправка вредности потраживања  износи: 25.384.173,77 динара 

по основу утужених потраживања корисника. Процењено је да се може очекивати наплата 

дела ових потраживања. У 2020.години, наплаћена потраживања утужених купаца износе 
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3.959.993,05 динара. Код корисника који су потписали уговор о вансудском поравнању, склопљено је 153 

репрограма, а репрограмирано је дуга 5.890.000,00.  Формираних опомена пред утужење  је било 248 за 
износ од 1.951.790,00 динара, а пред искључење 259 за износ дуговања од 4.619.390,00 динара.  Ако 
посматрамо извештајну годину, можемо закључити да је наплата 107 %, што је резултат наплаћених 
потраживања из ранијих периода, који је постигнут опоменама, утуживањем великих дужника. Укупно 
задужење у 2020. години износи 252.951.415,00 динар а укупне уплате износе 244.343.368,58 динара што 
је резултат наплаћених потраживања из ранијих периода. 

 

 Готовински еквиваленти и готовина  

 2020 2019 

текући рачун- Ерсте банка 250.222,56 1.069.777,75 

                        боловање   154.917,96 114.507,95 

                       Societe generale   -3.619.541,02 - 1.908.560,94 

поштанска штедионица банка 130.342,53 424.119,09 

привремени обрачун уплата  - 6.000,00 

прелазни рачун-птт уплате         -7.539,75 

наменски текући рачун за 
уговоре за прикључке за КМ 

1.144.612,12 6.738.573,56 

Наменски рачун за 
закуп(депозит) 

329,81 4.379,81 

благајне    0 0 

Укупно:  -1.939.116,04 6.429.257,47 

 

Стање готовине на текућим рачунима предузећа на дан биланса износи -1.939.116,04 дин. 
 

                                                                                       2020                            2019   

Капитал                                                                  325.437.090,54      263.838.765,47                                     

-основни капитал                                                     305.719.240,44      244.209.107,73                     

-нераспоређени добитак ран.год.                              19.629.657,74      15.761.785.77            

-нераспоређени добитак тек.године                                88.192,36         3.867.871,97                              

-нераспоређена добит                                                19.717.850,10       19.629.657,74 

            

Основни капитал ЈКП „Водовод и канализација, који је у моменту доношења Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа регистрован у Регистру Привредних субјеката износи и уписан и 
уплаћен новчани капитал 185.090.337,57 РСД  а Предузеће је на дан 31.12.2013. године, 31.12.2014. 
године, 31.12.2015. и 31.12.2016. године   исказало  стање у пословним књигама у износу од 
208.560.046,37 РСД, из чега произилази да није усклађено са исказаним стањем код АПР. До овог је 
дошло због Одлуке која није донета од стране Оснивача -општине Стара Пазова, да је Оснивач 
власник капитала а не република-држава. Сва капитална улагања су финансирана из средстава 

буџета Оснивача -општине Стара Пазова. 
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Дугорочна резервисања  
 

- резервисања за накнаде за одлазак у пензију                         9.564.621,23 
- резервисања за накнаде за јубиларне награде                          532.539,28 
 

 

Дугорочне обавезе   
 

- дугорочни кредити у земљи за основна средства                   22.211.634,66 
- део дугорочних кредита који доспева до 1 године                  10.394.824,55 

 
Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, настају од  2018.године, самим 
тим и расходи камата за те обавезе.  

У 2018. години набављен је фекалац-камион за црпљење септичких јама у износу од 9.765.000,00 
динара (без ПДВ-а),  путем кредитног задуживања код Societe generale банке у износу                   
82.500 EUR-а  у динарској противвредности,  на период од 4 године, са почетком отплате у            
јулу  2018. године. 
У 2020. години, набављено је специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације у 
износу од 29.980.000,00 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код ОТП  банке у 

износу 255.000 EUR-а  у динарској противвредности,  на период од 4 године, са почетком отплате 
у јулу  2020. године. 
 

Краткорочне фин. обавезе                                        
                      

- Обавезе из пословања                                                   27.472.436,24          
- Обавезе по основу пдв-а                                                      17.287,34 
- Обавезе за остале пор.и допр.                                                    - 
                                                                                                                                                                               

Обавезе према добављачима односе се пре свега на обавезе према добављачима                                           
са којима имамо Уговор по јавним набавкама, и обавезе за утрошену електричну                                        
енергију. Усаглашавање стања са добављачима су извршена. 

Укупне обавезе из пословања на дан 31.12. 2020. године износе 27.472.436,24 динара.                                                   

                                                                                                    

       Других, краткорочних обавеза, предузеће нема.                                                                                                         

Није донета Одлука Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ (и на основу закључка Владе 
РС.05 бр.41-1386/2015.) да се добит из 2020. године, уплати Оснивачу,  Општини Стара Пазова.  
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 Остала извештававањa 

  

Званични средњи курсеви за валуте које су од значаја за пословање Предузећа                                          
и за  упоредивост  позиција  Финансијских  извештаја  били  су  следећи : 
 

ЕУР 31.12.2020. 117,5802 31.12.2019. 117,5928 

 

 
 

    а) Потенцијална средства 

 

Друштво је у току 2020. године иницирало судске спорове ради наплате својих потраживања. 
Потенцијална средства која могу проистећи из ових судских спорова износе преко 50 милиона                

динара. Друштво не може са великом сигурношћу да процени да ће се ова средства стварно                  
и наплатити. 
 

б) Потенцијалне обавезе 

 

Друштво  у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу               
проистећи потенцијалне финансијске обавезе. 
Против Друштва,  до датума биланса, нема ситуација где су повериоци иницирали судске            
спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које                   
могу проистећи из ових судских спорова.  

Догађаји након датума биланса стања: 

Није било значајних догађаја након датума биланса стања. 

  

                                                                                                  ____________________________ 

                                                                                      Директор предузећа Милош Грковић 


