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На петој седници, 15. 11. 2017. У Београду, Скупштина Удружења једногласно је усвојила 

годишњи извештај генералног секретара. 

Извештај о раду Удружења водовода и канализације Србије 
у периоду  октобар 2016 – октобар 2017. 

 

Чланство 
У поређењу са претходним периодом када смо имали 41, Удружење сада има 38 чланова, с 
обзиром да се на данашњој седници три предузећа бришу из евиденције чланства (предузећа 
водовода из Пожаревца, Краљева и Уздина).   
 

Институционализација и пословни статус 
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.  Крајем 2015. године имали смо 
неважећу регистрацију, због нерегистровања промена које захтева процедура регистрације. 
 

У претходном извештајном периоду, 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.  
 

Пословни статус Удружења данас је нормативно и правно утемељен. Последње промене 
регистроване су у Регистру удружења  АПР-а Решењем бр. БУ 8491/2017 од 31. 10. 2017. Тим 
решењем регистрован  је упис Драгана Ђорђевића, председника Управног одбора, као једног 
од заступника Удружења, као и промена Статута (измене и допуне Статута усвојеног на 
Оснивачкој скупштини),  у складу са одлуком Скупштине Удружења. 
 

Пословни простор 
У току претходног извештајног периода 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 водовода и канализације Удружења за 
комуналне делатности Привредне коморе Србије (ПКС).  
 

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, које послује у суседним просторијама и са којим имамо 
успешну пословно-техничку сарадњу.  
 

Седнице Скупштине и Управног одбора 
У наведеном периоду Скупштина је одржала две седнице, 16. новембра 2016. У Београду и   
06. априла 2017, у Пироту. Поред  разматрања тема и доношења одлука које се тичу 
функционисања и редовног рада Удружења, усвојена је одлука о изменама и допунама Статута 
из 2011. године. Усвојене измене резултат  су нормативног уређења бољег и ефикаснијег рада 
Удружења.  
Осим терминолошког побољшања, увођења могућности шире сарадње са различитим 
субјектима друштвеног живота, статутарног евидентирања промене седишта (услед 
пресељења), статутарног прецизирања статуса чланства у Привредној комори Србије (имали 
смо статус „секције Групације“ који више не постоји због организационих промена у ПКС, па 
сада имамо статус „групације“).., једна од најважнијих промена обухвата смањење броја 

mailto:office@udruzenjevodovoda.org


2. 

 

чланова Управног одбора са 17 на 9. Тиме је омогућен ефикаснији рад извршног органа 
Удружења (лакше обезбеђења кворума), а отклоњена је и отежавајућа околност што су многи 
чланови Управног одбора уједно били  чланови других органа и тела, што је додатно 
отежавало рад.   

 

На истој седници Скупштине усвојена је и одлука о повећању висине чланарине, утврђене на 
Оснивачкој скупштини 2011. године. Према тој одлуци, износи чланарина се разликују зависно 
од броја становника општине или града у коме наши чланови, предузећа водовода и 
канализације, обављају делатност:  за предузећа у општинама  које имају до 20.000 становника 
– месечна чланарина била  је 1.000 дин, за општине и градове од 20.000 до 50.000 становника 
– 3.000 динара, од 50.000 до 100.000 становника – 5.000 дин, од 100.000 до 200.000 становника 
– 8.000 динара и преко 200.000 становника – 15.000 динара.  

 

Након краће дискусије у којој је било различитих предлога за процентуално повећање износа 
чланарина, једногласно је одлучено да се задрже постојећи критеријуми разврставања код 
утврђивања појединачних износа чланарине, да се постојећи износи за сваку категорију 
увећају за 20 процената и да се код утврђивања конкретних износа за свако предузеће 
примени разврставање по новим подацима пописа становништва. Одлука се примењује од 
почетка 2017. године. 
На четвртој седници Скупштине у Пироту, након свестране анализе Радне групе и динамичне 
дискусије о могућностима и условима учлањења приватних компанија, других институција и 
физичких лица, поред осталих, донета је одлука да пуноправни чланови Удружења могу да 
буду само предузећа водовода и канализације, с обзиром на њихов специфичан положај и 
интерес пословног организовања, какав имају сва струковна удружења.  
 

У наведеном извештајном периоду Управни одбор је одржао једну седницу, 27. фебруара 
2017, на којој је овај извршни орган Удружења конституисан у новом сазиву и новом 
статутарном формату.  На тој седници усвојени су финансијски извештај и завршни рачун за 
2016. годину. 
 

Финансијско пословање 
Редован годишњи финансијски извештај за 2016.  је примљен у АПР-у 27.02.2017,  евидентиран 
под бројем ФИН 109888/2017, регистрован 04.09.2017. и објављен на сајту АПР-а са следећим 
садржајем:  
ПРИХOДИ У 2016. 

Рeдни брoj Нaзив Изнoс 

1. Прихoд oд члaнaринa 1.900.000,00 

 Укупнo: 1.900.000,00 

РAСХOДИ У 2016. 

Рeдни брoj Нaзив Изнoс 

1. Tрошкови кoришћeњa лифтoвa 1.285,71 

2. Tрошкови грejaњa 17.195,73 

3. Tрошкови oбeзбeђeњa 5.206,32 

4. Tрошкови грaдскa чистoћa 3.539,76 

5. Tрошкови eлeктричнe eнeргиje 15.623,16 

6. Утрoшена вoда 859,26 

7. Tрошкови кaнцeлaријског мaтeриjaлa 6.699,00 

8. Tрошкови нaкнaдa пo угoвoру 788.079,81 

9. Tрошкови прeвoзa – тaкси 6.650,00 

10. Tрошкови птт-услуга 22.751,00 

11. Tрошкови зaкупa пoслoвнoг прoстoрa 185.113,95 

12. Tрошкови рeклaмe и прoпaгaндe 28.800,00 

13. Tрошкови нeпрoизвoдних услугa 651.122,71 

14. Tрошкови рeпрeзeнтaциje 38.227,61 

15. Tрошкови плaтнoг прoмeтa у зeмљи 9.878,42 

16. Tрошкови aдминистрaтивних тaкси 1.125,00 

 Укупнo: 1.782.157,44 

РAЗЛИКA                                                                                                                                                                                 117.842,56                                                    
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Током ове године, од 01.01. до 31.10.2017, Удружење је остварило приход од  2.338.800,00 и 
забележило расходе у износу 1.843.017,28 динара. Просечан месечни приход у овој години 
износи 233.880, а расход 184.300 динара. Целокупан приход остварује се искључиво од 
чланарина. Расход обухвата трошкове канцеларијског материјала, поштанских услуга, платног 
промета, комуналија, исплату стручних сарадника (за књиговодствене, правне, стручно-
консултативне и послове одржавања интернет портала www.udruzenjevodovoda.org), као и 
периодичне трошкове учешћа у стручним скуповима.  
 

С обзиром да се Удружење финансира чланаринама, повећање прихода у овој години 
остварено је захваљујући повећању износа чланарина. Пресек дуговања наших чланова за 
неплаћене чланарине у овом извештајном периоду дат је у прилогу (ДОДАТАК 1). 
 

Сарадња у области стручног усавршавања и унапређења стандардизације 
Поводом Светског дана вода, 22. марта, у сарадњи са Удружењем за технологију воде и 
санитарно инжењерство (УТВСИ), укључили смо се у организацију и реализацију стручног скупа 
„Стратешка опредељења и информационе технологије у управљању водним ресурсима“, који 
је одржан у Републичком хидрометеоролошком заводу. Претходно, крајем фебруара, наше 
колеге из нишког водовода и Град Ниш били су изванредни домаћини редовног састанка 
EurEau3, удружења компанија које се баве водоснабдевањем и отпадним водама на 
територији Европе. Током ове године многи наши чланови су пружили велики допринос 
промоцији Удружења организовањем низа манифестација, као и достојанственим 
обележавањем својих великих јубилеја.  
 

Почетком априла пиротски водовод и Град Пирот били су изванредни домаћини Међународне 
конференције „Отпадне воде, комунални чврст отпад и опасан отпад“, у оквиру које је,  
6. априла, одржана четврта седница Скупштине Удружења. Крајем истог месеца Удружење се 
активно укључило у рад Одбора Групације водовода и канализације Привредне коморе Србије 
(ПКС). Рад је био посвећен усаглашавању ставова и изради Предлога уредбе о садржини, 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности. 
 

Као коорганизатори и покровитељи, у сарадњи са УТВСИ, учествовали смо у организацији и 
раду Међународне конференције „Водоводни и канализациони системи“ (Јахорина, мај), а 
крајем августа организовали смо тематску конференцију „Вода као ограничен ресурс и заштита 
изворишта“, којој су изврсни домаћини били лесковачки водовод и Град Лесковац. 
 

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средином 
октобра у Крагујевцу је организован Међународни стручно-научни скуп „Водовод и 
канализација '17“, коме је домаћин био крагујевачки водовод, а председник Скупштине нашег 
удружења био је члан Организационог одбора овог скупа. На крају, у складу са добром 
традицијом, у сарадњи са УТВСИ организовали смо и реализујмо овај Девети међународни 
„Сајам и форум вода“.  
 

Такође, у сарадњи са УТВСИ, у складу са могућностима, пружамо допринос развоју 
стандардизације и својим члановима на стручним скуповима достављамо примерке 
„Техничких правила DVGW“, у складу са темама скупова.  
 

Интернет портал  www.udruzenjevodovoda.org  
Интернет презентација Удружења, ажурирана и унапређена почетком 2016, бележи 
континуирани раст посећености. Током првих 10 месеци ове године сајт је посетило 9.200 
посетилаца. У 2016. најчитанији смо били у марту (1.801 посета), а у 2017. највише посета 
забележено је у априлу (1.197). Најчитанији су ударни текстови на насловној страници, као и 
рубрике „Организација“, „Активности“ и најаве догађаја.  
 

У праћењу статуса наше интернет презентације користимо извештаје Јавне корпорације 
„Google“, специјализоване за претрагу и мониторинг портала који користе њене услуге. Према 
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тим извештајима, пратило нас је преко девет хиљада читалаца из наше земље, Русије,Велике 
Британије, Америке, Немачке, Италије, Мађарске, БиХ, Хрватске, Аустралије… 
 

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. 
 

Осим тога, покренуло је две иницијативе за стављање ван снаге, односно измене и допуне 
закона, на основу одлуке  Управног одбора од 17. јуна 2016, донете на предлог наших чланова, 
предузећа водовода и канализације. Реч је о Предлогу за стављање ван снаге Закона о 
флуорисању воде за пиће и иницијативи 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 
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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.   
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ДОДАТАК 1 Списак дуговања за чланарине –закључно са прокњиженим фактурама за октобар 2017 - стање 31.10.2017.  

Р.Бр. Нaзив Година Укупно дуг 

2016. 2017. 

1. ЈКП „Зелен Ариље“ 0 9.556,42 9.556,42 

2. ЈКП „Комуналпројект Бачка Паланка“ 0 6.000 6.000 

3. ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ 1.000 1.200 2.200 

4. ЈКП „Шумадија Белановица“ 0 1.200 1.200 

5. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 0 18.000 18.000 

6. ЈКП „Водовод Бор“ 36.000 36.000 72.000 

7. ЈКП „Водовод Ваљево“ 0 12.000 12.000 

8. ЈП „Водовод Врање“ 55.000 60.000 115.000 

9. ЈКП „Горњи Милановац“ 0 3.600 3.600 

10. ЈКП „Грделица“ 1.000 3.600 4.600 

11. ЈКП „Водовод Зајечар“ 0 12.000 12.000 

12. ЈКП „Водовод и канализација Зрењанин“ 0 19.200 19.200 

13. ЈКП „Водовод и канализација Инђија“ 0 3.600 3.600 

14. ЈП „Јединство Кладово“ 0 1.200 1.200 

15. ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“ 8.000 9.600 17.600 

16. ЈКП „Водовод Крушевац“ 0 28.800 28.800 

17. ЈПКП „Лазаревац“ РЈ „Водовод и канализација“ 0 48.000 48.000 

18. ЈКП „Водовод Лебане“ 12.000 36.000 48.000 

19. ЈКП „Водовод Лесковац“ 0 12.000 12.000 

20. ЈП „Водовод и канализација Лозница“ 0 6.000 6.000 

21. ЈКП „Комуналац Љиг“ 1.000 8.400 9.400 

22. ЈКП „Младеновац“ 0 54.000 54.000 

23. ЈКП „Бадњево Неготин“ 1.000 10.800 11.800 

24. ЈКП „Naissus“ Ниш 0 36.000 36.000 

25. ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“ 0 18.000 18.000 

26. ЈКП „Водовод и канализација Панчево“ 0 9.600 9.600 

27. КЈП „Извор“ Петровац на Млави 2.000 36.000 38.000 

28. ЈП „Водовод и канализација Пирот“ 0 6.000 6.000 

29. ЈКП „Лим Пријепоље“ 0 10.800 10.800 

30. ЈКП „Сечањ“ 3.000 12.000 15.000 

31. ЈКП „Водовод Сремска Митровица“ 0 18.000 18.000 

32. ЈКП „Водовод и канализација Стара Пазова“ 12.000 54.000 66.000 

33. ЈКП „Водовод и канализација Суботица“ 0 9.600 9.600 

34. ЈКП „Водовод Ужице“ 0 6.000 6.000 

35. „Потиски водоводи“ Тiszа меnтi vizмuvеk  Хоргош 1.000 2.400 3.400 

36. ЈКП „Водовод Чачак“ 0 28.800 28.800 

37. ЈКП „Водовод Шабац“ 0 19.200 19.200 

Укупан дуг износи 827.556,42, рачунајући и износ чланарина одлазећих чланова (по том основу отписује се укупно 
25.400 дин, и то за „Банат Уздин“-14.400, „Ковински комуналац“-2.000 и „Бунар Владимировац“-9.000, док 
водоводи из Пожаревца и Краљева немају дуговања). КЈП „Ђунис Уб“ нема дуговања. 

 


