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I  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

Седиште: СОМБОР 

Претежна делатност: 3600 

Матични број: 0804657 

ПИБ: 100016155 

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије 

 

 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.  

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге 

изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи/трогодишњи програм пословања:  

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2016. годину је усвојен и одобрен на 3. 

седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 03.02.2016. године у 

Сомбору, а од стране оснивача усвојен је 05.02.2016. године на 37.седници Скупштине 

града. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду 

обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2016. 

годину. 

Није било непредвиђених активности у пословању, а тиме ни непредвиђених трошкова. 

 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

- Пословни приходи се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - 

АОП 1014; 

- Пословни приходи су мањи za 17% од планираних, због мањег обима изведених услуга 

у односу на планирано. 

- Приходи од премија и субвенција АОП 1016 су остварени у износу од 17% од 

планираних јер је промењен начин обрачуна субвенција и смањен је број и потрошача 

и утрошених кубика за субвенционисану потрошњу.. 

- Финансијски приходи  се остварују од фактурисања камата у дужничко 

поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038, као и на основу 

позитивних курсних разлика – АОП 1039 и остварени су са коефицијентом 1,98.  

- Остали приходи се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова 

адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова -  АОП 1052. 

 

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за  16%. 

 

- Пословни расходи се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 

1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошковa услуга одржавања - АОП 1026; 

трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених 

- АОП 1025; 

- Утрошак материјала - АОП 1023 и горива и мазива АОП - 1024 је у смањеном обиму у 

односу  на план и програм пословања због мањег обима изведених радова.  

- Финансијски расходи  настају давањем попуста на извођење услуга - АОП 1045; и 

кроз расходе камата на кредит у АИК банци и кредит код KFW-а - АОП 1046. 

- Остали расходи су трошкови судских и вансудских поравнања; трошкови судских 

извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053. 

 

Реализовани расходи су у односу на План и програм пословања мањи за 23% , што се 

може образложити мањим обимом извођења услуга и самим тим мањим трошковима 
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материјала (свега 55% од планираног) и мањим трошковима горива и енергије, 

производних услуга и свих осталих трошкова. 

 

- Резултат пословања - АОП 1064  - 1065 се разликује од резултата у Плану и 

програму пословања управо због смањеног обима трошкова у извештајном периоду, а 

релативно добро остварених прихода у односу на расходе. 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Позиције у активи чине: 

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005; 

- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински 

објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП  013; остала постројења и опрема- 

АОП 015 и  некретнина постројења у припреми - АОП 016 и аванси за некретнине, 

постројења и опрему - АОП 018. 

На овим позицијама није било значајних повећања, тј. улагања у извештајном 

периоду. 

Најзначајније одступање од плана је на АОП 016 - Некретнине постројења и опрема у 

припреми где је реализација свега 29%  и на АОП 045- Материјал, ситан инвентар и 

резервни делови где је уочљиво да су залихе веће од планираних за 92%  из разлога 

што су набавке реализоване, а није дошло до утрошка материјала по предвиђеним 

радовима. 

- Дугорочни финансијски пласмани - АОП 030  је пласман у ЈКП „Енергана“ Сомбор 

који се повeћава у складу са планом отплате кредита, а смањује исплатом од стране 

ЈКП „Енергана“. 

- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и 

отпремнине на којем нема промена до обрачуна за 2016. годину 

- Обртна имовина коју чине: 

- Залихе материјала - АОП  045 и аванси за материјал АОП 050; 

- Потраживања  по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056; 

- Потраживања из специфичних послова - Диспозициони фонд кредита од KFW 

банке - АОП 059; 

- Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више 

плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породиљско боловање; 

потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања 

од радника за позајмице и друго - АОП 060 . 

- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су 

повећани за 203%; 

- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су на крају 

године већа од планираних за 196%; 

- Активна временска разграничења  - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070. 

- Све позиције активе су са мањим позитивним, а више негативним одступањима у 

односу на план, осим АОП-068 Готовински еквиваленти и готовина- која је већа за 
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109% од планиране (јер нису реализоване набавке за некретнине и постројења) и АОП 

065, кракорочна потраживања који је повећан за 203%.  

- И поред неколико позитивних одступања стање укупне активе је у односу на План и 

програм пословања мање за 5% . 

 

Позиције у пасиви чине: 

- Капитал -  државни  - АОП 0406  и oстали основни капитал - АОП 0410 - повећан због 

преузимања система водоснабдевања Приградског насеља Жарковац; 

- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419; 

- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину; 

- Дугорочни кредити у земљи - Кредит у АИК банци - АОП 0437; 

- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438 - који је мањи од 

планираног за 47% , јер није реализовано планирано задужење. 

- Краткорочне обавезе које се састоје од: 

- Остале краткорочне финансијске  обавезе - део дугорочних кредита који пристижу 

на наплату у текућој години - АОП 0449 - незнатно одступање од плана; 

- Примљени аванси  - АОП 0450; 

- Добављачи у земљи - АОП 0456;  

- Остале краткорочне обавезе - обавезе за нето зараду, порезе и доприносе за 

12/2016; обавезе за путне трошкове и сва лична примања - АОП 0459; 

- Обевезе за остале порезе - порез на добит текућег периода, порези и доприноси на 

обрачуне за 12/2016 -  АОП 0461; 

- Пасивна временска разграничења - одложени  приходи по основу основних 

средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462. 

Све позиције краткорочних потраживања, осим обавеза за остале порезе  (незнатно 

одступају од Плана и програма пословања. 

Стање укупне пасиве је незнатно смањено у односу на  31.12.2015., али је за 5% је мање од 

Плана и програма пословања за извештајни период. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године. 

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из 

активности финансирања. 

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате  - 

АОП 3003, и остали приливи – АОП 3004 за наплаћене  судске трошкове као и за 

наплаћена потраживања од радника.  

Приливи из активности инвестирања су приливи на - АОП 3016 -по основу примљених 

отплата рата позајмице од стране ЈКП Енергана , као и отплате камата из активности 

инвестирања – АОП 3017 такође од стране ЈКПЕнергана. 
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Прилива по основу финансијских активности није било. 

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и 

датих аванса – АОП 3006; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3007; плаћених камата – 

АОП 3008; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – 

накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010. 

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за 

делатност – АОП 3021. 

Одливи по основу активности финансирања - оплата 2 рате KFW кредита и 2 рате кредита 

у АИК Банци - АОП 3033. 

Уодносу на План и програм пословања приливи су били мањи за 1%, а одливи за 7%,  те је  

готовина на крају обрачунског периода већа од планиране. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Исплате извршене пре усвајања Плана и програма пословања за 2016. годину биле су 

обрачунате и исплаћене на начин и под условима утврђеним Програмом пословања за 

јануар 2015. године, а у складу са чланом 51. тада важећег Закона о јавним предузећима. 

Тачке 5. и 9. Обрасца трошкови запослених су исплате за јануар месец 2016. године по 

основу уговора о делу и по основу уговора о привременим. и повременим пословима. 

Тачка 11. Обрасца односи се на исплате по основу стручног усавршавања физичких лица. 

Тачка 20 Обрасца - Дневнице на службеном путу увећана је за 11% у односу на План и 

програм пословања. 

Све остале тачке Обрасца 2 -Трошкови запослених налазе се у оквиру Плана и програма 

пословања за 2016. годину. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У периоду од 01.10.2016. до 31.12. 2016. године предузеће је имало одлив и прилив 2 

радника на неодређено време, као и одлив 3 радника на одређено време. 

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему 

јавног сектора града Сомбора за 2015. годину. 

Укупан број запослених 31.12.2016. године је: на неодређено време 92, а запослених на 

одређено време 10. 

Напомена: 31.12.2016. године  3 радника нису била на терету зарада Предузећа. 

2 радника су на терет Фонда за здравство и 1 на Породиљском одсуству. 
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Предузеће није имало повећање цена  својих производа и услуга , осим што потрошачима  

насељеног места Чонопља  од 01.06.2016. није више умањена цена воде.   

 

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Предузећу  је од планираних 5.000.000 РСД  у извештајном периоду  пренето  851.269,24 

РСД   из  средстава Буџета града Сомбора.  

Субвенције нису реализоване јер су промењени критеријуми за субвенционисану 

потрошњу. 

 

 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

За спонзорства је реализовано  29% више од средстава која су намењена у ту сврху по 

Плану и програму пословања за 2016 годину и која су појединачно приказана у извештају. 

За хуманитарне активности је реализовано 0,00 РСД од планираних 510.000 РСД. 

За спортске активности је реализовано  81% од планираних 510.000 РСД. 

За репрезентацију је планирано  800.000 РСД, а реализовано 1.368.732 РСД. 

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000, а реализовано 2.840.032 РСД. 

Укупно је за извештајни период  планирано 4.520.000.000 РСД, а реализовано 5.397.690 

РСД, што је за 19% више него што је планирано.  

План и програм пословања за 2016.годину је за средства за посебне намене био ограничен 

на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали 

изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска. 

Средства за посебне намене утрошена у 2016. године износе  1,3% нашег укупног 

промета, те тако посматрано није висока реализација репрезентације, већ је полазна 

основица за План 2016. изузетно ниска. 
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9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У извештајном периоду  за 2016. годину реализоване су следеће инвестиције: 

- Путничко возило у вредности од 1.279 РСД (у хиљадама) од планираних 2.500 РСД (у 

хиљадама)- р.бр.52 на страни 46 Плана и програма пословања и 

- Канализационе пумпе у износу од 1.357 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД  

(у хиљадама)-  

- Управљачки систем препумпне станице са повезивањем на Скаду у вредности од 

1.771 РСД  (у хиљадама) завршетак набавке из Плана за 2015. годину. 

- Израда програма за повезивање на Скаду у вредности од 2.857 РСД  (у хиљадама) 

завршетак набавке из Плана за 2015. годину. 

- Процесна опрема у износу од 250 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД за 

2016. годину (квалификациони поступак) 

- Клима уређаји у износу од 91 РСД (у хиљадама) од планираних 450 РСД за 2016. 

годину. 

- Намештај у износу од 438 РСД (у хиљадама) од планираних 500 РСД за 2016. годину 

- Рачунари и рачунарска опрема у износу од 512 РСД (у хиљадама) од планираних 

2.000 РСД за 2016. годину 

- Замена спиралне пумпе са санирањем бетонског корита у износу од 5.905 РСД (у 

хиљадама) од планираних 9.000 РСД за 2016. годину 

- Пумпе за питку воду у износу од 418 РСД (у хиљадама) од планираних 1.500 РСД за 

2016. годину 

- Теретна возила у износу од 11.509 РСД (у хиљадама) од планираних 2.000 РСД за 

2016. годину 

- Монтажне дрвене кућице у износу од 450 РСД (у хиљадама). 

- Реконструкција баждарнице у износу од 3.730 РСД (у хиљадама) од планираних 

10.000 РСД за 2016. годину 

- Алати и друга помоћна средства у износу од 2201 РСД (у хиљадама) од планираних 

2.500 РСД за 2016. годин 

 

 




