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На шестој седници, 15.11. 2018. у Београду, Скупштина Удружења једногласно је усвојила 

годишњи извештај генералног секретара: 

Извештај  о раду Удружења у периоду  октобар 2017 – октобар 2018. 
 
Чланство и институционализација  
 

Удружење има 38 чланова – предузећа водовода и канализације.  
 

Нормативно и правно, пословни статус наше организације потпуно је утемељен. Удружење има 
Статут, пословнике о раду Скупштине и Управног одбора, као и одлуке ових органа о 
појединачним питањима од значаја за рад.  Последње промене забележене 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.  
 

Након пресељења из Синђелићеве 21 у Београду, од маја 2016. радимо у просторијама 
Привредне коморе Србије, Теразије 23/II/202. То се показало веома добро, с обзиром да 
послујемо као Групација водовода и канализације Удружења за комуналне делатности 
Привредне коморе Србије (ПКС). Поред нас, у суседним просторијама послује Удружења за 
технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ), са којим имамо успешну пословно-
техничку сарадњу.  
 

 
 

Пословни статус 
 

Кључне одлуке за унапређење пословног статуса, функционисања и рада Удружења донете су 
у претходном извештајном периоду, на седницама Скупштине 16. новембра 2016. у Београду и 
6. априла 2017. у Пироту. Свакако најважнија је Одлука о изменама и допунама Статута из 
2011. године. 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 чланова Управног одбора са 17 на 9. Тиме је омогућен ефикаснији рад извршног органа 
Удружења (лакше обезбеђење 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 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.  
 

Поред тога, у претходном периоду усвојена је и одлука о повећању висине чланарине, која се 
примењује од почетка 2017. То је било прво повећање висине чланарине од када је 
установљена на Оснивачкој скупштини 2011. године. Према одлуци са Оснивачке скупштине, 
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.  
 

После повећања, најнижи износ месечне чланарине износи 1.200 дин (за девет наших 
чланова), следи износ од 3.600 дин (за седам предузећа), затим износ од 6.000 дин (за 12 
чланова), па 9.600 дин (за седам чланова) и, на крају, износ од 18.000 дин, колико плаћају три 
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наша члана – београдски, новосадски и нишки водовод. Теоретски, месечни приход од 
чланарина требало би да износи 229.200 дин. На жалост, неки од наших чланова нису били у 
могућности да редовно измирују своје обавезе. Примера ради, укупна дуговања по основу 
неплаћених чланарина 15. октобра 2018, када је сачињен пресек, износила су преко милион 
динара (дуг до краја 2017 – 571.156 дин, а за 2018 – 611.200 дин). Пет наших чланова 
(предузећа из Врања, Старе Пазове, Младеновца, Лазаревца и Бора) дугују више од половине 
укупног дуга.  

 

С обзиром да се Удружење финансира искључиво од чланарина, и овом приликом 
захваљујемо свим предузећима која редовно измирују своје обавезе по том основу. Пресек 
дуговања за неплаћене чланарине у овом извештајном периоду дат је у прилогу (ДОДАТАК 1). 
  

 

Седнице Скупштине и Управног одбора 
 

У периоду октобар 2017 – октобар 2018. Скупштина и Управни одбор одржали су по једну 
седницу на којима су разматране теме и усвојене одлуке које се тичу редовног функционисања 
Удружења. Седница Скупштине (пета редовна) одржана је 15. новембра 2017. у Београду, на 
прошлогодишњем Форуму вода, а седница Управног одбора (четврта) – 23. фебруара 2018, у 
просторијама Удружења у Београду.  На тој седници усвојени су финансијски извештај и 
завршни рачун за 2017. годину. 
 

 
Финансијско пословање 
 

Редован годишњи финансијски извештај за 2017.  достављен је 27.02.2018, прихваћен и  
евидентиран за статистичке потребе под бројем ФИН 115611/2018, а потом регистрован под 
бројем ФИН 164334/2018 и објављен на сајту АПР-а са следећим садржајем:                                                                                                                                                                                             

 
I  ПРИХOДИ 

Рeдни број Нaзив Изнoс 

1. Прихoд oд члaнaринa 2.797.200,00 

 Укупнo: 2.797.200,00 
 

II  РAСХOДИ 

Рeдни број Нaзив Изнoс 

1. Tрoшкови кoришћeњa лифтoвa 206,30 

2. Tрошкови грejaњa 39.419,12 

3. Tрошкови oбeзбeђeњa 8.831,37 

4. Tрошкови грaдске чистoће 5.450,28 

5. Tрошкови eлeктричнe eнeргиje 23.764,82 

6.  Утрoшaк вoдe 609,20 

7. Tрошкови кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 29.435,00 

8. Tрошкови нaкнaдa пo угoвoру 1.343.291,18 

9. Tрошкови прeвoзa  29.500,00 

10. Tрошкови птт услуга 13.636,00 

11. Tрошкови зaкупa пoслoвнoг прoстoрa 284.825,99 

12. Tрошкови нeпрoизвoдних услугa 377.663,07 

13. Tрошкови рeпрeзeнтaциje 112.006,20 

14. Tрошкови плaтнoг прoмeтa у зeмљи 13.383,76 

 Укупнo: 2.282.022,29 
 

III РAЗЛИКA                                                                                                                       515.177,71                                

 
За првих 10 месеци 2018. просечан месечни приход износио је 206.600, а просечан месечни 
расход – 177.066 дин.  
 

Целокупан приход остварује се искључиво од чланарина. Расход обухвата трошкове учешћа на 
стручним скуповима, 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 остале трошкове из области 
стручних и промотивних активности.  
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Активности, сарадња у области стручног усавршавања и унапређења стандардизације 
 

У овом извештајном периоду реализовне су многе активности на нивоу Удружења, али и од 
стране наших чланова, предузећа водовода и канализације. Као изванредни организатори и 
домаћини стручних скупова, афирмисали су своје квалитете, али и Удружење, чији су чланови. 
Због немогућности да набројимо све, осврнућемо се хронолошки на догађаје који су привукли 
највећу пажњу. 
 

Крајем новембра 2017. ваљевски водовод био је изванредан организатор и домаћин великог 
скупа из области водопривреде, на коме је седам данских компанија представило своја 
искуства. Тиме су наше колеге, у сарадњи са Градом Ваљевом, дале прилог обележавању 100. 
годишњице дипломатских односа Данске и Србије. Истовремено, колеге из крушевачког 
водовода свечаом академијом су прославиле 60 година постојања и успешног рада.  
 
Поводом Светског дана вода, 22. марта, у сарадњи са Удружењем за технологију воде и 
санитарно инжењерство (УТВСИ), подржали смо реализацију семинара „Специфични планови 
имплементације директива у сектору вода“, кога је организовала Агенција за заштиту животне 
средине Републичког министарства заштите животе средине, са којом остварујемо изванредну 
сарадњу. Сваке године уочи Светског дана вода, многе теме из нашег сектора доспевају у жижу 
интересовања јавности. Почетком марта, Душко Љујић, директор ужичког водовода и члан 
Управног одбора нашег удружења, дао је велики интервју (на тему цене воде за пиће ) за 
ужичке „Вести“, најстарији недељник у југозападној Србији.  
 
Претходно, крајем фебруара, на четвртој седници Управног одбора, наши чланови су 
иницирали расправу о најактуелнијим питањима из области у којој послујемо. То је крајем 
марта резултирало организацијом Округлом стола у Брзећу, у оквиру 48. Конференције о 
отпадним водама, комуналном чврстом отпаду и опасном отпаду, чији смо коорганизатори. 
Закључци са овог скупа, поред осталог, послужили су као мотив и изванредна основа за низ 
активности које су уследиле. 
 
Пре свега, активно смо се укључили у процесе јавних расправа о предлозима закона који 
регулишу поједине аспекте сектора вода у Србији, али и у јавне расправе о предлозима 
нормативних промена у Европској унији. На „домаћој сцени“ реч је о јавним расправама о 
Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара (у чему су велику помоћ пружиле 
колеге из лесковачког водовода) и Нацрту закона о води за људску употребу (где је, поред 
наших сарадника, велику помоћ пружио др Небојша Вељковић из Агенције за заштиту животне 
средине). Наше примедбе су достављене, из поднетих извештаја о завршетку јавних расправа 
не може се сагледати шта је и у којој мери прихваћено, па остаје да сачекамо улазак предлога 
у скупштинску процедуру.  
 
У оквиру сарадње са EurEau, Удружењем предузећа водовода и канализације Европе, током 
лета и јесени укључили смо се у јавне расправе о предлозима директива ЕУ о квалитету воде 
за пиће и о пластичним производима за једнократну употребу. 
 
Као коорганизатори и покровитељи, у сарадњи са УТВСИ, учествовали смо у организацији и 
раду Међународне конференције „Водоводни и канализациони системи“ (Јахорина, мај), а сада 
и у организацији овог Десетог међународног „Сајма и форума вода“, великог скупа у чијем раду 
управо учествујете. 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 
континуитет посећености. Током првих 10 месеци ове године сајт је посетило 7.888 посетилаца. 
Као и током претходних година, најчитанији су ударни текстови на насловној страници, као и 
рубрике „Организација“, „Активности“ и најаве догађаја.  
 

У односу на претходни период, велико задовољство пружа чињеница да је број „старих“ и 
„нових“ корисника скоро изједначен, што значи да смо успели да одржимо поверење „старих“ и 
привучемо готово исти број „нових“ корисника.  
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Корисници 1,244 135 53 51 27 18 12 11 10 6

Анализа локција 

Стопа посета само једне странице сесија Корисници 

 
Највећи број постилаца на нашу адресу стиже преко претраживача (њих 54 посто), али велики 
број долази посредством сајтова utvsi.com, sajamvoda.rs и, што је посебно значајно, путем 
интернет портала београдског и ужичког водовода bvk.rs и vodovod-ue.co.rs. Такође, значајан 
нам је податак да четвртина од укупног броја посетилаца на наш портал долази директном 
претрагом, што је знак да смо сврстани међу афирмисане изворе информација. Наведени 
подаци могу се сматрати успехом с обзиром да немамо било какве комерцијалне активности 
којима промовишемо и рекламирамо свој сајт.  

 

Као и до сада, у праћењу 
статуса наше интернет 
презентације користимо 
извештаје Јавне корпорације 
„Google“, специјализоване за 
претрагу и мониторинг портала 
који користе њене услуге. Према 
тим извештајима, пратило нас је 
скоро осам хиљада читалаца из 
наше земље, Русије, Кине, САД, 
Канаде, Велике Британије, 
Немачке, Италије, Мађарске, 
Црне Горе, БиХ, Хрватске, 
Македоније, Аустралије… 
 
 

 
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...)  
 
На крају, подсећам све чланове да нам следеће године предстоји изборна скупштина, коју 
треба да организујемо најкасније у првој половини јуна 2019. 
 
 

 

У Београду,       Мирослава Херо-Гон 

15. 11.2018.       генерални секретар Удружења 
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ДОДАТАК 1 Списак дуговања за чланарине –закључно са прокњиженим фактурама за септембар 2018 - 
стање 15.10.2018. 
Р.бр. Предузеће                Година Укупно дуг 

2016/2017. 2018. 

1. ЈКП „Зелен Ариље“ 756,42 6.000,00 6.756,42 

2. ЈКП „Комуналпројект Бачка Паланка“ 0 0 0,00 

3. ЈП „Белоцрквански водовод и канализ.“ 1.000,00 0 1.000,00 

4. ЈКП „Шумадија Белановица“ 0 0 0,00 

5. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 0 0 0,00 

6. ЈКП „Водовод Бор“ 79.200,00 32.400,00 111.600,00 

7. ЈКП „Водовод Ваљево“ 0 12.000,00 12.000,00 

8. ЈП „Водовод Врање“ 127.000,00 54.000,00 181.000,00 

9. ЈКП „Горњи Милановац“ 0 28.800,00 28.800,00 

10. ЈКП „Грделица“ 1.000,00 2.400,00 3.400,00 

11. ЈКП „Водовод Зајечар“ 0 6.000,00 6.000,00 

12. ЈКП „Водовод и канализација Зрењанин“ 0 76.800,00 76.800,00 

13. ЈКП „Водовод и канализација Инђија“ 0 0 0,00 

14. ЈП „Јединство Кладово“ 0 0 0,00 

15. ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“ 8.000,00 19.200,00 27.200,00 

16. ЈКП „Водовод Крушевац“ 0 38.400,00 38.400,00 

17. ЈПКП „Лазаревац“ РЈ „Водовод и канал.“ 60.000,00 54.000,00 114.000,00 

18. ЈКП „Водовод Лебане“ 55.200,00 32.400,00 87.600,00 

19. ЈКП „Водовод Лесковац“ 0 6.000,00 6.000,00 

20. ЈП „Водовод и канализација Лозница“ 0 0 0,00 

21. ЈКП „Комуналац Љиг“ 10.600,00 10.800,00 21.400,00 

22. ЈКП „Младеновац“ 66.000,00 54.000,00 120.000,00 

23. ЈКП „Бадњево Неготин“ 4.600,00 3.600,00 8.200,00 

24. ЈКП „Naissus“ Ниш 0 36.000,00 36.000,00 

25. ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“ 0 0 0,00 

26. ЈКП „Водовод и канализација Панчево“ 19.200,00 9.600,00 28.800,00 

27. КЈП „Извор“ Петровац на Млави 45.200,00 32.400,00 77.600,00 

28. ЈП „Водовод и канализација Пирот“ 0 0 0,00 

29. ЈКП „Лим Пријепоље“ 0 10.800,00 10.800,00 

30. ЈКП „Сечањ“ 14.400,00 8.800,00 23.200,00 

31. ЈКП „Водовод Сремска Митровица“ 0 12.000,00 12.000,00 

32. ЈКП „Водовод и канализација Ст. Пазова“ 78.000,00 54.000,00 132.000,00 

33. ЈКП „Водовод и канализација Суботица“ 0 0 0,00 

34. КЈП „Ђунис Уб“ 0 0 0,00 

35. ЈКП „Водовод Ужице“ 0 0 0,00 

36. 
„Потиски водоводи“ Тiszа меnтi vizмuvеk  

Хоргош 
1.000,00 1.200,00 

2.200,00 

37. ЈКП „Водовод Чачак“ 0 9.600,00 9.600,00 

38. ЈКП „Водовод Шабац“ 0 0 0,00 

 Укупно 571.156,42 611.200,00 1.182.356,42 

 


