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ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО" 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

 
За период од 1. јануара 2020. до 30. септембра  2020.године. 

 
 

Ваљево, 30. октобар  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 2020. годину 
усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 03. јануара 2020 године. 
 
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 

  
У првих девет месеци 2020. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ исказало је нето 
губитак од 36.352.000,00 динара. Из напред приказаних образаца видимо да 
Предузеће у периоду јануар – септембар 2020. године није остварило очекиване 
приходе. 
 
 
1. БИЛАНС УСПЕХА 
 

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

периоду јануар - септембар 2020. године,  износе 335.042.000,00 динара и у 
апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 41.600.000,00 динара 
односно за 11,04%. 

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

периоду јануар - септембар 2020. године,  износе 369.894.000,00 динара и у 
апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 3.582.000,00 односно за 
≈ 1%. 

 
Програмом пословања за 2020. годину у периоду јануар - септембар 

Предузеће је планирало нето добитак у износу од 166.000,00 динара, али 
наведена смањења реализованих прихода и расхода у односу на остварене, 
утицала су да Предузеће у поменутом периоду оствари нето губитак у износу од 
36.352.000,00 динара. 

 
Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. септембра 2020. 

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 
291.904.000,00 динара, што је  мање од планираних прихода од продаје производа 
и услуга. Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи (≈87%) и 
највећи део у укупним расходима чине пословни расходи (≈91%). 

 
Пословни приходи смањени су за 43.988.000,00 динара односно за 13,10%, 

док су рационализацијом трошкова пословни расходи смањени за 6.114.000,00 
односно за 1,78% у односу на планиране. Иако се водило рачуна о смањењу 
трошкова Предузеће је за период јануар - септембар исказало пословни губитак у 
износу од 45.958.000,00 динара. 

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

као одбитна ставка пословних расхода. ЈКП“Водовод-Ваљево“ је у периоду јануар 
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– септембар уложио 29.372.000,00 динара сопствених средстава у водоводну 
мрежу и модернизацију исте што је више од планираних за 1.372.000,00 динара, 
односно план је остварен 105%.  

 

Имајући у виду новонасталу ситуацију по мерама на основу Одлуке о 
увођењу ванредног стања Предузеће је било обазриво приликом набавке 
материјала, па су и смањени трошкови материјала и залихе истог у магацину. 

 
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 
информисања грађана Ваљева о активностима ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева. 

 
Укупни нематеријални трошкови су нижи у односу на планиране.  
 
Финансијски приходи увећани су за 2.783.000,00 динара због обрачуна 

законске затезне камате купцима, што је последица кашњења у измирењу својих 
обавеза. Повећање ових прихода значи и смањење ликвидности предузећа. 
Повећање финансијских прихода и расхода утицали су да Предузеће оствари 
добитак из финансирања већи за 1.291.000,00 динара, што је за последицу имало 
смањење ликвидности Предузећа. 

 
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. Ови расходи увећани су за 
1.492.000,00 динара у односу на планиране. 

 
 
Остали приходи одступају у односу на планиране и њих 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 – септембар 2020. године забележило негативан 
финансијски резултат као последицу мање реализованих прихода у односу на 
планиране. 
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2. БИЛАНС СТАЊА 
 

У тренутку израде Плана и програма пословања за 2020. годину, на 
надзорном одбору још увек нису биле донете све значајне одлуке које се односе 
на закључна књижења у 2019. години. 
 

За потребе састављања финансијских извештаја за 2019. годину Предузеће 
је извршило значајне измене на позицијама средстава и извора средстава.  

 
(АОП 0007) Одлуком Директора искњижена је нематеријална имовина из 

пословних књига на терет резултата из претходних година, јер је од 2011. године 
два пута исказано исто земљиште које Предузеће користи у оквиру билансне и  
ванбилансне евиденције. Поменута нематеријална имовина коју чини земљиште 
са правом коришћења остала је евидентирана у ванбилансној евиденцији. 

 
Некретнине, постројења и опрема у укупном износу реализована су у оквиру 

плана са индексом 98.  
 
(АОП 0011) Предузеће је у 2019. години увело у књигу основних средстава 

земљиште у исносу од 2.136.000,00 динара површине 3.22.48 м2 у КО Дивчибаре, у 
корист резултата пословања из претходних година. Наведено књижење извршено 
је након израде Плана и Програма пословања за 2020. годину и из тог разлога није 
било ни предвиђено првобитним планом. 

 
(АОП 0017) Улагања на туђим некретнинама и опреми у највећем износу 

односе се на улагања у фабрику воде, и умањени су у односу на првобитни план, 
јер је обрачуната амортизација од момента улагања, водећи рачуна на 
евидентирање трошкова на период на који се односе 
 

(АОП 0042) Повећање одложених пореских средстава односи се на 
резервисања за обрачунате отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19 - 
Примања запослених. 
 

(АОП 0051) Потраживања по основу продаје у износу од 80.037.000,00 
динара односе се на исправку потраживања старијих од 60 дана, у складу са 
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, али треба 
напоменути да су реална наплатива потраживања неколико пута већа јер је 
Законом о облигационим односима, тачније члановима 378 и 372 тог закона, 
прописано да неплаћени рачуни застаревају за једну годину.  
 

Обртна имовина значајно је смањена због поменуте исправке вредности 
потраживања. У структури потраживања одступање је и на позицији друга 
потраживања, јер су обрачунате а ненаплаћене камате на дуг претходно књижене 
на позицији потраживања од купаца.  
 

(АОП 0060) Друга потраживања односе се на обрачунате камате на дуг. 
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(АОП 0071) Наведене измене утицале су на то да Предузеће планира да 
пословна имовина предузећа буде смањена за 445.564.000,00 динара. Анализом 
биланса стања, можемо закључити да су укупна актива/пасива због наведених 
промене смањене за  27,85%. 
 

(АОП 0072 и АОП 0465) Ванбиланса актива и пасива су увећане за 
земљиште које није власништво предузећа, а на коме су смештени објекти у 
којима преузеће обавља своју делатност. 

 
(АОП 0414) Исњижене су ревалоризационе резерве у корист резултата из 

претходних година у износу од 326.708.000,00 динара. 
 
(АОП 0416) Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других 

компоненти осталог свеобухватног резултата односи се на резервисања за 
обрачунате отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19 - Примања 
запослених. 
 

(АОП 0417) Претходно поменута књижења која су извршена у 2019. години 
(искњижавање ревалоризационих резерви и нематеријалне имовине, укњижавање 
земљишта на коме ЈКП "Водовод Ваљево" има право својине, исправка вредности 
потраживања...) утицале су да Предузеће уместо нераспоређеног добитка ранијих 
година у износу од 28.795.000,00 динара искаже губитак ранијих година у износу 
од 125.071.000,00 (АОП 0422). 
 

(АОП 0424) Дугорочна резервисања и обавезе односе се на резервисања за 
обрачунате отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19 - Примања 
запослених. Предузеће је први пут извршило обрачун резервисања за накнаде и 
друге бенефиције запослених и формирало дугорочна резервисања и обавезе у 
износу од 41.601.000,00 динара.  
 

(АОП 0442) Краткорочне финансијске обавезе реализоване су у већем 
износу за 33.098.000,00 динара. Повећане су обавезе према добављачима (АОП 
0456) јер Предузеће нема довољно ликвидних средстава за измиривање својих 
обавеза. Тренутне цене воде нису довољне да покрију трошкове одржавања 
водоводне и канализационе мреже као и трошкове зарада запослених и обавезе 
према добављачима. 
 

(АОП 0462) Искњижени су резграничени приходи по основу потраживања на 
позицији пасивних временских разграничења.  

 
Наведене промене у структури биланса стања књижене су на терет 

резултата из претходних година у износу од 125.071.000,00 динара. (Наведени 
губитак је последица књижења од 2011-2015 године). 

 
(АОП 0423) Губитак текуће године на дан 30.09.2020. године износи 

36.352.000,00 динара што је детаљно објашњено у билансу успеха. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 
 Анализа Извештаја о токовима готовине указује на одступања плана у 
односу на реализацију.  Током трајања ванредног стања радили смо отежано, и 
такво поступање значајно је угрозило ликвидност предузећа, смањени су приливи 
готовине што је за последицу имало и смањење одлива готовине, и измирење 
обавеза према довављачима.  
 
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева,  у периоду јануар- 
септембар 2020. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.  
 
 Остале накнаде зараде су исплаћиване или у складу са Програмом 
пословања или уз извесна одступања. 
 
 Дневнице за службени пут реализоване са индексом 36, а накнаде 
трошкова на службеном путу, индекс  50. 
 
 Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – септембар 
2020. године је 242, одступа од планираних 232 имајући у виду да је радни однос 
засновало 10 лица, као замена привремено одсутних запослених. 
 
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 30. септембра 2020. године ЈКП „Водовод-
Ваљево“ из Ваљева није мењао  цену својих  производа – испоручена вода и 
услуге одвођења отпадних  вода (канализација).  
 
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
  
 У 2020. 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 30. септембра 2020. године, са аспекта 
трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће: 
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Прекорачење је остварено на позицији репрезентације. Планирана средства 
за ову намену су 540.000,00 а реализовано 1.865.304,00 динара. Део трошкова се 
односи на прославу дана пензионера (178.500,00), новогодишње пакетиће 
(93.290,00), свечану вечеру поводом прославе 8.марта - Дана жена (139.200,00), 
славу ЈКП Водовод Ваљево  (310.900,00) као и набавку  флаширане воде за пиће 
за становнике Голе Главе, Бранковине, Дивље брдо, Стрмну гору по усменом 
налогу Штаба за ванредне ситуације и шефа одсека  (100.123,20) 

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

средства за ову намену су 120.000,00 динара, а реализовано је 495.600,00 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. 
 
 
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 
 
 У периоду јануар – септембар 2020. године ЈКП "Водовод Ваљево" из 
Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 75.632.000,00 динара за 
наведени период, реализовао 15.117.000,00 динара за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Истарска, и улици Здравка Јовановића, као и изградња водоводне 
мреже на делу Царић - Буковица III фаза, и изградња водоводне мреже у 
Каменици. 
 Низак проценат реализације планираних инвестиција последица је касног 
усвајања Програма пословања ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева  за  2020. 
годину,  од  стране Скупштине Града, као и непотписивање уговора о извођењу 
радова за реконструкцију и изградњу водоводне мреже између града Ваљева и 
ЈКП "Водовод Ваљево". Значајан добринос мањој реализације је имала тешка 
епидемиолошка ситуација. 

Наведено је узроковалао кашњење у расписисвању тендера за јавне 
набавке, као и почетак радова. 

Закључно са септембром месецом појавила се потреба за изградњом 
водоводне мреже која није предвиђена планом, а дефинисана је као приоритет у 
првих девет месеци текуће године. 
Од најзначајнијих инвестиција које су реализоване а нису предвиђене планом су:  

 Изградња водоводне мреже у делу улице Чеде Вујића, у износу од 
507.461,50 динара 

 Изградња водоводне мреже у Жабарима - продужетак, у износу од 
2.151.419,90 динара  

 Изградња водоводне мреже у Ваљевској Каменици - Стапар, у износу од 

2.172.043,50 динара 

 Изградња водоводне мреже на Дивљем брду, у износу од 1.385.222,98 
динара 

 Изградња водоводне мреже у Забрдици (наставак до резервоара Међаци у 
износу од 981.929,21 динара, резервоар Међаци - Бабина Лука у износу од 
439.867,95 динара), 
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 Изградња водоводне мреже у улици Ранисава Миливојевића, у износу од 
629.535,60 динара 

 Изградња водоводне мреже у Попучкама (улица Оровичка у износу од 
389.613,23 динара, код Антонијевића рампе у износу од 127.445,53 динара) 

 Изградња водоводне мреже у улици Косјерићкој - крак, у износу од 
178.520,50 динара 

 Изградња водоводне мреже у месту Беомужевић, део ка Лозничком путу, у 
износу од 2.017.331,69 динара 

 Изградња водоводне мреже у улици Саве Вујановић - крак Ненадовићи, у 
износу од 818.108,78 динара 

 Изградња водоводне мреже у Дегурићу, у износу од 11.861.671,50 динара 
 

Укупан износ инвестиција у изградњи водоводне мреже које су реализоване а нису 
предвиђене планом је 23.660.171,87 динара. 

 
Скрећемо пажњу да ће радови планирани у трећем кварталу, бити завршени 

у четвртом кварталу 2020. године. 
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 
 На крају, можемо закључити да je  ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у   
периоду јануар – септембар 2020. године остварио негативан  финансијски 
резултат. 
 

Уместо планираног нето добитка у износу од 166.000,00 динара остварен је 
губитак после опорезивања у износу од 36.352.000,00 динара. 

 
Овакав губитак је последица што Предузеће из пословних прихода, које је 

остварио обављањем своје основне делатности, није успело да покрије пословне 
расходе. 

 
 
 
 
Датум  30. октобар 2020. године                                          Д И Р Е К Т О Р    
 
                                                                                      
                                                                             _______________________________                                                                     
                                                                             Иван Филиповић, дипл. економиста 
 


