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На трећој седници, 16. 11. 2016, Скупштина Удружења  једногласно је усвојила 
годишњи извештај генералног секретара.  

 

 
 
 

Извештај о раду 
Удружења водовода и канализације Србије 

у периоду јануар-октобар 2016. 
 
 

 
Чланство 
На почетку мандата органа у новом сазиву Удружење је имало 44, а данас има 41 
члана. Један наш члан, ЈКП „Бунар“ Владимировац је престао да постоји као 
самосталан пословни субјект, односно припојио се другом комуналном предузећу ЈКП 
„Универзал Алибунар“, кога смо позвали да нам се придружи, али за сада немамо 
одговор. ЈП „Ковински комуналац“ и ЈП „Водовод Рума“ су нас писмом обавестили да 
желе да иступе из чланаства и престали су да плаћају чланарину. Оба предузећа су 
писмено позвана да остану у чланству, али до сада немамо одговор. Уколико остану 
при свом захтеву, одлуку о иступању из чланства донеће Управни одбор на следећој 
седници.  
 
Институционализација 
Нови сазив органа и тела Удружења наследио је ситуацију институционалне 
конфузије. Иако према законским одредбама удружења могу да раде и када нису 
уписана у регистар Агенције за привредне регистре (АПР), нашим статутом (члан 8) 
дефинисно је да можемо почети обављање делтности „тек након извршеног уписа у 
регистар привредних субјеката“. Крајем прошле године имали смо неважећу 
регистрацију, због нерегистровања промена које захтева процедура регистрације. 
 

После изборне (16. 06. 2015) и конститутивне (17. 11. 2015) седнице Скупштине 
Удружења, нови сазив изабраних органа и тела почео је рад одмах по завршетку 
административних процедура обнове регистрације у Агенцији за привредне регистре 
(АПР), као и код надлежних пореских органа.  
 

Решењем бр. БУ446/2016 од 25. 01. 2016. Удружење је регистровано у Регистру 
удружења  АПР-а. Истим решењем регистрована је промена пословног седишта, као и 
нових заступника, у складу са одлуком Скупштине. 
 
Пресељење и означавање  
Удружење је пресељено из Синђелићеве 21 у Београду на нову адресу, у просторије 
Привредне коморе Србије, Теразије 23/II/202, што се показало веома добро, с обзиром 
да послујемо као Групација Удружења за комуналне делатности Привредне коморе 
Србије (ПКС). Такође, одмах поред наше просторије ради Удружење за технологију 
воде и санитарно инжењерство, са којим од оснивања остварујемо изванредну 
пословно-техничку сарадњу.  
 

У складу са скромним финансијским могућностима, Уговором о закупу пословног 
простора изнајмили смо канцеларију површине 18,03 квадратна метра, имамо 
могућност коришћења заједничких просторија, али и простране сале за састанке. 
Месечни износ закупнине је око 30.000 динара. На улазу у зграду Коморе, у ходнику на  
другом спрату, као и на вратима канцеларије постављене су заједничке табле са 
знаковима нашег и Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.  
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Финансијско пословање 
У наведеном периоду Управни одбор је одржао две седнице, 26. фебруара и 17. јуна. 
Донето је укупно 16 одлука и све су извршене у претходном периоду.  
 

Поред осталог, усвојен је редован годишњи финансијски извештај за 2015, који је 
примљен у АПР-у 26.02.2016,  евидентиран под бројем ФИН 82354/2016, регистрован 
26.04.2016. и објављен на сајту АПР-а са следећим садржајем: укупни приходи – 
2.062.000, укупни расходи 2.034.797,95, а остварена позитивна разлика 27.202,05 
динара.  
 
ПРИХОДИ  У  2015. 

 Назив Износ 
1. Приход од чланарина 2.062.000,00 

 УКУПНО 2.062.000,00 

 
РАСХОДИ  У  2015. 

 Назив Износ 
1. Трошкови канцеларијског материјала 250,00 
2. Трошкови накнада по уговору (књиговодство) 352.399,04 
3. Трошкови превоза (такси) 650,00 
4. Трошкови птт услуга 3.932,00 
5. Трошкови непроизводних услуга (књиге-тех.правила) 1.663.726,54 
6. Трошкови репрезентације 2.500,00 
7. Трошкови платног промета у земљи 7.620,37 
8. Трошкови административних такси 3.720,00 

 УКУПНО 2.034.797,95 

  РАЗЛИКА 27.202,05  
 

Током ове године, од 01.01. до 31.10.2016, Удружење је остварило приход од 
1.616.000,00 и забележило расходе у износу 1.504.353,49 динара. Просечан месечни 
приход у овој години износи 142.000, а расход 135.000 динара. Целокупан приход 
остварује се искључиво од чланарина. Расход обухвата трошкове канцеларијског 
материјала, поштанских услуга, платног промета, комуналија, исплату стручних 
сарадника (за књиговодствене, правне и послове одржавања интернет портала 
www.udruzenjevodovoda.org), као и периодичне трошкове учешћа у стручним скуповима.  
 

На конститутивној седници Управног одбора, 26.02.2016, поред осталих, једногласно је 
донета одлука да „у сарадњи са стручним службама треба пронаћи начин да се 
предузећима водовода која су у тешкој финансијској ситуацији отпише или одложи 
плаћање заосталих дуговања по основу неплаћене чланарине, делом или у целости, 
под условом да се тиме не отежа финансијски статус и положај Удружења, уз 
напомену да обавеза плаћања чланарине остаје неспорна статутарна обавеза, као и 
да је  у вези с тим потребно сачинити преглед дуговања сваког члана и свима упутити 
писмени позив на јачање сарадње и измирење споменутих дуговања.“ 
 

У складу са тим урађена је анализа заосталих дуговања и размотрене су могућности 
за отпис старих дугова. На основу извештаја стручног сарадника за књиговодствено-
рачуноводствене послове утврђено је да фактуре које су слате нашим члановима од  
2011. до краја 2015. године нису књижене, већ су се књижиле само уплаћене 
чланарине, и то директно на приход од чланарина, што значи да нису стваране  
обавезе водовода. Дуговања су се водила у интерним табелама Удружења, а не у 
књиговодственом програму, тако да је било могуће без икаквих последица отписати 
укупно 1.225.000,00 динара.  
 

За разлику од тога, све фактуре издате у 2016. књижене су  на конту 201/630, тако да 
је створена обавеза потраживања за неуплаћене чланарине и није их могуће отписати 
без последица, што свакако није прихватљиво с обзиром да је потенцијални 

http://www.udruzenjevodovoda.org/
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максимални месечни приход од чланарина 149.000 динара (ако би сви чланови 
редовно измиривали обавезе).  
 

На основу ове анализе, са жељом да својим члановима, предузећима водовода и 
канализације, помогне у превазилажењу отежаних услова пословања,  Управни одбор 
је на другој седници 17. јуна донео одлуку да се отпишу наведена дуговања у укупном 
износу 1.225.000,00 динара, о чему су обавештени сви наши чланови којима су 
отписана дуговања. Тиме је скоро потпуно уређена област „заосталих потраживања“. 
Ова категорија потраживања убудуће би требало да буде занемарљива, јер обухвата  
само неплаћене чланарине које су књижене, а наши чланови не желе или не могу да 
их плате (због касних захтева за брисање из чланства, организационих промена и сл). 
 
 
Сарадња у области стручног усавршавања и унапређења стандардизације 
У оквиру наставка пословно-техничке сарадње са Удружењем за технологију воде и 
санитарно инжењерство (УТВСИ), Удружење је подржало одржавање Међународне 
конференције „Отпадне воде, комунални чврст отпад и опасан отпад“ (април, Вршац) и 
свим члановима доставило по примерак Зборника стручних радова са овог скупа. 
Осим тога, свим члановима су послата по два примерка „Техничког правила DVGW 
409 – Утицај грађевинских поступака и начина изградње на економичност рада и 
одржавања (оперативне трошкове мреже) дистрибутивних водоводних система“, уз 
писмо председника Управног одбора које чланове позива на активност у Удружењу и 
редовност у плаћању чланарине. Такође, као коорганизатори и покровитељи, у 
сарадњи са УТВСИ, учествовали смо у организацији и раду Међународне 
конференције „Водоводни и канализациони системи“ (Јахорина, мај) и, у складу са 
традицијом, овог Осмог међународног „Сајма и форума вода“. 
 
 
Интернет портал  www.udruzenjevodovoda.org  
Почетком године ажурирана је и унапређена интернет презентација Удружења, која 
бележи континуирани раст посећености. Интересантно је да бележимо посећеност не 
само у Србији и земљама региона, већ и у веома удаљеним државама, о чему говоре 
извештаји у прилогу. 

 
 

Одлуком Управног одбора омогућена је комерцијализација дела простора на порталу 
(и утврђен ценовник за ту сврху), са намером да се ојачају приходи и створи простор 
за увођење нових сервиса који су неопходни нашим члановима (област цена воде, 
усклађивање са европским стандардима, информације о сектору вода у ЕУ...)  
 
Нормативна активност 
Поред „интерних“ нормативних активности (израда неопходних докумената), 
Удружење је, у сарадњи са Удружењем за комуналне делатности ПКС, активно 
учествовало у процесу измена Закона о комуналним делатностима. 
 

http://www.udruzenjevodovoda.org/
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Осим тога, покренуло је две иницијативе за стављање ван снаге, односно измене и 
допуне закона, на основу одлуке  Управног одбора од 17. јуна, донете на предлог 
наших чланова, предузећа водовода и канализације. Реч је о Предлогу за стављање  
ван снаге Закона о флуорисању воде за пиће и иницијатива за измену и допуну Закона 
о заштити потрошача. Наше удружење је израдило споменуте предлоге и, у сарадњи 
са Удружењем за комуналне делатности, упутило их надлежним министарствима. Оба 
предлога су у процедури.  
 

 
Подсећамо: 
 
Закон о флуорисању воде за пиће („Службени гласник РС“ бр.35/94, 38/94-испр, 25/96 и 
101/2005-др.закон) усвојен је 1994. године као резултат кампање за смањење каријеса и 
унапређење стомалошког здравља становништва. Правилник о условима и начину 
флуорисања воде за пиће, који је у примени од 20. 02. 1997, поред осталог, таксативно 
набраја 52 предузећа водовода која су обавезна да флуоришу воду за пиће.  
Од ступања на снагу, ове прописе су у кратким периодима спроводила ретка предузећа 

водовода, која су, убрзо након увођења, одустајала због многобројних техничко-

технолошких тешкоћа. Тако се Закон током минулих деценија није ни примењивао, али 

није забележно да је неко предузеће због тога трпело санкције.  Након више од две 

деценије од ступања Закона на снагу, надлежне инспекције су почеле да контролишу 

његову примену у појединим предузећима водовода, као и да изричу снакције због 

непримењивња Закона, доводећи предузећа водовода до непремостивих тешкоћа.  

Примена Закона о заштити потрошача ( „Сл. гласник РС“ бр.62/2014) и тумачење чл.91 
став 1 Закона од стране инспекције, у складу са овлашћењима надлежних инспектора 
прецизираних чл.156 Закона, довело је до ремећења процеса рада појединих 
комуналних предузећа, чланица Удружења водовода и канализације Србије. 
Претходно поменуту одредбу Закона тржишни инспектори тумаче тако да постоји 
обавеза комуналног предузећа које у својству Трговца у смислу Закона врши услуге 
очитавања потрошње воде преко водомера,  да ту услугу мора вршити једном 
месечно, тј. да се водомер мора очитати једном месечно, како би се пратила 
остварена потрошња воде и задужење исказано на рачуну на месечном нивоу.   

 

У образложењу покренуте иницијативе, поред осталог, нагласили смо да за очитавање 
месечне потрошње воде исказане на водомеру не постоје технички услови 
(неприступачност водомера,  нарочито у зимским месецима када се у водомерна 
склоништа, као вид изолације, убацују стиропор, картон, текстил, слама и сл), као ни 
финансијске могућности (трошкови на име зарада стручно оспособљеног кадра). 
Такође, навели смо да ниједно комунално предузеће не располаже толиким бројем  
запослених који би могли бити распоређени на послове очитавања потрошње воде 
преко водомера, а не постоји ни могућност додатног ангажовања лица која би вршила 
очитавање потрошње на водомерима као свакодневну пословну активност.  
 

 
 

 

 


