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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 
 

Пословно име: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица 

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а 

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода 

Матични број: 08065195 

ПИБ: 100838486 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

 

Делатности јавног предузећа су: ЈКП,,Водовод и канализација“ Суботица обавља основну 

комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања 

отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми.  Поред наведених 

комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и 

канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, 

чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, 

одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за 

изградњу инвестиционих објеката. 

 

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица 

за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 11.01.2019. године.  

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ,,Водовод и 

канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-77/2019 донето је на 21. седници 

Скупштине града Суботице дана 26.02.2019. године. Решење је  објављено у Службеном листу 

Града Суботице број 04/2019.  

Прва измена програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину 

усвојена је од стране Надзорног одбора дана 12.04.2019. године. Решење о давању 

сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица 

за 2019. годину број I-00-022-161/2019 донето је на 23. седници Скупштине града Суботице, 

дана 18.06.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 18. 

Друга измена програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину 

усвојена је од стране Надзорног одбора дана 29.10.2019. године. Решење о давању 

сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица 

за 2019. годину број I-00-022-314/2019 донето је на 26. седници Скупштине града Суботице, 

дана 23.12.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 34. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године реализација делатности Предузећа се одвијала 

у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне 

капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у 

погледу квалитета.  

Реализација инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице” је у току. 

Предузеће је пословало у складу са планираним активностима. 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду. 

 

 Приходи: 

            у 000 динара 

Опис Реализација 01.01.-31.12.2019. године Структура 

Пословни приходи 751.791 95,51 

Финансијски приходи 15.075 1,92 

Остали приходи 20.236 2,57 

УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 787.102 100,00 

 

Пословни приходи 

 

Остварени пословни приходи су мањи за 34.515 хиљада динара или 4 % мање у односу на 

план.  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за 

пословање, је остварена у мањем износу за 31.337 хиљада динара или 4 % мање у односу на 

план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности. 

 

Приходи од продаје у износу од 680.269 хиљада динара се састоје од следећих прихода:  

 

 приходе од чисте воде (290.802 хиљ. динара),  

 одвођења отпадних вода (145.701 хиљ. динара),  

 пречишћавања отпадних вода (169.163 хиљ. динара),  

 приходе од погонске спремности (49.646 хиљ. динара),  

 приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (16.431 хиљ. динара), 

 приходе од одржавања водоводне мреже (196 хиљ. динара),  

 приходе од баждарнице (117 хиљ. динара),  

 приходе од машинског чишћења канализације (3.251 хиљ. динара), 

 приходе од услуге снимања канализационе мреже (408 хиљ. динара),  

 приходе од одржавања фонтана и чесме (3.252 хиљ. динара), 

 остале приходе (1.302 хиљ. динара).  

 

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу за 642 

хиљада динара или 1 % више у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу 

условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани 
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део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, 

покрајинских и државних извора. 

 

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине  за 

3.820 хиљада динара или 24 % мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе 

од закупнина (2 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (5.442 хиљ. динара), 

префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате 

потраживања (6.837 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних 

трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводио путем извршитеља, 

трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи остварени на нижем нивоу у 

односу на план.  

 

Финансијски приходи 

 

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 175 хиљада у односу на план, 

односно 1 % више у односу на план. 

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 12.110 хиљада динара, док  

приходи од позитивних курсних разлика износе 2.948 хиљада динара. 

Одступање реализованог износа је присутно код прихода од позитивних курсних разлика, јер 

је вредност курса евра све мања. 

 

Остали приходи 

 

Остали приходи су за 130 хиљада динара мањи у односу на план, односно 9% у односу на 

план. Ови приходи обухватају: приходи од наплаћених отписаних потраживања 672 хиљаде 

динара, приход од накнаде штете 51 хиљду динара и остале непоменуте приходи у износу од 

80 хиљада динара.  

 

Приходи и исправке из ранијег периода  
 

На овој позицији исказана је разлика од 484 хиљада динара у корист прихода.  

 

Односе се на префактурисане трошкове извршитеља који ће се наплатити од запослених и 

незапослених лица (путем извршитеља наплаћујемо судске трошкове за спорове са 

запосленима из претходног периода).  

 

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 2.763 хиљде динара, односе се на 

префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће потражује од запослених и 

незапослених лица. Спор који су запослени водили против Предузећа је окончан и Предузеће 

спроводи наплату трошкова од запослених. 

 

Са друге стране имамо расходе из ранијег периода у износу од 2.279 хиљада који се односе 

на одобрења по рекламираним рачунима из претходне године. 
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 Расходи: 

           у 000 динара  

Опис Реализација 01.01.-31.12.2019. године Структура 

Пословни расходи 735.662 93,85 

Финансијски расходи 1.975 0,25 

Остали расходи 46.270 5,90 

УКУПНИ РАСХОДИ 783.907 100,00 

 

Пословни расходи 

Пословни расходи су остварени за 43.264 хиљада динара мање у односу на планиране или  

4 % мање у односу на планиране.  

 

Структуру истих чине:  

 

 Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним 

набавкама мањи за 10.200 хиљ. динара (или 14% мање од плана ) - исти се односе на 

утрошени основни материјал (33.530 хиљ. динара), трошкове мазива (269 хиљ. 

динара), трошкове канцеларијског материјала (990 хиљ. динара),  трошкове хигијенско 

– санитарног материјала (2.448 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија за 

лабораторију (886 хиљада динара), осталог материјала (457 хиљ. динара), трошкове 

резервних делова (7.739 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и 

ауто-гума (9.048 хиљ. динара); 

  

 Трошкови горива и енергије су већи за 4.127 хиљада динара (или 5% већи од плана), 

због веће потрошње електричне енергије. Повећана потрошња електричне енергије је 

због појачаног рада дуваљки, односно кварова на другим деловима УПОВ-а, као и 

радова на Водозахвату II. Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво 

(7.007 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (76.515 хиљ. динара) и на 

утрошену топлотну енергију и гас (2.671 хиљ. динара). 

 

 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем 

износу за 16.879 хиљада динара (или 7 % мање ) у односу на планиране величине. Ови 

трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог 

Извештаја. 

 

 Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 22.557 хиљада 

динара (21% мање) у односу на план, највећим делом јер нису изграђени прикључци 

на Палићу како је планирано. Изградња прикључака на Палићу је настављена у 2020. 

години. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради 

производа (9.622 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и 

телефонске услуге, трошкове интернета (15.752 хиљ. динара), трошкове одржавања 

(42.361 хиљ. динара), трошкове закупнине (10 хиљ. динара), трошкове реклама и 

пропаганде (370 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (689 хиљада динара), 

трошкове читања водомера (9.975 хиљ. динара), трошкове регистрације (350 хиљ. 

динара), трошкове дератизације (360 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (3.865 

хиљ. динара); 
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 Трошкови амортизације су реализовани за 1.654 хиљада динара више или 1 % више  у 

односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода 

активирања основних средстава и века трајања. Трошкови резервисања такође зависе 

од просечне зараде, стопе флуктуације запослених и других статистичких података.  

 

 Нематеријални трошкови су остварени  за 5.409 хиљада  динара мање, односно 6 % 

мање у односу на план.  Ови трошкови се односе на трошкове ревизија финансијских 

извештаја (260 хиљ. динара), трошкови адвокатских услуга (292 хиљ. динара), 

трошкови здравствених услуга (710 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (910 

хиљ. динара), чишћење просторија (2.683 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.936 

хиљ. динара), одржавање софтвера (7.414 хиљ. динара), интелектуалне услуге (8.219 

хиљ. динара), анализа воде (9.772  хиљ. динара), штампа рачуна (1.208 хиљ. динара), 

трошкови заједничке наплате (12.478 хиљ. динара), трошкове репрезентације (253 

хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.857 хиљ. динара), трошкове платног 

промета (1.734 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.416 хиљ. динара), трошкове 

пореза на имовину и накнада (13.988 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља 

(8.865 хиљ. динара), трошкове преноса уплата са поште (957 хиљ. динара) и остале 

нематеријалне трошкове (3.693 хиљ. динара).  

 

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 16.129  хиљада динара. 

 

Финансијски расходи 

 

Финансијски расходи су мањи за  2.525 хиљада динара  (или 56 % мањи) у односу на 

планиране величине.  

Финансијски расходи се односе се на расходе камата по основу финансијског лизинга (881 

хиљ. динара), негативне курсне разлике (60 хиљ. динара), расходе камата по основу 

краткорочних кредита (1.034 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму 

користило револвинг кредит и прекорачење о текућем рачуну, а у поступку набавке остварена 

је и нижа каматна стопа у односу на планирану. 

 

Остали расходи 

 

Остали расходи су мањи за 7.310 хиљада динара, ради се о искњижењу резервног дела на 

хидромашинској опреми на УПОВ-у (958 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (753 

хиљ. динара), расходи за хуманитарне, културне и спортске намене (100 хиљ. динара), 

трошкови обавезног уплаћивања за помоћ за запослене са инвалидитетом (446 хиљ. динара).  

 

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 1.362 хиљаде динара, односе се 

на рекламације на рачуне из 2018. године од стране корисника услуга Предузећа. 

 

Предузеће је у посматраном периоду остварило добитак у износу од 3.195 хиљада  динара.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и 

структуре извора средстава Предузећа.  

 

 



 

 

 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 

01.01.-31.12.2019. године 
 7  

 

Актива 

 

Укупна актива износи 4.974.500 хиљ. динара, реализација је остварена за 5 % више у односу 

на план. Одступање је настало због преноса завршетка инвестиција из претходног периода, 

већих залиха материјала и новчаних средстава на рачуну. 

 

У укупној активи стална имовина учествује са 95 % (4.725.225 хиљ.динара), а обртна имовина 

са 5 % (249.275 хиљ. динара). 

Стална имовина Предузећа је за 193.258 хиљаде динара већа од планиране (4% више у односу 

на план), а обртна имовина је за 11.471 хиљ. динара већа у односу на план (6% већа у односу 

на план). 

 

Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата 

обрачуната Општој болници. 

 

Пасива 

 

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. 

Укупна пасива износи 4.974.500 хиљ. динара, и за 5 % је већа јер су се инвестиције из 

претходног периода реализовале из средстава кредита и донацијских средстава.  

У укупној пасиви капитал учествује са 47,40 % (2.356.804 хиљ. динара), дугорочна 

резервисања и обавезе са 20,20 % (1.008.253 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 32,20 % 

(1.599.742 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,20 % (9.701 хиљ. динара). 

 

Капитал је за 72.426 хиљаде динара мањи у односу на план (мањи за 3 % у односу на план). 

Разлика се односи се на отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат 

„Унапређење водних система Града Суботица“, а поступак укњижења повећања капитала за 

отплаћене ануитете је у току.   

 

Дугорочна резервисања и обавезе су за 64.253 хиљада динара веће у односу на план (12 %  у 

односу на план). Ове обавезе су веће јер је поступак конвертовања обавеза у капитал у току. 

 

Краткорочне обавезе су веће од планираних због повећања сталне имовине која је укњижена 

као донација и пренета је решењем Града Суботица у пословне књиге Предузећа. 

 

Ванбилансна актива и пасива  износе 346 хиљ. динара, веће су за 15.851хиљада динара у 

односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у 

поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и 

гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у 

којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за 

отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.  

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности 

Предузећа које стварају приходе. 
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Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварени 

за 56.370 хиљада динара више или 7 % више у односу на планиране. 

 

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 81.760 хиљада динара више или 

15% у односу на планиране. Део набавки који је предвиђен као повећање имовине је 

реализовано као трошак Предузећа.  

 

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 37 хиљада динара мање или 

71% у односу на план. Ради се о малом износу и односи се на камате по виђењу које банке 

исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.  

 

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 20.658 хиљада динара мање 

или за 15 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим реализованих основних средстава а 

већи трошкова. Већи део набавки је реализован као трошак а планиран је као повећање 

имовине.  

 

Приливи готовине из активности финансирања  су остварени за 7.000 хиљада динара већем 

износу у односу на план. Предузеће је за 7.000 хиљада динара користило више обим кредита 

у односу на планиран. 

 

Одливи готовине из активности финансирања  су остварени за 3.624 хиљада динара мањем 

износу у односу на план или за 3%, због нижег курса а значајних износа обавеза које је 

Предузеће измирује у еврима. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови нето зарада су остварени за 5.992.736,89 динара мање или 5% мање у односу на 

планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, упражњено радно 

место запосленог који обавља функцију у градској власти, као и боловања запослених.  

Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије 

за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану. 

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације 

трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 3.402.925,00 динара (36% мање). 

Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним 

пословима и број тих извршиоца је мањи делом јер се не могу пронаћи одговарајућа лица. 

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се 

исплаћују за три члана.  

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су мањи за 1.190.741,00 динара 

(или за 13 %) у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора 

запослених, као и упражњених радних места. 

Дневнице на службеном путу су мање за 207.200,00 динара (или за 28 %) у односу на 

планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 240.914,00 динара (или 

за 52%) у односу на планиране. 

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 638.722,00 динара 

мањи или 30 % мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне 

зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и 

Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, 

јер се рачуна на већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина,  иако је 
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већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање а мањи део на текући расход, као и 

код јубиларних награда.  

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 538.871,00 динара или за 

6 %. Исте су исплаћене према стицању услова запослених за јубилеј, а обзиром да се 

запосленима исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици 

или зарада запосленог) планиране су на мало вишем нивоу. У табели је приказан износ 

исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део 

преко резервисања на трошак текућег периода). 

Износ трошкова за помоћ запосленима је мањи за 121.024,00 динара (или за 13% веће ) у 

односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, 

што је обавеза по колективном уговору. Помоћ за лечење запослених није исплаћивана јер је 

потребно  утврдити критеријуме, обзиром да има више захтева од предвиђених средстава за 

те намене.  

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 

102.159,00 динара у односу на план или 34 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у 

износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу. 

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је 

реализован за 923.982,00 динара мање или 9 % мање од плана. Помоћ је исплаћена према 

планираним појединачним износима, износ је мањи због мањег броја запослених. У износ је 

укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ је 

исплаћивана у сразмерном износу времену проведеном на раду, за запослене који су 

напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У посматраном периоду (01.01.2019-31.12.2019. године) седам лица су потписала споразумни 

прекид радног односа и шест запослених лица је отишло у пензију,  док је једно лице 

преминуло.  Девет запослених који су били у радном односу на одређено време, примљени су 

на неодређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова 

примљено је 13 лица, док је за 19 лица престао радни однос по основу уговора о обављању 

привремено – повремених послова.  

Стање на дан 31.12.2019. године је 188 лица запослених на неодређено и 9 лица запослених 

на одређено време, 3 лица ангажованих на привремено повременим пословима.  

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

У датом периоду није било корекције цена услуга Предузећа.  

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 

У периоду 01.01.-31.12.2019. године су реализоване субвенције у износу од 52.942.769 

динара.  

 

Нереализован износ субвенција у 2019. години је пренет за 2020. годину и део је већ плаћен 

у јануару 2020. године. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
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