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Извештај генералног секретара
о раду Удружења у периоду новембар 2019 – новембар 2020.
Чланство и институционализација
Удружење има 37 чланова – предузећа водовода и канализације, исто као у претходном
извештајном периоду.
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.
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 и као Групација водовода и канализације Удружења за комуналне делатности
Привредне коморе Србије (ПКС). Због пандемије Привредна комора Србије нам је одобрила
попуст од 50 посто на износ закупнине за април и мај 2020, на чему им искрено захваљујемо.
Поред нас, у суседним просторијама послује Удружење за технологију воде и санитарно
инжењерство (УТВСИ), са којим имамо успешну пословно-техничку сарадњу.

Пословни статус
У претходном мандатном периоду (2015-2019) органи Удружења су уложили велики напор у
рашћишћавање наслеђених правних и статусних проблема. Са тим су чланови детаљно
упознати. После сређивања институционалне конфузије, 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 заступника, у складу са одлуком Скупштине.
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. Свакако
најважнија је Одлука о изменама и допунама Статута усвојеног на Оснивачкој скупштини 2011.
године. Осим терминолошког побољшања, увођења могућности шире сарадње са различитим
субјектима друштвеног живота, усвојена је једна од најважнијих промена - смањење броја
чланова Управног одбора са 17 на 9. Тиме је омогућен ефикаснији рад извршног органа
Удружења (лакше обезбеђење кворума). 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.
На претходној (изборној) седници Скупштине, 20. новембра 2019, поред осталих, једногласно је
усвојена одлука којом се регулише правни статус интернет портала www.udruzenjevodovoda.org
као гласила нашег удружења. Одлуком су прецизирани и остали елементи који, у складу са
Законом о јавном информисању и медијима, омогућавају да се портал приближи статусу
медија, обезбеђујући услове за регистрацију у Регистру медија. О самом чину регистрације
одлучиће Скупштина, када процени да за то постоје услови и развојни интерес. С обзиром да
овај облик комуникације није био посебно уређен Статутом, споменутом одлуком Скупштине
правно је уређена и ова област нашег рада.

Седнице Скупштине и Управног одбора
У овом извештајном периоду Скупштина и Управни одбор су одржали по једну седницу,
разматране су теме и усвојене одлуке које се тичу редовног функционисања Удружења.

Седница Скупштине одржана је 20. новембра 2019. у Београду, на прошлогодишњем Форуму
вода. На тој седници једногласном одлуком реизабрани су сви носиоци мандата у органима
Удружења на нови четворогодишњи период.
Седница Управног одбора (шеста) одржана је 25. фебруара 2020, у сали Привредне коморе
Србије. Узимајући у обзир статутарна решења из 2016. којима је Управни одбор установљен
као деветочлано тело, оцењено је да су се тиме стекли услови за успешан, ефикасан рад и
одлучено да се не бира нови сазив Извршног одбора, уз констатацију да је старом сазиву
истекао мандат. Поред тога, на седници су усвојени финансијски извештај и завршни рачун за
2019. годину.

Финансијско пословање
Редован годишњи финансијски извештај за 2019. достављен 27.02.2020, прихваћен је и
евидентиран под бројем ФИН 157547/2020 и објављен на сајту АПР-а са следећим садржајем:
I ПРИХOДИ
Рeдни бр. Нaзив
1.
Прихoд oд члaнaринa
Укупнo:
II РAСХOДИ
Рeдни бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III РAЗЛИКA

Нaзив
Tрoшкови грejaњa
Tрошкови oбeзбeђeњa
Tрошкови грaдске чистoће
Tрошкови eлeктричнe eнeргиje
Tрошкови за утрошену воду
Tрошкови кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa
Tрошкови нaкнaдa пo угoвoру
Tрошкови прeвoзa
Tрошкови птт услуга
Tрошкови зaкупa пoслoвнoг прoстoрa
Tрошкови нeпрoизвoдних услугa (накнада за АПР)
Tрошкови рeпрeзeнтaциje
Tрошкови плaтнoг прoмeтa у зeмљи
Расходи по основу директног отписа (неплаћене чланарине)
Укупнo:

Изнoс
2.736.000,00
2.736.000,00
Изнoс
31.487,10
8.913,40
5.721,84
32.398,93
2.111,25
18.870,00
1.537.235,62
60.070,00
16.373,00
305.685,57
500,00
29.110,00
16.895,00
8.000,00
2.073.371,71
662.628,29

Просечни месечни приходи у 2019. износили су 228.000 динара (у 2018–229.266, у 2017–233.100).
Просечни месечни расходи у 2019. износили су 172.781 динар (у 2018–199.352, у 2017–190.169).
За првих 10 месеци 2020. просечан месечни приход износио је 228.000, а просечан месечни
расход – 201.000 дин. У овој години одржали смо исти ниво просечног месечног прихода,
захваљујући подршци велике већине наших чланова који су редовно плаћали чланарину. С
обзиром да је то једини извор финансирања нашег рада, најискреније им захваљујемо. У табели
на крају овог извештаја (Додатак 1) доносимо приказ дуговања по основу неплаћених
чланарина. Укупна дуговања по том основу достижу вредност једног годишњег буџета. Као и
претходних година, седам наших чланова дугује преко милион и по динара (предузећа из Старе
Пазове, Бора, Врања, Зрењанина, Лазаревца, Лебана и Горњег Милановца).
Наведени расходи обухватају 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), трошкове репрезентације (коктели после одржавања седница и
стручних скупова), као и остале трошкове из области стручних и промотивних активности.

2.

Активности, сарадња и „време короне“
У овом извештајном периоду активности су започеле одмах по завршетку прошлогодишње
седнице Скупштине: у складу са једногласном одлуком, покренули смо Иницијативу за измену и
допуну Нацрта закона о заштити потрошача. Тиме је, практично, обновљена наша „стара“
иницијатива из 2016, која се односи на укидање обавезе месечног очитавања водомера, а
допуњена је и предлогом за измену рокова решавања рекламација. За разлику од „старе“
иницијативе, „нова“ је поднета у оквиру званичне јавне расправе о нацрту закона. Предлоге су,
благовремено и снажно аргументовано, појединичано доставили Београдски водовод и
канализација и наше удружење. Од Министарства смо прибавили писмену потврду о
благовременом приспећу предлога.
О даљој судбини Нацрта било је различитих објава, али Предлог још увек није стигао у
скупштинску процедуру, а на наше упите Министарству (о „стању ствари“) није било одговора.
Из извештаја о спроведеној јавној расправи не може се ни наслутити да ли су наши предлози
прихваћени, тако да је остало да сачекамо и видимо текст предлога закона кад стигне у
Скупштину Србије. Од Министарства смо тражили одговоре на питања да ли су наши предлози
прихваћени, да ли је сачињен и доступан текст предлога закона и када се планира његово
слање у Скупштину. За сада немамо одговоре, али наставићемо да питамо. До сада предлог
закона није упућен у редовну скупштинску процедуру.
Уследила је фебруарска седница Управног одбора, а убрзо и „време короне“. Светски дан вода
22. март ове године је протекао у отказивању свих јавних скупова и апелу да се сви активно
укључимо у борбу против пандемије. У том тешком времену, притиснути борбом на многим
фронтовима, наши чланови су врхунски радили и очували безбедност воде за пиће, као и
континуирано снабдевање становништва. Поред огромног редовног посла, смањене наплате
потраживања и непланирано увећаних трошкова за борбу против пандемије, многи наши
чланови, а посебно предузећа водовода из Сремске Митровице, Новог Сада и Крушевца
пионирски су се укључили у производњу и дистрибуцију разблаженог раствора натријумхипохлорита, чиме су обезбедили правовремену дезинфекцију јавних простора, у којој су
неретеко и сами учествовали. За такву пожртвованост награђени су високим друштвеним
признањима. Министарство одбране и Војска Србије доделили су висока признања нишком и
крушевачком водоводу, а Град Београд је Слободана Станковића, пословођу у Производном
погону „Макиш“ Београдског водовода прогласио једним од 40 хероја Београда.
Средином године, на предлог чачанског водовода, уз снажну подршку чланства, покренули смо
иницијативу за измену правилника о радним местима и пословима са бенефицираним стажом
осигурања. Према постојећим нормативним решењима, запослени у предузећима водовода
који обављају послове помоћних радника на утискивању дренова и регенерацији рени бунара,
водоинсталатери, бравари и заваривачи на одржавању водоводне мреже, имају право на
бенефицију – ако раде у предузећима чија је мрежа дужа од хиљаду километара. Њима се 12
месеци рада рачуна као 14 месеци. За исти, поједнако тежак и опасан посао, радници остају
без бенефиције ако њихова предузећа немају предвиђену дужину мреже! На срећу, у области
одржавања канализационе мреже не постоји „критеријум дужине“, па радници имају иста права
у „великим“ и „малим“ предузећима. Иницијативом коју смо почетком јула предали надлежном
министарству предложили смо брисање критеријума дужине водоводне мреже. У образложењу
смо навели да већина српских водовода нема мрежу дужине коју предвиђа овај критеријум, али
свакако обавља своју изузетно важну делатност, па нема разлога да буду дискриминисани по
овом основу. Од Министарства за рад смо добили одговор да се у даљем поступку обратимо
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и укључимо у процедуру ревизије,
која се реализује на основу годишњег плана и програма ревизије. Сама ревизија подразумева
припрему и израду документације, као и подмирење трошкова за ту сврху, које би Удружење,
као предлагач, морало да сноси. У условима отежане комуникације (због пандемије) нисмо
успели да сазнамо о коликим трошковима је реч, да бисмо могли да планирамо активности и
обезбедимо средства. То остаје да се учини у наредном периоду.
Следеће 2021. обележавамо десету годишњицу рада. Тим поводом на последњој седници
Управног одбора, 25. фебруара, једногласно је усвојена одлука да Удружење правно уреди
област додељивања признања и награда. У складу са тим израдили смо Предлог правилника о
врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда, који је предмет данашњег
3.

одлучивања. Предлог је крајем септембра свим члановима достављен електронском поштом. У
коначан текст унете су измене и допуне које су доставили београдски
и ужички водовод. Осим тога, на споменутој седници Управног одбора
усвојена је и одлука о установљењу годишњих награда за најбоље
стручне радове студената основних академских и струковних студија.
У складу са одлуком, додељивање ових награда регулисано је
правилником о коме се данас изјашњавамо. Награде би се
додељивале у две категорије. Прва обухвата радове по слободно
изабраним темама из тематске поставке „Правни оквир и развојне
политике предузећа водовода и канализације“. Друга категорија
обухвата радове из тематске поставке „Економика воде за пиће и
услуга канализације“. Тематски оквири су изабрани као носиоци
основне делатности нашег удружења, које има задатак да унапређује
услове пословања својих чланова.
Награде студентима би требало да буду уручене следеће
године, на одговарајућој манифестацији, чиме бисмо
обележили свој јубилеј. За ту сврху остало је да
припремимо све неопходне пратеће инструменте, у складу
са финансијским могућностима. Део такве „опреме“ смо
идејно решили и урадили (на приложеним фотографијама),
а остатак ћемо радити током следеће године.

Интернет портал www.udruzenjevodovoda.org
Интернет презентација, ажурирана и унапређена почетком 2016, на прошлогодишњој седници
Скупштине стекла је статус гласила нашег Удружења. Поводом обележавања јубилеја,
планирамо да је током следеће године обогатимо новим садржајима. Портал бележи
континуитет посећености. У овом извештајном периоду имали смо око осам хиљада читалаца,
а само у октобру ове године – више од хиљаду. Као и претходних година, најчитанији су ударни
текстови на насловној страници, као и рубрике „Организација“, „Активности“ и најаве догађаја.
Током ове године међу најчитанијима се нашао текст о зарадама у предузећима водовода.
Највећи број постилаца на нашу адресу стиже преко претраживача (њих 67 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. 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
преко осам хиљада читалаца из наше земље,
Русије, Кине, САД, Канаде, Велике Британије,
Немачке, Италије, Мађарске, Црне Горе, БиХ,
Хрватске, Македоније, Аустралије… У овом
извештајном периоду имали смо повећање
читаности у САД, Канади и Ирској.

У Београду,
19. 11.2020.

Мирослава Херо-Гон
генерални секретар Удружења

4.

ДОДАТАК 1 Списак дуговања за чланарине –закључно са прокњиженим фактурама за октобар 2020 стање 31.10.2020.
Р.бр. Предузеће
Година
Укупан дуг
1.

ЈКП „Зелен Ариље“

Раније године
2.000,00

2020.
12.000,00

14.000,00

2.

ЈКП „Комуналпројект Бачка Паланка“

0

6.000,00

6.000,00

3.

ЈП „Белоцрквански водовод и канализ.“

0

0

0

4.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

0

18.000,00

18.000,00

5.

ЈКП „Водовод Бор“

165.600,00

36.000,00

201.600,00

6.

ЈКП „Водовод Ваљево“

0

12.000,00

12.000,00

7.

ЈП „Водовод Врање“

271.000,00

60.000,00

331.000,00

8.

ЈКП „Горњи Милановац“

82.800,00

36.000,00

118.800,00

9.

ЈКП „Грделица“

0

2.400,00

2.400,00

10.

ЈКП „Водовод Зајечар“

0

6.000,00

6.000,00

11.

ЈКП „Водовод и канализација Зрењанин“

192.000,00

96.000,00

288.000,00

12.

ЈКП „Водовод и канализација Инђија“

0

7.200,00

7.200,00

13.

ЈП „Јединство Кладово“

0

2.400,00

2.400,00

14.

ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“

0

19.200,00

19.200,00

15.

ЈКП „Водовод Крушевац“

0

19.200,00

19.200,00

16.

ЈПКП „Лазаревац“ РЈ „Водовод и канал.“

164.000,00

60.000,00

224.000,00

17.

ЈКП „Водовод Лебане“

141.600,00

36.000,00

177.600,00

18.

ЈКП „Водовод Лесковац“

0

12.000,00

12.000,00

19.

ЈП „Водовод и канализација Лозница“

0

0

0

20.

ЈКП „Комуналац Љиг“

39.400,00

12.000,00

51.400,00

21.

ЈКП „Младеновац“

0

18.000,00

18.000,00

22.

ЈКП „Бадњево Неготин“

14.400,00

14.400,00

28.800,00

23.

ЈКП „Naissus“ Ниш

0

36.000,00

36.000,00

24.

ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“

0

18.000,00

18.000,00

25.

ЈКП „Водовод и канализација Панчево“

0

0

0

26.

КЈП „Извор“ Петровац на Млави

128.000,00

36.000,00

164.000,00

27.

ЈП „Водовод и канализација Пирот“

0

0

0

28.

ЈКП „Лим Пријепоље“

0

10.800,00

10.800,00

29.

ЈКП „Сечањ“

44.800,00

12.000,00

56.800,00

30.

ЈКП „Водовод Сремска Митровица“

0

24.000,00

24.000,00

31.

ЈКП „Водовод и канализација Ст. Пазова“

222.000,00

60.000,00

282.000,00

32.

ЈКП „Водовод и канализација Суботица“

0

9.600,00

9.600,00

33.

КЈП „Ђунис Уб“

0

0

0

34.

ЈКП „Водовод Ужице“

0

6.000,00

6.000,00

0

3.600,00

36.

„Потиски водоводи“ Тiszа меnтi vizмuvеk
Хоргош
ЈКП „Водовод Чачак“

0

9.600,00

9.600,00

37.

ЈКП „Водовод Шабац“

0

9.600,00

9.600,00

Укупно

1.467.600,00

720.000,00

2.187.600,00

35.

3.600,00

5.

