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У В О Д

Јавно предузеће  ”Водовод и канализација”  Пирот основано је 
7. 3.1961. године.

Основна делатност предузећа је производња, пречишћавање и 
дистрибуција воде за пиће, као и сакупљање, прерада и одвођење отпадних 
вода. Предузеће је регистровано и за неке допунске делатности, од којих је 
најзначајније извођење радова на изградњи хидрограђевинских објеката.

Вода се захвата са изворишта на Каваку, у Крупцу и Градишту 
са просечним капацитетом од 300 литара у секунди. Са још два резервоара 
укупног  капацитета  7.000  метара  кубних  обезбеђено  је  уредно 
водоснабдевање.  Испорука  воде  и  одржавање  водоводне  мреже  су 
организовани за град Пирот и шеснаест села, тј. за око 54.000 становника и 
привреду.

И у току 2012. године успешно је реализована визија и мисија 
нашег предузећа: газдовати водом као једним од најзначајнијих природних 
ресурса  и,  уз  очување  еко-средине,  омогућити  оптимално  снабдевање 
потрошача  водом  одговарајућег  квалитета  и  ефикасан  третман  и 
одстрањивање  отпадних  вода.  Следећа  шема  приказује  организациону 
структуру нашег предузећа:
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ПОСЛОВАЊЕ У 2012. ГОДИНИ

Приказ и оцена пословања и финансијског положаја предузећа дати 
су  преко  глобалних  података  преузетих  из  образаца  финансијских 
извештаја за 2012. годину. Оцена пословања ће бити приказана и на основу 
упоредних  параметара  протекле  и  њој  претходне  године,  као  и 
упоређивањем планираних и остварених величина.

Финансијски  извештаји  састављени  су  у  складу  са  законским 
прописима  који  регулишу  ову  материју  и  уз  примену  међународних 
рачуноводствених стандарда  и критеријума из Правилника о рачуноводству 
и рачуноводственим политикама. 

Финансијски резултат за 2012. годину, пре опорезивања, је: 
         

Укупни приходи 220,398,820.34
Укупни расходи 218,627,731.65

Добитак 1,771,088.69
Табела 1

Од 2001.године ЈП ”Водовод и канализација” остварује у континуитету 
позитивно  пословање,  а  у  табели  2  приказан  је  остварени  финансијски 
резултат у последњих пет година (сви износи у наредним табелама биће 
због прегледности дати у хиљадама динара ):
                                                                                                         Износи у хиљадама динара
 2008.год. 2009.год. 2010.год. 2011.год. 2012.год.

Укупни приходи 146,298 167,151 158,452 190,362 220,399
Укупни расходи 143,900 167,088 158,208 188,807 218,628

Добитак 2,398 63 244 1,555 1,771

Табела 2

У табели 3 је приказано остварење прихода и расхода у односу на 
планиране вредности: 
                                                                                                  Износи у хиљадама динара
 План за 2012.год. Остварење у 2012. % остварења

Укупни приходи 201,300 220,399 109.5
Укупни расходи 198,722 218,628 110.0

Табела 3



  Из табеле 3 се види да су и укупни приходи и укупни расходи за око 
10%  већи  од  планираних.  Повећање  прихода  је,  пре  свега,  последица 
сушне године и веће потрошње воде у односу на планиране количине, као и 
остварених прихода од извођења радова у Извору од 7.727.000 динара, док 
су  расходи  повећани  због  извршене  исправке  вредности  сумњивих  и 
спорних потраживања. 

Потрошња воде у 2012. години је за 8,4% већа од планиране али је 
на нивоу остварене потрошње у 2011. години (обе године су биле сушне). 

У табели 4 приказано је остварење потрошње воде у 2012. години: 
                                                                                       Износи у кубним метрима

 Остварено План Остварено
% 

остварења
% 

остварења
 у 2011. за  2012. у 2012. кол.3/кол.1 кол.3/кол.2
 1 2 3 4 5

Привреда 1,020,000 1,020,000 1,013,633 99.4 99.4
Становништво 2,682,000 2,380,000 2,670,910 99.6 112.2
Укупно 3,702,000 3,400,000 3,684,543 99.5 108.4

Табела 4

         На основу испоручених количина воде у 2012. години, као и других 
пословних активности, остварени су и укупни приходи чија је структура дата 
у табели 5, упоредно са оствареним приходима у 2011. години:  
                                                                                                     Износи у хиљадама динара

Врста прихода 2011.година 2012.година Индекс
ПРИХОДИ ОД ВОДЕ  ( I ) 166,959 187,569 112.3
Привреда 76,157 79,164 103.9
Становништво 90,802 108,405 119.4
ОСТАЛИ  ПРИХОДИ  ( II ) 23,403 32,830 140.3
Приходи од изведених радова 8,370 16,408 196.0
Услуге баждарнице и механизације 755 547 72.5
Камате и накнаде 1,967 3,516 178.7
Други приходи 12,311 12,359 100.4
УКУПНИ ПРИХОДИ  ( I + II ) 190,362 220,399 115.8

Табела 5

  Остварени  приходи  у  2012.  години  поставили  су  оквире 
укупних расхода, а приказ учињених трошкова дат је у табели 6: 
                                                                           Износи у хиљадама динара

Врста расхода 2011.год. План 2012. 2012.год. Индекси
1 2 3 4 kol.4/kol.2 kol.4/kol.3

Бруто зараде 73,691 78,522 77,549 105.2 98.8
           ( Старозапослени ) 69,087 71,997 71,952 104.1 99.9
             ( Сезонци ) 4,604 6,525 5,597 121.6 85.8

Енергија и гориво 16,478 20,000 17,327 105.2 86.6



Материјал и одржавање 25,515 26,000 22,330 87.5 85.9
Контрола исправн. воде 3,307 4,400 3,445 104.2 78.3
Осигурање 3,100 3,800 3,223 104.0 84.8
Амортизација 10,929 14,000 10,359 94.8 74.0
Порези и доприноси 15,094 16,000 15,850 105.0 99.1
Остали трошкови 40,693 36,000 68,545 168.4 190.4

Укупно 188,807 198,722 218,628 115.8 110.0

Табела 6
Из табеле 6 се види да су сви трошкови мањи од планираних, осим 

”остали  трошкови”, што  је  последица  већ  поменуте  извршене  исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања за укупно 41.440.469 динара.  

  

И у току 2012.  године у  Предузећу су била 103 стално запослена 
радника,  док  је  број  сезонских  радника  варирао  зависно  од  потреба  и 
просечно  је  било  ангажовано  још  12  радника  месечно.  Кретање  броја 
стално запослених радника у последњих десет година дато је у табели 7: 

Година 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Број радника 102 100 99 103 103 103 103 103 103 103

Табела 7

    Политика пуне  рационалности у  делу запошљавања и тежња за 
оптималним  коришћењем запослених  радника  биће  настављена  и  током 
2013. године за коју се, према усвојеном Програму пословања, планира 118 
запослених (103 стално запослена и 15 сезонаца по потреби). И у току 2012. 
године ЈП Водовод и канализација је користило средства од Националне 
службе за запошљавање за извођење јавних радова, ангажујући 11 радника 
у току три месеца.

  План  радне  снаге  са  бројем  извршилаца  по  секторима дат  је  у 
табели 8.

 План 2012. Стање 2012. План 2013.
 стални сезонци стални сезонци стални сезонци
Менаџмент 5  5  5  
Администрација 36  36  36  
Водовод и канализација 62 15 62 12 62 15

 103 15 103 12 103 15
Укупно 118 115 118

Табела 8

   Овакав  број  запослених  био  је  предуслов  за  реализацију 
инвестиционих  активности,  уз  истовремено  одржавање  система  за 
водоснабдевање на неопходно високом нивоу. И током сушне 2012. године 
водоснабдевање  је  било  редовно,  без  рестрикција  –  уз  напомену  да  су 
производни капацитети увек спремни да испоруче и знатно веће количине 
воде од планираних.



   И даље се као највећи проблем у пословању испољава наплата 
потраживања,  што  се  види  из  табеле  9  у  којој  су  приказана  дуговања 
потрошача по категоријама. 
                                                                                         Износи у хиљадама динара

 Дуговање 2011.г. Дуговање 2012.г. Индекс
Привреда 66,665 73,064 109.6
Домаћинства 39,331 47,777 121.5
Кућни савети 10,330 11,119 107.6
Локали 4,500 4,728 105.1
Месне заједнице 32,525 22,775 70.0

УКУПНО 153,351 159,463 104.0

Табела 9

 У циљу побољшања наплате, према дужницима су примењиване и 
непопуларне  мере  у  виду  сталних  опомена,  утужења  и  искључења,  али 
ненаплаћена потраживања и даље расту. Посебно забрињава податак да 
велики  део  тих  потраживања  улази  у  зону  тешко  наплативих  (или 
ненаплативих),  због  чега  је  ове  године  извршена  исправка  вредности 
сумњивих  и  спорних  потраживања  код  привреде  и  месних  заједница  за 
27.498.423 динара, са исправке из претходних година искњижен је износ од 
2.983.416 динара, а 13.942.046 динара су директно отписани јер наплата 
није била могућа.

Неповољна  кретања  у  привреди  директно  се  рефлектују  и  на 
становништво,  које  не  може у  потпуности  да испуњава  своје  обавезе.  И 
поред повластица које су становништву понуђене за измиривање обавеза 
(плаћање  на  рате,  умањење  рачуна  за  5%  код  плаћања  у  датом  року, 
необрачунавање камате, рад благајне у две смене итд.), дуговања су само у 
2012. години порасла код становништва за 8.446.000 динара. 

Дакле, иако је наплата у 2012. години била је боља од планираних 
85% и очигледно је задржан висок проценат наплате, дошло је до даљег 
пораста ненаплаћених потраживања, што је за последицу имало отежавање 
текућег пословања и угрожавање ликвидности и започетих инвестиција.

Проценат наплате у последњих пет година дат је у табели 10. 

Година % наплате
2008. 102,5
2009. 83,4
2010. 87,2
2011. 91,3
2012. 89,3

Табела 10
  



  На основу стања у 2012. години, а полазећи од претпоставке да се 
материјално-финансијски положај  привреде и становништва неће битније 
побољшати, и за 2013. годину је планирана наплата од најмање 85%.             

Велики проблеми у наплати потраживања од купаца отежавали су 
одржавање ликвидности али су и поред тога обавезе редовно измириване – 
пре свега обавезе за порезе и доприносе и обавезе према запосленима. 

Обавезе према добављачима на крају 2012. године износе 48.445.567 
динара и повећане су у односу на 2011. годину,  када су биле 34.366.582 
динара. Ово повећање је последица чињенице да смо крајем 2012. године 
извршили велику набавку за преко 4.000.000 динара, а ради се о материјалу 
и деловима који су неопходни на залихама за случај хаварије на доводним 
цевоводима  великог  профила.  Посебно  се  на  повећање  обавеза  код 
добављача  одразила  фактура  од  10.080.000  динара  за  уређај  за 
пречишћавање  у  Крупцу,  а  то  је  уствари  обавеза  која  треба  да  буде 
измирена током целе 2013. годинe. Зато се може рећи да су обавезе према 
добављачима  на  приближно  истом  нивоу  као  и  претходне  године,  уз 
напомену да се у 2013. години очекује њихово смањење.

 И у 2012. години су настављене инвестиционе активности. Приказ 
инвестиционих улагања у  2012.  години и  планиране активности за  2013. 
годину дати су у табели 11: 

                              Износи у хиљадама динара

Ред. Назив План Остварено План Индекс
број објекта 2012.г. 2012.г. 2013.г. 4/3 5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Замена и изградња       
 водоводне мреже 4,000 3,800 9,000 95.0 236.8 225.0

2. Замена и изградња       
 канализационе мреже 15,000 15,000 8,500 100.0 56.7 56.7

3. Сеоски       
 водоводи 3,000 5,400 3,900 180.0 72.2 130.0

4. Израда пројектне       
 документације за села 1,000 500 1,500 50.0 300.0 150.0

5. Куповина       
 опреме 3,000 3,050 2,000 101.7 65.6 66.7

6. Постројење за       
 пречишћавање у Крупцу 11,000 10,000 19,000 90.9 190.0 172.7

7. Набавка       
 возила 2,000 1,500 4,200 75.0 280.0 210.0

8. Хидрогеолошка       
 истраживања - Сарлах 1,000 0 300 / / 30.0

9. Друга висинска       
 зона - Бериловац / / 2,000 / / /



10. Повезивање села Извор       
 на градску мрежу 6,000 7,727 / 128.8 / /

11. Замена котлова       
 у баждарници 350 800 / 228.6 / /

12. Замена течности за       
 неутрализацију хлора 300 / / / / /

13. Пумпе       
 за села / 1,300 / / / /

 УКУПНО 46,650 49,077 50,400 105.2 102.7 108.0
                                                                    

Табела 11

1. За  замену  и  изградњу  водоводне  мреже  утрошено  је  3.800.000 
динара.

2. За  изградњу  канализационе  мреже  у  селу  Пољска  Ржана 
инвестирано је 15.000.000 динара.

3. За  изградњу  резервоара  воде  у  селу  Војнеговац  и  за  замену 
водоводне мреже у селу Јовановац утрошено је 5.400.000 динара.

4. Са 500.000 динара урађена је пројектна документација и то:
      - село Извор – пројекат канализације      .       .      .     .     100.000
      - село Пољска Ржана – измена пројекта         .      .      .    150.000
      - село Војнеговац – пројекат каптаже      .       .      .      .    150.000
      - елаборат о канализационој мрежи        .       .      .      .    100.000
5.   За опрему за асфалтирање утрошено је 2.000.000, а за муљне пумпе 
      још 1.000.000 динара.
6.   За отплату постројења за пречишћавање отпадних вода утрошено је 

10.000.000 динара (плаћање на 24 месеца.
7.   За набавку пик-ап возила плаћено је 1.500.000 динара.
8.   Израда водоводне мреже од црпне станице до села Извор коштала је 
      7.727.000 динара (редни број 10).
9.   Извршена је замена котлова у баждарници за 800.000 динара – то је 
      била законска обавеза да би баждарница могла да ради (ред.бр. 11).

10. За села Суково, Извор, Гњилан и Петровац набављено је 6 пумпи у 
        износу од 1.300.000 динара ( редни број 13 ).

Проценат реализације планираних инвестиција  током 10 претходних 
година може се видети у табели 12:
                                                                                           Износи у хиљадама динара

Година Планирано Остварено % остварења
2003. 31,820 9,000 28.3

2004. 16,400 8,210 50.1

2005. 23,950 24,758 103.4

2006. 32,550 29,610 91.0

2007. 29,600 31,000 104.7



2008. 39,700 49,320 124.2

2009. 41,000 48,500 118.3

2010. 36,000 39,187 108.9

2011. 28,000 35,200 125.7

2012. 46,650 49,077 105.2

2013. 50,400   

Табела 12
             

За потребе одржавања водоводне мреже утрошено је у току 2012. 
године  12.500.000  динара,  док  је  за  канализациону  мрежу  и  чишћење 
сливника утрошено 8.650.000 динара.

   
   

                                      
             Директор,                                                  Председник Управног одбора

    ______________                                                     __________________
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