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Извештај о пословним активностима у току 2019.године
период 01.01.2019. – 31.12.2019.године
Комуналне делатности су делатности од општег интереса и од изузетног су значаја за
нормално функционисање заједнице, њених становника и правних лица. Закон о комуналним
делатностима прописује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог
обављања.
Одредбом члана 190. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије је прописано да општина,
преко својих органа, у складу са законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности, а Законом о комуналним делатностима предвиђено је да је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
ЈП “3 Септембар“обавља делатност од општег интереса у складу са Законом о јавним
предузећима и Законом о комуналним делатностима.Оснивач Предузећа је локлана самоуправа
Нова Варош, која је исто основала ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса.
Основне делатности Предузећа су:





скупљање ,пречишћавање и дистрибуција воде,
прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
прикупљање и одвожење комуналног неопасног отпада,као и
остале комуналне делатности поверене Одлуком о комуналним делатностима
на
територији
општине
Нова
Варош
број:06-115/10/2017-02
од
16.11.2017.године.

У току 2019.године Предузеће је одрађивало предвиђене послове у скалду са усвојеним
годишњим Програмом пословања за 2019.годину који је усвојен на седници Скупштине
општине Нова Варош,24.12.2018..године.Закључак о давању сагласности број: 06-111/11/201802 од 24.12.2018.године.
Закон о јавним предузећима обавезује јавна предузећа да Оснивачу достављају
кварталне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања,што смо уредно и
чинили,након усвјања истих од стране Надзорног одбора предузећа и Општинског већа.Сваки
од четири квартална извештаја су усвојена од стране Скупштине општине Нова Варош,и након
усвајања објављени на интенет страници Предузећа.
Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019.године на период од пет (5) година којом
се утврђује начин,услови,обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица,Гачево
врело,Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за
пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара,све у систему јавног водовода општине
Нова Варош.Ово је први пут од када постоји јавно предузеће да је добијена водна дозвола за
сва изворишта које користимо у водоснабдевању Нове Вароши.Раније дозволе су биле за Црно
врело и на краћи рок од годину дана.
У сарадњи са УТСВИ из Београда,немачким ГИЗ –ом и кипарском фирмом Хидро
комп,кренули смо у пројекат „Управљање инфраструктурним средствима-савети предузећима
водовода југоисточне Европе“, а главни задатак је попис и евиденција водовода и канализације
у општини Нова Варош,на ортофото снимцима са свим елементима који се налазе у систему
водовода и канализације.
Предузеће је такође испунило законску обавезу и отворило сајт www.jp3septembar.rs на
коме наши цењени потрошачи и сви заинтересовани грађани могу добити све неопходне
информације,документа од заначаја за пословање Предузећа,програме пословања,извештаје
ревизора,све о јавним набавкама и исходима истих,информације о тренутним задужењима за
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комуналне услуге,последњој уплати дуга,стању водомера кроз платформу на сајту „Мој рачун“
као и све актуелности.
У складу са чланом 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
бр.54/09,73/10,101/10,..103/2015) корисници јавних средстава,су били у обавези да предузму
одређене активности у циљу управљања ризицима,што подразумева целокупан процес
утврђивања, процењивања и праћења ризика, као и предузимање потребних активности на
смањењу ризика,те је у складу са наведеним усвојена
Стратегију управљања
ризицима.Предузеће је благовремено до 31.03.2020.год.Министарству финансија, Централној
јединици за хармонизацију доставило Годишњи извештај о систему финансијског управљања и
контроле за претходну годину.
Предузеће је такође у складу са Законом о приватном обезбеђењу и Уредбом ВРС о
ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења
послова њихове заштите, одрадило Акт о процени ризика у заштити лица,имовине и
пословања.
Предузеће је активности на одржавању чистоће на јавним површинама које
представљају комуналана добра од општег интереса обаваљало у складу са Одлуком о општем
уређењу,чистоћи и комуналној хигјени на територији општине Нова Варош,коју је Скупштина
општине Нова Варош усвојила на седници 21.02.2018.год,број: 06-4/2/2018-02.
У прилогу Вам достављамо детаљан преглед прихода и расхода у периоду од
01.01.2019. – 31.12.2019.године из којих се може видети финасијски резултат у наведеном
периоду, који је проистекао из свих пословних процеса који су се одвијали у току 2019.године.
Преглед прихода у периоду 01.01.-31.12.2019.године
Р.бр

Врсте прихода
услуге

Реализација 01.01.-31.12.2019

1. Водa
2. Смеће

36.644.142
23.222.572

3. Резервација пијaчних тезги

1.109.230

4. Пијац – пијачна такса
5. Услуге чистоће и механизације

236.035
10.386.292

6. Чишћење јавних површина

13.521.084

7. Одржавање.гробља и израда гробних места
8. Услуге водовода
9. Приход од закупнине и остали

799.559
3.561.667
136.564

10. Датоције

2.296.860

11. Услуге у грађевинарству
12. Остали приходи
13. Камате
У К У П Н О:

428.459
2.021.530
1.082.679
95.446.672

Преглед трошкова у периоду 01.01.-31.12.2019.године
Р.бр

Врста трошка
услуге

Реализација 01.01.31.12.2019.
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Водоводни материјал
Остали материјал
Ауто делови
ХТЗ опрема
Ауто гуме
Канцеларијски материјал
Горива и мазива
Електрична енергија
Зараде и остала давања
Отпремнине – технолошки вишак
Дневнице и превоз
ПТТ трошкови,телефон и интернет
Одржавање основних средстава
Хемијска анализа воде
Остале услуге,депонија,санација шахти
Амортизација
Резервисања за отпремнине и суд
Ревизија,израда програма,адвокатске услуге
Репрезентација
Осигурање имовине и запослених
Провизија
Остали трошкови,чланарине,УСТВИ
Умањење зарада
Камате
Директан отпис потраживања
Исправка вредности потраживања
Трошкови спорова и такси
УКУПНО:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.665.512
3.888.708
604.996
252.007
462.566
171.520
7.129.416
12.892.071
44.910.141
1.106.347
706.019
624.440
1.489.818
852.120
1.521.060
6.098.054
1.572.077
939.701
96.110
49.450
180.779
530.831
626.576
487.122
452.555
2.418.074
1.152.647
92.880.717

ПРИХОДИ у 2019.години: 95.446.672,00 динара
РАСХОДИ у 2019.години: 92.880.717,00 динара
_______________________________________________________
ДОБИТ 2019.године
2.565.955,00 динара
У наставку следе детаљни извештаји радних јединица о извршеним пословима у току
2019.године.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ, период 01.01.2019. – 31.12.2019.године
,Радна јединица „Водовод и канализација“
У хидрографском погледу подручје Општине Нова Варош са планином Златар спадају у
подручја која се према водопривредној основи Републике Србије , третирају као најважније
извориште за снабдевање водом Србије. Нова Варош и подручје Златара се снабдевају водом са
неколико каптираних изворишта и то „Гачево врело“, „Лакомица“, „Црно врело“ и „Шапоњића
врело“.Повремено се користе два мања изворишта за допуну система, и то Мукића Јама и
Шопот.

4

Сви извори имају велику осцилацију издашности воде током године, достижући после
обилних киша и након топљења снега максималне вредности. У сушном периоду током позног
лета и ране јесени, када су највеће потребе у води, издашност извора се смањује на минимум.
Минималне издашности изворишта које су до сада забележене су приказане у следећој табели:
Извориште
Гачево врело
Лакомица
Мукића јама
Шопот
Шапоњића врело
Црно врело
УКУПНО:

Минималана
издашност у л/с
5,0
3,0
1,5
1,5
7,5
2,0
20,5

Водоводни систем је дефинисан висинским зонама које су постављене у односу на
распоред постојећих резервоара, и дефинисано их је седам, што се може видети у следећој
табели:
Распоред резервоара према висинским зонама

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Висинска зона
Ниска
Прва
Друга
Трећа
Четврта
Пета
Шеста

Висински опсег (мнм)
Од 925 на ниже
Од 925 до 965
Од 955 до 995
Од 985 до 1025
Од 1014 до 1054
Од 1054 до 1102
Од 1130 до 1130

Резервоар
Шопот
Шопот
Бријежђа, Воћњак
Мукића јама
Махала
Милановац
Бабића брдо

Воде са изворишта Гачево Врело и Лакомица припадају класи високо квалитетних изворских
вода. Ове воде у највећем делу године могу се уз основну дезинфекцију хлором користити
директно за пиће. На овај начин, воде ова два изворишта користе се већ дуги низ година. Воде
ова два врела припадају сливном подручју које је највећим делом покривено непропусним
глинама које га штите од могућег загађења.Међутим, у периоду јаких падавина и после
топљења снега долази до незнатног замућења воде у виду опалесцентне мутноће, повећања
концентрације органских материја и бактериолошког загађења. У том периоду квалитет воде
је углавном исти као и на осталим извориштима које град и тада користи за водоснабдевање.
Да би се обезбедили стабилни услови снабдевања водом током целе године на локацији
Центар (поред хотела Центар на Златару) врши се третман воде. Усвојен је инсталисани
капацитет постројења од 30 л/с.
Постројење за пречишћавање дефинисанo је висинским положајем постојећег резервоара
„Центар“, одакле се снабдевају хотели „Центар“, „Панорама“ и други туристички и смештајни
објекти, као и резервоари „Милановац“, „Бабића Брдо“, „Махала“ и „Мукића Јама“,
формирајући горњи систем градског водовода, познат под именом Лакомица.
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Воде са изворишта Лакомица и Гачево врело се кондиционирају на постројењу за
прећишћавање „Центар“ процесима коагулације, флокулације и филтрације капацитета за
отклањање мутноће сирове воде до 10 НТУ јединица, јер према дуготрајним запажањима
максималне мутноће воде на Гачевом врелу и Лакомици, мутноћа не прелазе 10 НТУ
јединица. Иначе, највећим делом године изворска вода је бистра са мутноћама у дозвољеном
опсегу. До повећања мутноће долази при топљењу снегова и након обилнијих киша. Да би се
обезбедила максимална сигурност у снабдевању водом предвиђено је да филтерска
инсталација ради у континуитету. У периоду бистрих вода не би се вршило дозирање
коагуланта док би се са порастом мутноће укључивало дозирање коагуланта. Поред замућења
воде, успешно се отклањају евентуално присутан амонијак и органска материја везана за
колоидне и суспендоване материје. Такође, проласком воде кроз комору за флокулацију и
филтерску испуну долази до уклањања присутних бактерија.Константну контролу квалитета
воде за пиће ради Завод за јавно здравље Ужице у складу са Правилником о хигјенској
испрвности воде за пиће и у току године је јако мали проценат испитиваних узорака имао
проблем са мутноћом,што је јако значајно,јер све узорке добија и санитарна инспекција која
на срећу у току године није имала потребе да налаже било какве мере јер су узорци били
одговарајућег квалитета.
Из система Лакомица снабдевају се насеља Дрмановићи, Друловићи, испод Центра према
Ботићима и Трипковићима, сви потрошачи до резервоара Милановац (Цветњак, Милановац,
Шанац, итд), Махала, Браношевац, Петловац, Коцељ, Ражишта, Хотел Језеро, солитер на Тргу
и све школе.
Доњи део система, назван Шапоњића врело, обухвата потез од Црног врела до града, идући
преко резервоара ''Воћњак'' и насеља Воћњак, Кубуровине и Вионика према резервоарима
Бријежђа и Вионик 1, Вионик 2, све до градског дома здравља и дела града испод Џамије, и до
градске пијаце, обухватајући и све солитере.
Сличност са горњим системом и тамошњим извориштима постоји скоро по сваком параметру
омогућујући исту технологију кондиционирања воде, али капацитетом од 40 л/с.
Целокупна водоводна мрежа повезује се ради извесних допуна из једног у други систем преко
цевовода резервоар Милановац- резервор Бријежђа.
ЈП „3.Септембар“ реализовало је израду потребних елабората о резервама подземних вода и о
зонама санитарне заштите изворишта.
РЈ „Водовод и канализација“ обавља поверене послове у скалду са Одлуком о водоводу и
канализацији,коју је донела Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној
14.03.2019.год. број: 06-10/4/2019-02, којом се прописују :
 Општи услови, начин вршења делатности снабдевања водом становништва и
привреде,одвођење и пречишћавање отпадних вода из насеља и атмосферских вода са
јавних површина, као и
 Општи услови изградње,одржавања и коришћења водовода и канализације н
атериторији општине Нова Варош.
Капацитет 14 резервоара износи 2500м3.
Укупна дужина водоводне мреже износи око 64км од чега је 10км магистралног цевовода, 21
км примарне дистрибутивне и 33км секундарне дистрибутивне мреже.
Јавна канализациона мрежа је дужине око 32км, од чега, 2км бетонски колектор уцевљене
Варошке реке. Материјали канализационе мреже су ПВЦ, ЛГ, керамичке бетонске.
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Поред одржавања фекалне канализационе мреже, РЈ“Водовод“ се бави и одвођењем
површинских односно атмосферских вода.
У току 2019.године Предузеће је испоручило и фактурисало 475.585 м3 воде,од чега привреди
98.010 м3 и физичким лицима 377.575 м3. Услуга одвођења отпадних вода је фактурисана у
току 2019.године у укупном обиму од 415.158 м3 и то привреди 89.256 м3 и физичким лицима
325.902 м3.
АКТИВНОСТИ у периду 01.01.2019. – 31.12.2019.године



















Редовно одржавање водоводног и канализационог система и филтерских постројења,
Сарадња са Заводом за јавно здравље Ужице око редовног узорковања и праћења
квалитета узорковане воде.
Ремонт пумпи за воду у МЗ Бурађа и МЗ Амзићи,одржавање црпних постројења и
водоводне мреже.
Очишћено је и дезинфиковано извориште,црпно постројење и водоводне инсталације
Црвене воде – Дрмановићи.
Преправка и уградња хлоринатора на црпном постројењу у МЗ Горња Бистрица.
Замењен је кварцни песак на филтерском постројењу Центар; чишћење,прање и
дезинфекција водоводних комора резервоара Мукића јама,Милановац и Бабића Брдо.
У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на
водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за
урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.
Да бисмо смањили губитке воде због прелива на изворишту Мукића јама уграђена је
пумпа за воду са потребном аутоматиком.
Изградња нове водоводне мреже Ø63 у насељу Брдо ка Зечевићима и то прва фаза у
дужини од 1000 м,чиме смо повећали количину воде коју имамо на располагању због
давања техничких услова за прикључење нових објеката који су углавном лоцирани на
овом потезу.
Изградња канализационе мреже Ø 200, у насељу Попадићи – Брдо, чиме се значајно
урадило на заштити животне средине,јер су сви потрошачи на овом потезу имали
септичке јаме, а исто тако и на обезбеђењу квалитетних услова за развој туризма који је
у овом делу у експанзији.
У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих
промера,замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних
пресека.Обзиром да су водоводне цеви на великом делу водоводне мреже старе преко
40 година, кварови су све чешћи и губици воде у таквој мрежи су значајни.Великих
проблема смо имали са водоводом у Бурађи који је на жалост прешао у надлежност
предузећа,без неопходне значајне реконструкције,те имамо ситуацију да се на
недељном нивоу интервенише на истом,што нам представља огроман проблем и због
недостатка довољног броја радника и због великих трошкова које имамао по том
основу.Доста интервенција је на жалост било и на водоводу у Амзићима на којима се
такође радило.
Израда водоводне и канализационе мреже у Карађорђевој улици,приликом
реконструкције исте.
Почели смо са извођењем радова на изградњи водоводне мреже Ø180 (преко 1 км
урађено) у Божетићима, по уговору са Општином Нова Варош као инвеститором, а све
у циљу решавања вишедеценијског проблема са водоснабдевањем у Божетићима и
околним селима који гравитирају ка њима,стављањем у експоатацију врло стабилног и
издашног изворишта Ћурчића врело. Тенедере за извођење грађевинских радова на
каптажама,резервоарима,црпним станицама ће расписивати локана управа.
Издавање локацијских услова по захтевима заинтересованих странака.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ,период 01.01.2019. – 31.12.2019.године
Радна јединица ''Чистоћа и механизација ''
Радна јединица '' Чистоћа и механизација '' је била ангажована као и сваке године на
следећим пословима:
- Одржавање јавне хигијене
- Прикупљање и одвоз отпада из градске средине
- Прикупљање и одвоз отпада из сеоских средина
- Чишћење и одржавање градских улица у зимском периоду
- Прикупљање и балирање рециклабирног отпада
Одржавање улица и тротоара у летњем периоду је вршено према уговору који је склопљен
са СО ''Одељење за инвестиције и јавне набавке ''.Одржавање јавне хигијене је вршено редовно
и квалитетно.Нисмо имали никаквих рекламација по овом питању.
Прикупљање отпада из градске средине је вршено веома квалитетно.Због изузетно велике
количине отпада који се депонује у контејнере од 1,1 м3 смеће смо прикупљали сваког дана без
паузе.То је дало веома добре резултате и тако ћемо наставити и у будућем периоду.Због
несавесности појединаца који бацају грађевински шут,грање,траву поред контејнера морали
смо у више наврата да чистимо и одвозимо отпад која је лагерована поред
контејнера.Количине одвезеног отпада могу се видети у Табели бр.1.
Табела бр. 1 Количине одвеженог отпада у 2019. години

Дан

Април

Јун

Септембар

Децембар

Количина
/т/
6.60

Количина
/т/
7,70

Количина
/т/
8,40

Количина
/т/
5.40

17.30

14,80

14,70

14,00

7.70

9,30

11,90

11,90

9.40

9,10

11,80

11,90

11.00

9,10

11,10

10,60

6,90

6,90

7,10

7,10

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Просечно 65.225 т/недељно или 3391,7 т/ година
Када је у питању одвоз отпада у сеоским срдинама, исти вршимо по уговру који имамао са
оснивачем, и вршимо прикупљање овог отпада једном недељно у свим срединама где је
успостављен систем прикупљања отпада.У летњем периоду када је количина отпада у овим
срединама знатно већа, прикупљање вршимо два пута у току недеље, посебно на
најфреквентнијим локацијама које су интересантне туристима који посећују наш крај,а то су
свакако Акмачићи, Дрмановићи, Кокин Брод.У табели бр. 2 дајемо приказ броја контејнера
који су постављени у МЗ на територији општине Нова Варош и које сервисира предузеће.
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Табела бр.2 Број постављених контејнера по МЗ
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Локације на којима су постављени контејнери
ДРМАНОВИЋИ
АКМАЧИЋИ
КОМАРАНИ
БОЖЕТИЋИ
КОКИН БРОД И ВРАНЕША
НЕГБИНА
ТАВНИК И ДЕЈАНОВА ЗОРА
СУЉИНА И МАРКОВИЋА ЧЕСМА
СЈЕНИШТА
РАДОИЊА
РУТОШИ
БИСТРИЦА
ДРАЖЕВИЋИ
У К У П Н О:

Број контејнера
9
11
3
12
8
1
2
2
2
17
9
15
13
104

Чишћење и одржавање градских улица у зимском периоду смо вршили према уговору који смо
потписали са СО '' Одељење за инвестиције и јавне набавке '' .Такође смо на тендеру добили и
чишћење још два путна правца.
 Нова Варош-Акмачићи-Божетићи-Штитково
 Аниште –Липа-Акмачићи као и правац према РХ центру.
Ове послове смо вршили са следећом механизацијом:
1. Камион Фап 14/17 са раоником и посипачем соли
2. Камион Фап 26/35 са раоником и посипачем соли.
3. Камион Фап 13/13 са раоником и посипачем соли
4. Ровокопач ИЦБ
5. Ровокопач Катепилар
Велике количине соли и ризле коју смо набављали у току године су употребљене за квалитетно
одржавање ових путних праваца.Утрошене сате машина на одржавању путева се дате у табели
3
Табела бр.3 Радни часови машина за зимско одржавање
РЧ
РЧ
РЧ
камиона у ровокопача камион
граду
у граду
НВШтитково
укупно

372

370

255

РЧ
ровокопач
НВШтитково

РЧ
камион
НВ
Акмачићи

РЧ
ровокопач
НВАкмачићи

28

115

22

За потребе зимског одржавања града и уговорених путних праваца у току 2019 године
утрошено је око 170 тона индустријске соли и око 530 тона ризле.
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Предузеће је обављало и поверне послове од стране оснивача на превозу ризле за насипање и
одржавање путева у месним заједницама.У табели бр.4 виде се количине првезене ризле.
Табела бр.4 Ризла за насипање и одржавање путева у 2019.години
Ред.бр.

Место истовара

Број тура

Бистрица
Рутоши
Љепојевићи
Амзићи
Акмачићи
Радијевићи
Дебеља
Вилови
УКУПНО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4
3
2
3
5
1
1
2
21

За санацију путних праваца у месним заједницама по налогу оснивача утрошени су следећи
радни сати, што се види у табели бр.5
Табела бр.5 Рад ровокопача и камиона на санирању путева у 2019 години

УКУПНО

Рад ровокопача (сат)
103,5

Рад камиона 15т ( сат )
56

Када је у питању само превоз јаловине за насипање путева,обим извршеног посла у току
2019.године може се видети у табели бр.6.
Табела бр.6 Превоз јаловине у 2019.години
Ред.број.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Место истовара
Акмачићи
Нова Варош
Радоина
Бистрица
Кокин Брод
Дражевићи
Божетићи
Амзићи
Вилови
Кућани
Драглица
Тисовица
Тиква
Вранеша
Сеништа
УКУПНО

Број тура
15
10
2
6
5
6
12
4
11
3
17
9
3
3
8
114

Активности на гробљу Коцељ су се одвијале без проблема,направљен је плато са 15 (петнаест)
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дводелних гробница и 4 (четири) једноделне гробнице. На жалост, не можемо да изађемо у
сусрет корисницима који би желели да унапред купе грбно место, због недовољног броја
радника који изводе радове на изради гробних места, те не би могли адекватно одговорити
свим заинтересованим, а онда бисмо довели кориснике у неједнак положај, што свакако не
желимо.
ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2019. – 31.12.2019.године
У току 2019. године Служба наплате је вршила редовно и без већих проблема послове
из делокруга свог рада. Месечни рачуни за комуналне услуге фактурисани су редовно, и исте
су достављани свим корисницима у предвиђеним роковима.
Што се тиче рекламација потрошача, у текућој години било их је знатно мање, јер није
било дужих прекида у снабдевању водом.Такође смо поред бесплатне телефонске линије за
рекламације, отворили и мејл за исте као и сајт Предузећа где сви наши корисници могу да
виде актуелне информације и преко апликације Мој рачун на самом сајту ,увек провере своје
задужење,уплате,стање водомера.
Као и ранијих година, самочитачи су у могућности да пријаве стање на водомеру сваког
месеца од 25-ог до30-ог у месецу, из разлога што Служба Водовода није у могућности због
временских прилика, недовољног броја радника, да очита стање потрошње сваког месеца.
Таквих корисника на месечном нивоу има око 170.
Кампања наплате која се предузима пре самог утужења корисника наших услуга почиње
достављањем опомена за неизмирене обавезе уз месечне фактуре, као и појединачно по
потреби. Поред тога, телефонским путем се контактирају корисници сваког месеца како би
уплатили део дуга, а исти се и обилазе на терену. Тек након ових мера, уколико корисници не
изврше плаћање, путем мејла шаље се спецификација предлога за извршење Комори
извршитеља, која врши расподелу предмета јавним извршитељима, а након тога врши се
израда предлога за извршење, који се шаљу извршитељима ради спровођења принудне
наплате.
Како бисмо повећали наплату и успели бар делимично да наплатимо тешко наплатива
потраживања по основу испоручене воде почели смо са непопуларном мером искључења
нередовних платиша са водоводне мреже у сарадњи са Службом Водовода и канализације.
Ишло се на искључење више корисника услуга, који су имали велики износ дуговања, како
редовног дуга, тако и оних корисника чија су дуговања по тужбама била тешко наплатива. Ту
се пре свега ради о корисницима који нису имали никакве уплате током целе године или су
имали велики дуг по тужбама које се дуги период не реализују.
Велики проблем принудне наплате је што је већина извршних дужника незапослена,
нема никаквих прихода, као ни покретних ствари које су подобне за попис и процену. Тако
долази до великог броја обустављања поступака принудне наплате од стране јавних
извршитеља и Суда због немогућности спровођења исте, па се по закључцима и решењима
мора извршити искњижавање ових потраживања. Такође напомињемо, да је велики број
извршења, где су као предмет и средство извршења одређене покретне или непокретне ствари
још увек код суда или извршитеља, нерешени. Велики проблем су и огромни износи трошкова
извршног поступка које ми морамо да предујмимо јавним извшитељима како би отпочели
поступак принудне наплате. С обзиром да се ради о прилично великом броју предмета које
спроводе пет јавних извршитеља из Ужица, често се деси да нисмо у могућности да према
11

свима испоштујемо плаћање предујмова у утврђеним роковима, па нам они најнетолерантнији
и због тога обустављају поступке, а да при том траже већи део трошкова под претњом
принудне наплате према нама.
Осим тога, када су утужења правних лица у питању, веома је низак проценат наплате
јер су многа предузећа отишла у стечај, ликвидацију, приватне радње затворене, па се од
укупног дуговања наплати веома мали износ или се не наплати ништа. Ту би свакако требало
напоменути веће дужнике, као што су Специјална болница за рехабилитацију „Златар“који по
правоснажним извршењима дугује 12.570.341 динара без камате, а чија је покретна имовина
процењена у износу од око 4.000.000,00 динара, с тим што те ствари нису стављене на продају,
јер их је у једном периоду користила Општина Нова Варош. Напомињемо, да и уколико би се
огласила продаја и евентуално било заинтересованих лица за куповину пописаних ствари и
опреме, исте се свакако не би могле продати по процењеној вредности, већ много ниже (прва
продаја 60%, а друга 30% од прецењене вредности). Од укупних спорних потраживања од
привреде у износу од 18.206.183 динара износ од 12.570.341 динара се односи на Специјална
болница за рехабилитацију „Златар“затим а.д. Угоститељство „Златар“ 660.053,71 динара,
ПТП, Инекс Напредак ЗЗ компани 405.404,58 динара, „Лутка трговина“ и „Воћар
Лутка“823.108,02 динара. То значи да спорна потраживања само од ових дужника чине oko
80% од укупно ненаплаћеног спорног потраживања. Требало би напоменути да је наплата ових
потраживања крајње неизвесна јер се ради углавном о правним лицима у стечају.
ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА ПО ПОТРОШАЧИМА - ФИЗИЧКА ЛИЦА
НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Фактурисано
Наплћено
Салдо
Проценат наплате

Редован дуг
50.341.510
45.020.740
5.320.770
89,43%

Спрони дуг
10.300.742
2.208.438
8.092.303
21,44%

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА ПО КУПЦИМА- ПРАВНА ЛИЦА
НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Фактурисано
Наплћено
Салдо
Проценат наплате

Редован дуг
20.422.745
17.052.780
3.369.965
83,50%

Спрони дуг
18.206.183
754.382
17.448.801
4,16%

ПРИКАЗ БРОЈА КОРИСНИКА ПО УСЛУГАМА
Број корисника вода........................... 3705
Број корисника канализације........... 2976
Допринос за испуштену воду............. 729
Изношење смећа.............................. 3078
Сакупљање и одвожење смећа правна лица села.по м2....5480
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Накнада за одржавање водов. Прикључка грађ. ......... .... 3360
Изнош. смећа трг. и угос. обј. села по м2 ...........................1480
Изнош. смећа-пиљаре и меш. Роба паушал..............................8
Изнош. смећа угост. радње паушал села ............................... 7
Изнош. смећа трг. и услуж. делат. паушал села.................... 5
Превоз контејнера у влас. Корисника 1,1м3.......................... 8
Превоз контејнера у влас. ЈП 1,1м3 ..................................... 2
Приход од пијачарине........................236.035 дин.
Резервације тезги фактурисано са ......
са 31.12.2019. год..............................1.109.230 дин.
Пренето стање из 2018. год................154.060 дин.
Наплаћено у 2019.год.......................1.186.023 дин.
Из наведених података и стања на терену, може се закључити да је тренд наплате пијачних
прихода у константном паду, као и сама продаја на пијаци, услед појаве на тржишту хипер
маркета који у значајној мери снижавају цене производа, који се продају и на пијацама, а што
потврђују и подаци из Комдела.
У прилогу Извештаја о раду за 2019.годину, достављамо Вам и Извештај независног ревизора
о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину. Приказани финансијски извештаји
приказују истинито и објективно по свим материјално заначајним питањима, финансијску
позицију Предузећа на дан 31.12.2019.године, као и резултате његовог пословања и токове
готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са захтевима Закона о рачуноводству и
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.
Мишљење ревизора са резервом се односи само на искњижавање водовoдне и канализационе
мреже из пословних књига Предузећа.Ми смо се дописом обратили оснивачу у вези са
активностима пописа мреже и плановима оснивача ради искњижавања истих из пословних
књига Предузећа, и то допис број: 313/2019 од 12.03.2019.године, али на жалост још увек
нисмо добили одговор.
По Закону о јавној својини прописано је да je мрежа, којом се обавља привредна делатност
пружања услуга од стране правних лица основаних од нослилаца јавне својине, у јавној
својини.Ми смо као Предузеће кренули са пописом водовоне и канализационе мреже што је
напред наведено, али у моменту састављања Извештаја ревизора,исти није био у могућности
да утврди колики би ефекат процена мреже и њено искњижавање из пословних књига имaло
утицаја на финансијске извештаје Предузећа за 2019.годину.

ЈП „3.СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ
ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић,дипл.ецц

Suzana Šuljagić
238087750-15019
74799440
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