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Групација водовода и канализације 

Удружења за комуналне делатности 

ПКС-а

предузећа водовода и кана-

лизације

Чланство и институционализација



Чланови



2016

Решењем бр. БУ446/2016 од 25. 01. 
2016. Удружење је регистровано у 

Регистру удружења АПР-а

2018

Кључне одлуке за унапређење пословног статуса, 
функционисања и рада Удружења донете су на 

седницама Скупштине 16. новембра 2016. у Београду и 6. 
априла 2017. у Пироту.

2017

2019

Укупна дуговања по основу 
неплаћених чланарина 31. 
октобра 2019, износила су 
1.776.000 динара (дуг до 
краја 2018 –1.041.600 дин, а 
за 2019 – 734.400 дин). 

Пословни статус



Конференција о отпадним водама
Град Пирот и пиротски водовод домаћини су 47. Конференције „Отпадне воде, комунални 

чврст отпад и опасан отпад“

У сарадњи са Привредном 
комором Србије, Удружење за 
технологију воде, наше 
удружење и Институт за хемију, 
технологију и металургију, од 
среде, 5. до петка, 7. априла, у 
Пироту организују 47. 
Конференцију из области 
комуналних и индустријских 
отпадних вода, комуналног 
чврстог отпада и опасног 
отпада. У оквиру скупа, другог 
дана, 6. априла, биће одржана 
седница Скупштине нашег 
удружења.



Седнице 
Скупштине и 

Управног одбора











Финансијско пословање
Годишњи финансијски извештај

За првих 10 месеци 2019. просечан месечни 
приход износио је 228.000, а просечан 

месечни расход – 164.000 дин.



Рeд.бр. Нaзив Изнoс

1. Прихoд oд члaнaринa 2.751.200,00

Укупнo: 2.751.200,00

Рeд.бр. Нaзив Изнoс
1. Tрошкови грejaњa 34.470,77
2. Tрошкови oбeзбeђeњa 9.634,68
3. Tрошкови грaдске чистoће 5.472,91
4. Tрошкови eлeктричнe eнeргиje 26.826,37
5. Утрoшaк вoдe 1.515,28
6. Tрошкови кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 20.940,00
7. Tрошкови нaкнaдa пo угoвoру 1.424.050,68
8. Tрошкови прeвoзa 39.660,00
9. Tрошкови птт услуга 15.252,00
10. Tрошкови зaкупa пoслoвнoг прoстoрa 282.848,74
11. Tрошкови нeпрoизвoдних услугa 398.257,10
12. Tрошкови рeпрeзeнтaциje 93.660,00
13. Tрошкови плaтнoг прoмeтa у зeмљи 14.242,53
14. Расходи по основу директног отписа 25.400,00

(неплаћене чланарине бивших чланова-Уздин, Ковин, Владимирци)

Укупнo: 2.392.231,06

III РAЗЛИКA 358.968,94

II. РAСХOДИ

I. ПРИХОДИ



У претходном периоду 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

У претходном мандатном периоду реализовне су 
многе активности на нивоу Удружења, али и од 

стране наших чланова, предузећа водовода и 
канализације. 

Активности
Сарадња у области 
стручног усавршавања и 
унапређења 
стандардизације











Интернет портал 
https://www.udruzenjevodovoda.org



www.udruzenjevodovoda.org
Званична интернет презентација Удружења

Интернет презентација Удружења унапрђена и ажурирана почетком 2016. бележи 
континуитет посећености. У претходном мандатном периоду, од почетка 2016. до 
краја октобра 2019, сајт је посетило преко 32.000 посетилаца. Као и током 
претходних година, најчитанији су ударни текстови на насловној страници, као и 
рубрике „Организација“, „Активности“ и најаве догађаја.



Worldmap
Преглед локација (сви корисници)

Каo 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, ретки су крајеви 
света на којима нисмо имали читаоце. 

Наравно, највећи број читалаца је из 
наше земље, а следе они из САД, БиХ, 
Црне Горе, Канаде, Бразила, Кине, 
Хрватске, Аргентине, Немачке...



Наведени подаци могу се 
сматрати успехом с 
обзиром да немамо било 
какве комерцијалне 
активности којима 
промовишемо и 
рекламирамо свој сајт









На нашем порталу, у рубрици „Чланови“,
представљени су сви чланови нашег удружења.

Од укупно 37, три наша члана немају своје интернет презентације
(Љиг, Сечањ и Уб), а само један, ЈКП „Водовод Ужице“, на насловној страни свог 

сајта има линкове нашег и Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.

Овом приликом препоручујем свим члановима да следе пример ужичког водовода, 
јер је таква промоција од истинске обостране користи.



ХВАЛА НА САРАДЊИ

Извештај генералног 
секретара

www.udruzenjevodovoda.org


