
 

Образац 12 

ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО" 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

 
За период од 1. јануара 2019. до 31. децембра  2019.године. 

 
 

Ваљево, 30. јануар  2020. године 

  

 
 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 
Пословно име: ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО" 
Седиште:Ваљево,Вука Караџића 26 

Претежна делатност: 3600 

Матични број: 07136277 

ПИБ: 100070077 

Надлежно министарство:Министарство привреде 

 
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  
 
 

1. 3600 - скупљање пречишћавање и дистрибуција воде 

2. 4221 - изградња цевовода 

3. 4674 - трговина на велико металном робом, инсталационим 
материјалима, опремом и прибором за грејање.   

4. 4752 - трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 
специјализованим продавницама 

5. 4778 - остала трговина на мало новим производима у 
специјализованим продавницама 

6. 4941 - друмски превоз терета 

7. 7112 - инжењерске делатности и техничко саветовање 

8. 3700 - уклањање отпадних вода 

9. 3312 - поправка машина 
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 Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево из Ваљева за 2019. године 
усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 14. јануара 2019. године, а 
од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 1. марта 2019. године. 
 
 Измена и допуна програма пословања ЈКП“Водовод-Ваљево“ за 2019. 
годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана 17.05.2019. 
године, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћена 31.05.2019. године. 
 
 Друга измена и допуна програма пословања ЈКП“Водовод Ваљево“ за 2019. 
годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана 30. септембра 
2019. године, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћена 04. октобра 
2019. године. 
 
 Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП“Водовод Ваљево“ за 2019. 
годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана  16. децембра 
2019. године, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћена 30. децембра 
2019. године. 
 
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 

 Из напред приказаних образаца пословања можемо закључити да је и у 
2019. години ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, наставио да остварује позитиван 
финансијски резултат. 
 
 У 2019. години, ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева,  је остварио нето добитак 
у  износу од  15.786.000,00 динара. 
 

Да је дошло до велике промене у финансијском пословању ЈКП „Водовод 
Ваљево“ из Ваљева, још више говори податак, да је у поређењу са првобитним 
планом за 2019. годину, остварен бољи финансијски резултат за 15.395.000,00 
динара. 

 
Желимо да нагласимо да су два напред показатеља апсолутно упоредива, 

јер у 2019. години није било промене у рачуноводственој методологији обрачуна 
финансијског резултата. 

 
 Анализом економских показатеља, можемо закључити, да је  у 2019. години 
остварен значајно бољи финансијски резултат  последица већег раста прихода од 
раста расхода. 
 

У 2019. години је остварен раст прихода у односу на план за 62.679.000,00 
динара (стопа раста 14,43%), док је раст расхода износи 51.662.000,00 динара 
(стопа раста 12,02%). 
 
 
1. БИЛАНС УСПЕХА 
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Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у 

периоду јануар - децембар 2019. године,  износе 497.034.000,00 динара и у 
апсолутном износу у односу на планиране, повећани су за 62.679.000,00 динара 
односно за 14,43%. 

 
Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у 

периоду јануар - децембар  2019. године,  износе 481.625.000,00 динара и у 
апсолутном износу у односу на планиране повећани су за 51.662.000,00 односно 
за 12.02 %. 

 
Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2019. годину предузеће 

је планирало пословни губитак у износу од 10.359.000,00 динара, али наведена 
повећања реализованих прихода и расхода у односу на планиране, утицала су да 
предузеће у поменутом периоду оствари пословни добитак у износу од 284.000,00 
динара.  

 
Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. 

године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, пословнe 
приходe остварио, углавном од  продаје производа и услуга, односно од своје 
основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде, и то у износу од 
431.618.000,00 динара, што је  више од планираних прихода од продаје производа 
и услуга. На наведено одступање, је утицала чињеница да се приликом 
планирања прихода приступало опрезно, због примећеног тренда смањења 
потрошње код привреде. Највеће део у укупним расходима чине пословни расходи 
(≈90%). 

 
Пословни приходи повећани су за 27.626.000,00 динара односно за 6,84%, 

док су пословни расходи повећани за 16.983.000,00 односно за 4,10% у односу на 
планиране.  

 
У билансу успеха, приходи од активирања сопствених учинака, се приказују 

као одбитна ставка пословних расхода. ЈКП“Водовод-Ваљево“ је у периоду јануар 
- децембар уложио 46.516.000,00 динара сопствених средстава у водоводну мрежу 
и модернизацију исте што је више од планираних за 32.903.000,00 динара, 
односно план је остварен 342%.  

 
Како је реализовано више од планираних инвестиција повећани су и 

трошкови материјала.  
 
Позиција трошкова зарада, накнада зарада и осталих личниx расхода је 

реализована у оквиру плана. 
 
Позиција трошкова производних услуга, је повећана у односу на планирану, 

јер поменути трошкови не могу бити прецизно испланирани (не може се тачно 
предвидети колики ће бити трошкови одржавања опреме, колика ће оштећења 
настати услед интервенција на водоводној мрежи итд). Трошкови рекламе и 
пропаганде реализовани су више од планираних, у циљу оглашавања и бољег 
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информисања грађана Ваљева о активностима ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева. 
 
Нематеријални трошкови су више реализовани у односу на планиране. 

Трошкови репрезентације оптерећени су и трошковима конзумирања 
освежавајућих пића од стране радника на градилиштима на којима су радили 
продужено радно време. На повећање нематеријалних трошкова утицали су и 
трокови судског извршења, због интезивног подношења Предлога за извршења за 
наплату потраживања. 

 
Финансијски расходи одступају од планираних, због обрачуна законске 

затезне камате добављача, у првом реду предузећа за испоруку електричне 
енергије, због кашњења у измирењу обавеза за утрошену електричну енергију, што 
је последица смањене ливидности предузећа. 

 
Сви остали приходи су углавном у висини планираних или мерено у 

апсолутним износима одступају у не много значајном износу, осим на позицији 
осталих прихода које је тешко прецизно испланирати. Највећим делом одступање 
реализованих осталих прихода у односу на планиране је због смањеног обима 
реализованих прихода по основу учешћа у изградњи водоводне мреже. 

 
Код осталих  расхода постоје одступања планираних у односу на 

реализоване, а ради се о расходима које је тешко планирати( казне, пенали, 
накнаде штете). 

 
 На основу напред наведених  финансијских показатеља, може се  утврдити,   
да је предузеће  у периоду јануар – децембар 2019. године забележило још један 
значајан финансијски успех. 
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2. БИЛАНС СТАЊА 

 
Анализом биланса стања, можемо закључити да је већим делом реализован 

у планираним оквирим, али постоје и одступања. Укупна актива/пасива повећана 
је за 4,10%. 

 
Некретнине, постројења и опрема реализоване су у изнад оквира плана, 

односно за 5,63% Залихе материјала су повећане због планираних радова и 
инвестиција.  

 
Укупна потраживања од продаје су у оквиру планираних. У структури 

потраживања по основу продају одступање је на позицији друга потраживања, која 
се односи на потраживања од осигуравајуће куће за исплаћене накнаде штете. 
Постоје одступања и на позицији потраживања из специфичних послова у односу 
на планиране због смањеног обима реализованих прихода по основу учешћа 
грађана у изградњи водоводне мреже.  

 
Нераспоређени добитак ранијих година односи се на добитак остварен у 

2018. години. Добитак текуће године на дан 31.12.2019. године износи 
15.786.000,00 динара што је детаљно објашњено у билансу успеха. 

 
Обавезе према добављачима повећане су у првом реду према предузећу 

"ЈП ЕПС Београд", због кашњења у измирењу обавеза за утрошену електричну 
енергију, што је последица смањене ливидности предузећа. 

 
Стање осталих краткорочних обавеза на дан 31.12.2019. године је смањено 

у односу на планиране. 
 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 
 Анализа Извештаја о токовима готовине указује на врло мала одступања 
плана у односу на реализацију. На промет готовине од преко 450.000.000,00 
динара разлика у стању готовине je 450.000.00 динара у односу на планирану. 
 



 6 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева,  у периоду јануар- 
децембар 2019. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања. 
Скрећемо пажњу да је приликом обрачуна зараде за шести месец 2019. године за 
једног радника, због недовољног броја сати за месец, доприноси на аконтацији су 
урађени на минималну основицу.  Као последица тога у коначном обрачуну 
исплате доприноси нису обрачунати и нису подлегли умањењу. Самим тим је 
дошло до одступања у износу доприноса за социјално осигурање на терет 
послодавца. 
 
 Остале накнаде зараде су исплаћиване или у складу са Програмом 
пословања или уз извесна одступања. 
 
 Постоји одступање и код  исплате јубиларних награда, исплаћено је 22 а 
планирани број прималаца је 17. Наведено је последица грешке приликом  
планирања. 
 
 Дневнице за службени пут реализоване са индексом 82, а накнаде 
трошкова на службеном путу, индекс  37. 
 
 Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја 
запослених Програмом пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ предвиђена је за 232 
запослена. Обзиром да је иста исплаћена за 238 запослених, одступање се односи 
на 6 запослених који су замена привремено одсутних радника преко 30 дана. 
 
 Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – децембар 
2019. године, одступа од планираних 232 имајући у виду да је радни однос 
засновало 7 лица, као замена привремено одсутних запослених. 
 
 Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко 
испланирати. 
 
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 Делатност обавља 210 запослених на неодређено време и 22 запослена на 
одређено време. 
 
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 
 У периоду  од 1. јануара до 31. децембра 2019.године ЈКП „Водовод-
Ваљево“ из Ваљева није мењао  цену својих  производа – испоручена вода и 
услуге одвођења отпадних  вода (канализација). Након доношења одлуке о 
поверавању послова на коришћење и управљање за Ваљевску Каменицу од 
стране Оснивача, надзорни одбор ЈКП „Водовод Ваљево“ утврдио је цену воде у 
износу од 59,51 динара по кубном метру. Након добијања сагласности од стране 
Оснивача ЈКП“Водовод Ваљево“ је почело фактурисање испоручене воде. 
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7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

  

 У 2019. години ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није  планирао нити је 
остварио приход од субвенција или осталих приход из буџета. 
 
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
 Анализом периодa од 1. јанура до 31. децембра 2019. године, са аспекта 
трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће: 
 

Средства намењена за финансирање спортских активности утрошена су у 
већем износу  од планираних. 
 

Прекорачење је остварено на позицији репрезентације. Планирана средства 
за ову намену су 720.000,00 а реализовано је 2.339.873,00 динара. Део трошкова 
се односи на прославу дана пензионера (142.000,00), новогодишње пакетиће 
(57.200,00), новогодишње поклоне запосленима и пословним партнерима 
(20.400,00), поклоне поводом  8.марта (207.162,00), свечана вечера поводом 
прославе 8.марта - Дана жена (163.800,00), обележавање своје славе Св. Јустин 
Ћелијски (129.600), лексикон града Ваљева (20.000,00),  а остатак је утрошен на 
име пословних ручкова са пословним партнерима  из земље и иностранства, као и 
конзумирање хране и освежавајућих пића запослених,  радно ангажованих ван 
редовног радног времена. 

 
Такође, трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних. Планирана 

средства за ову намену су 120.000,00 динара, а реализовано је 1.400.732,00 
динара. Трошкови рекламе и пропаганде  су реализовани у циљу оглашавања и 
бољег информисања грађана Ваљева о активностима ЈКП „Водовод Ваљево“ из 
Ваљева, информисање грађана о прекидима  снабдевања  истих водом, услед  
поправке кварова на водоводној мрежи као емитовање апела грађанима о потреби 
рационалне потрошње воде. 
 
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 
 У периоду јануар – децембар 2019. године ЈКП "Водовод Ваљево" из 
Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 104.685.000, реализовано 
49.149.000.  
 

Инвестиције на реконструкцију црпних станица питке воде реализоване су у 
износу од 851.000, остатак се односи на реконструкцију и изградњу водоводне 
мреже. 
 

Реализација инвестиција из сопствених средстава приказаних у плану је 
само делимично реализована, јер се у току године појавила потреба за 
реконструкцијом и изградњом водоводне мреже које нису предвиђене планом, а у 
току године појавиле су се као приоритет. У првом реду пре свега мисли се на 
завршетак и пуштање у рад фабрике воде у Каменици. 
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Од најзначајнијих инвестиција које су реализоване а нису предвиђене планом су:  

• Фабрика воде Каменица 

• Реконструкција црпне станице Жабари 

• Сеоски водовод Кукаљ 

• Сеоски водовод Прскавац 

• Сеоски водовод Горња Грабовица 

• Водоводна мрежа Царић - Дивље Брдо 

• Водоводна мрежа Стапар 

• Реконструкција водоводне мреже Белошевац итд 

 
  

  

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 
 На крају, можемо закључити да je  ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у   
периоду јануар - децембар 2019. године остварио позитиван  финансијски 
резултат. 
 

Уместо планираног добитка после опорезивања у износу од 391.000,00 
динара остварен је добитак после опорезивања у износу од 15.786.000,00 динара. 

 
 
 
 
Датум  30. јануар  2020. године                                          Д И Р Е К Т О Р    
 
                                                                                      
                                                                             _______________________________                                                                     
                                                                             Ђорђе Милановић, дипл. економиста 


