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Извештај генералног секретара
о раду Удружења у периоду новембар 2021 – новембар 2022.
Чланство и институционализација
Удружење има 36 чланова – предузећа водовода и канализације. У овом извештајном периоду
из чланства је иступио КЈП „Извор“ из Петровца на Млави, а придружили су нам се ЈКП
„Водовод“ Краљево и ЈКП „Букуља“ Аранђеловац. Желимо им најсрдачнију добродошлицу и у
наставку седнице ћемо имати прилику да се ближе упознамо са њиховим радом.
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. Четврту годину заредом добијамо сертификат
„поуздане организације“, који се издаје на основу финансијских извештаја, објављених у АПР-у.
Ове године само седам процената од укупно уписаних удружења имало је уредно финансијско
пословање и добило статус „поуздане организације“.
Након пресељења из Синђелићеве 21 у Београду, од маја 2016. радимо у просторијама
Привредне коморе Србије, на адреси Теразије 23. До априла ове године радили смо у
канцеларији на другом спрату. Због реорганизације рада у Комори, преселили смо се у
просторије исте квадратуре на четвртом спрату. Што се тиче свакодневног рада све је остало
исто, али смо због пресељења били принуђени да изменимо Статут. Измена се односила само
на регистрацију новог седишта.

Пословни статус
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 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.
Споменутим одлукама из претходних периода створени су услови да пословни статус
Удружења омогићи брзо и ефикасно деловање.

Седнице Скупштине и Управног одбора
Претходни извештајни период завршен је Свечаном седницом Скупштине, која је одржана
истог дана, 17. новембра прошле године, на овом истом месту. Обележили смо јубилеј, 10.
годишњицу рада у свечаној атмосфери, у присуству високих званичника министарстава
пољопривреде, шумарства и водопривреде, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
заштите животне средине, Министарства унутрашњих послова, Агенције за заштиту животне
средине, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Привредне коморе Србије...

Од тада, Скупштина и Управни одбор су одржали по две седнице.
Обе седнице Скупштине одржане су електронским путем, 11. Е-седница 11. априла, а 12. Еседница 14. септембра ове године. Септембарска седница је имала само једну тачку дневног
реда, усвајање одлуке о разрешењу и именовању лица овлашћеног за заступање Удружења.
Реч је о разрешењу претходног и именовању новог председника Управног одбора, професора
др Радомира Вујадина, новог в.д. директора београдског водовода, предузећа које обавља
функцију председника Управног одбора нашег удружења. Др Вујадин је именован за в.д.
директора ЈКП БВК средином августа и од тада је нови председник Управног одбора нашег
удружења. Данас је са нама и обратиће вам се по завршетку изјашњавања о овом извештају.
Осма седница Управног одбора одржана је 24. марта 2022, а девета Е-седница 31. маја 2022,
са једном тачком дневног реда – пријемом у чланство ЈКП „Букуља“. На осмој, веома бурној
седници, расправљано је о драстичном погоршању пословног положаја предузећа водовода
због поскупљења енергената и закључено да се хитним апелом обратимо Влади Србије. Поред
тога, на седници су усвојени финансијски извештај и завршни рачун за 2021. годину.

Финансијско пословање
Редован годишњи финансијски извештај за 2021. прихваћен је и објављен на сајту АПР-а са
следећим садржајем:
I ПРИХOДИ
Рeд.бр.

Нaзив

Изнoс

1.

Прихoд oд члaнaринa

3.417.960,00

Укупнo:

3.417.960,00

II РAСХOДИ
Рeд.бр.

Нaзив

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tрошкови грejaњa
Tрошкови oбeзбeђeњa
Tрошкови грaдске чистoће
Tрошкови eлeктричнe eнeргиje
Tрошкови за утрoшену вoду
Tрошкови кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa
Tрошкови нaкнaдa пo угoвoру
Tрошкови прeвoзa
Tрошкови птт-услуга
Tрошкови интернета (информативни и промотивни сервис)
Tрошкови зaкупa пoслoвнoг прoстoрa
Tрошкови рекламе и пропаганде
Tрошкови амортизације
Tрошкови нeпрoизвoдних услугa (накнаде за АПР и ПТТ)
Tрошкови рeпрeзeнтaциje
Tрошкови плaтнoг прoмeтa у зeмљи
Трошкови накнаде за заштиту животне средине

30.387,26
12.039,24
6.790,00
26.283,90
2.076,91
52.555,00
1.689.556,16
50.150,00
19.988,00
34.830,80
352.688,96
276.090,00
8.274,50
11.186,00
57.927,60
20.855,00
10.342,47

Укупнo:

2.662.021,80

III РAЗЛИКA

Изнoс

755.938,20

* просечни месечни приходи у претходним годинама били су око 230.000, у 2021 – 284.000 дин.
* просечни месечни расходи у претходним годинама били су око 200.000, у 2021 – 221.835 дин.
* имамо 6 сталних сарадника (за правне, финансијско-књиговодствене, дизајнерске,
новинарско-уредничке, послове web-администратора, као и послове међународне сарадње)
* просечан годишњи бруто-трошак по сараднику је 281.592, односно просечан месечни бруто-трошак по
сараднику је 23.466 дин.
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За првих 10 месеци 2022. просечан месечни приход износио је 293.000, а просечан месечни
расход – 197.000 дин. У овој години незнатно смо повећали 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, највећи дужници су предузећа из Старе Пазове, Бора, Врања, Зрењанина и Лебана.
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.

Најважније активности – „Апел за хитно предузимање мера за пословни опстанак
предузећа водовода и канализације“
Све активности у овом извештајном периоду биле су у знаку енергетског удара, најављеног првим
поскупљењима струје крајем прошле године, потом вртоглавим скоком цена киловата већ
почетком ове године и, наравно, ланчаним поскупљењима свега неопходног за одржавање
нормалног пословног тока.
Након свестране анализе, на иницијативу наших чланова, 24. марта је одржана хитна осма
седница Управног одбора, на којој је једногласно одлучено да се у најкраћем року одговарајућим
дописом обратимо Влади и надлежним министарствима и скренемо пажњу на тежак положај
предузећа водовода и канализације.
Уследила је недеља електронског изјашњавања наших чланова о предлогу текста којим ћемо се
обратити држави, а потом, 11. априла, хитна електронска седница Скупштине, на којој је усвојен
„Апел за хитно предузимање мера за пословни опстанак предузећа водовода и канализације“, са
предлогом хитних мера, којима би се стање бар донекле побољшало. Два дана касније, 13.
априла, допис је послат на адресе Кабинета председнице Владе и седам надлежних
министарстава. Предлажем да текст ових докумената прочитамо као уводни прилог за тачку
дневног реда посвећену договору о даљим активностима за унапређење пословног положаја
наших чланова, односно – положаја области снабдевања становништва ове земље производима
и услугама од виталног значаја за друштво и државу.
Готово истовремено са напорима да добијемо помоћ у превазилажању енергетског удара,
сустигао нас је нови „еколошки удар“. Као по оној народној „увек може горе“ – неким нашим
члановима стигла су извршна решења за еколошку таксу за 2020. годину, која су, попут маља,
закуцала све друге активности.
Примена Закона о накнадама за коришћење јавних добара, усвојеног 2018. по хитном поступку,
запретила је да блокира рад српских водовода – по кратком поступку. Судећи по извршним
решењима Министарства за заштиту животне средине, предузећа водовода су велики загађивачи,
нарочито опасни у време јаких киша, када се огромне количине градских отпадних вода
канализацијом изливају у реципијенте.
Према првим приспелим решењима, међу нашим члановима највећу еколошку опасност
представља предузеће водовода Новог Сада, европске престонице културе, које на име накнаде
за заштиту животне средине за 2020. треба да плати 888.603.918,24 динара !!! Да је дошло до
наплате те суме, уследила би блокада рачуна, па држава не би имала од кога да наплати таксу за
2021, ову и све долазеће године. Иста судбина задесила је и друга предузећа водовода, иако су
суме у решењима знатно ниже. Пре само две године та предузећа су, због огромних заслуга у
борби против короне, награђена највишим државним признањима.
Споменута решења стизала су водоводима између 11. и 15. априла, баш у време када је наше
удружење 13. априла упутило хитан апел Влади, тражећи да се пронађе решење за
превазилажење проблема насталих поскупљењем струје и енергената. То је био разлог хитног
састанка у Привредној комори Србије (ПКС), сазваног на предлог Удружења за комуналне
делатности ПКС. Састанку су присуствовали званичници министарстава финансија и заштите
животне средине, са једне стране, и предузећа водовода и канализације, са друге.
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Ни после дужих разговора није постигнут договор који би био макар сламка спаса. „Између
редова“ се могло чути да методологија обрачуна висине накнада – није добра. Предузећима
водовода је сугерисано да спас потраже на суду (!) и изложе се новим трошковима. Неки су
послушали савет и покренули спорове, али су одбијени и решења су остала на снази. Овај
проблем још увек чека решење. Поред осталог, данас би требало да се договоримо о даљим
корацима у настојању да поправимо више него тежак пословни положај наших чланова.
На крају прегледа активности подсећам да смо почетком године објавили јавни позив за доделу
признања и награда Удружења, у складу са Правилником, усвојеним 2020. До сада није било
предлога за лауреате, па подсећам све чланове да доставе предлоге кандидата, за које
процењују да пружају значајан допринос раду Удружења и унапређењу области у којој послујемо.
Такође, подсећам да је следећа 2023. изборна година, да на време треба размислити о
кандидатури за све функције у Удружењу. Предлоге можете доставити генералном секретару, који
ће извештај поднети Управном одбору на следећој седници.

Интернет портал www.udruzenjevodovoda.org
Интернет презентација, ажурирана и унапређена почетком 2016, на седници Скупштине 2019.
године стекла је статус гласила нашег Удружења. Портал бележи континуитет посећености. У
овом извештајном периоду имали смо преко девет хиљада читалаца, највећу посећеност
остварили смо у времену наших апела, на пример у јуну – хиљаду и по читалаца. Као и
претходних година, најчитанији су ударни текстови на насловној страници, као и рубрике
„Организација“, „Активности“ и најаве догађаја.

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 девет хиљада читалаца из наше земље,
Русије, Кине, САД, Канаде, Црне Горе, БиХ, Аустралије…

У Београду,
17. 11.2022.

Мирослава Херо-Гон
генерални секретар Удружења
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ДОДАТАК 1 Списак дуговања за чланарине–закључно са прокњиженим фактурама за октобар 2022.
Стање на дан 31.10.2022.
Година
Предузеће
Укупан
Раније
2022.
дуг
године
1.

ЈКП „Зелен Ариље“

25.760

12.820

38.580

2.

0

23.400

23.400

3.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

7.800

7.800

15.600

4.

ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква

0

15.600

15.600

5.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

0

23.400

23.400

6.

ЈКП „Водовод Бор“

264.960

46.800

311.760

7.

ЈКП „Водовод Ваљево“

46.800

70.200

117.000

8.

ЈП „Водовод Врање“

436.600

78.000

514.600

9.

ЈКП „Горњи Милановац“

39.600

4.680

44.280

10.

ЈКП „Грделица“

2.760

1.560

4.320

11.

ЈКП „Водовод Зајечар“

0

7.800

7.800

12.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

456.960

124.800

581.760

13.

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

3.600

4.680

8.280

14.

ЈП „Јединство Кладово“

1.200

3.120

4.320

15.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

0

24.960

24.960

16.

ЈКП „Водовод“ Краљево

0

12.480

12.480

17.

ЈКП „Водовод“ Крушевац

12.480

24.960

37.440

18.

ЈКП „Водовод Лебане“

240.960

46.800

287.760

19.

ЈКП „Водовод Лесковац“

0

15.600

15.600

20.

ЈП „Водовод и канализација Лозница“

0

0

0

21.

ЈКП „Младеновац“

0

70.200

70.200

22.

ЈКП „Бадњево“ Неготин

21.600

14.040

35.640

23.

ЈКП „Naissus“ Ниш

0

70.200

70.200

24.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

0

46.800

46.800

25.

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

0

12.480

12.480

26.

ЈП „Водовод и канализација“ Пирот

0

0

0

27.

ЈКП „Лим Пријепоље“

0

9.360

9.360

28.

ЈКП „Сечањ“

74.320

15.600

89.920

29.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

7.800

15.600

23.400

30.

ЈКП „Водовод и канализација Стара Пазова“

387.600

78.000

465.600

31.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

0

24.960

24.960

32.

КЈП „Ђунис“ Уб

0

0

0

33.

ЈКП „Водовод Ужице“

0

7.800

7.800

34.

Потиски водоводи TISZA MENTI VIZMUVEK doo Хоргош

0

4.680

4.680

35.

ЈКП „Водовод Чачак“

0

24.960

24.960

36.

ЈКП „Водовод Шабац“

0

12.480

12.480

Укупно

2.030.800

956.620

2.987.420

5.

