


I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:  Јавно комунално предузеће  ВОДОВОД Лесковац

Седиште: Лесковац, улица  Пана Ђукића  број 14

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и  дистрибуција воде

Матични број: 07204752

ПИБ:100524193

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике  Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  (описати делатности за које је јавно
предузеће/друштво капитала регистровано)

Претежна делатност  ЈКП ВОДОВОД Лесковац  је:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Осим наведене претежне делатности, ЈКП „Водовод“ Лесковац се бави и другим 
делатностима као што су:

– Уклањање отпадних вода
– Производња електричне енергије
– Разрада грађевинских пројеката
– Изградња цевовода
– Изградња хидротехничких објеката
– Изградња осталих непоменутих грађевина
– Рушење објеката
– Припрема градилишта
– Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
– Остали непоменути специфични грађевински радови
– Трговина на велико дрветом, грађевиснким материјалом и санитарном опремом
– Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом  и 

прибором  за грејање
– Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
– Трговина на велико отпацима и остацима
– Неспецијализована трговина на велико
– Друмски  превоз терета
– Цевоводни транспорт
– Складиштење
– Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
– Управљање економским субјектом
– Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
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– Инжењерске делатности и техничко саветовање
– Техничко испитивање и анализе
– Остале стручне, научне и техничке делатности
– Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
– Поправка и монтажа машина и опреме
– Поправка и одржавање направа за мерење
– Снабдевање паром и климатизација
– Експлоатација шљунка, песка глине и каолина

Годишњи/трогодишњи  програм  пословања:  (навести  датум  усвајања  програма
пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама
годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

Програм пословања ЈКП  Водовод Лесковац за 2021. годину бр. 8711 од 25.11.2020. године
усвојен је на седници Надзорног одбора предузећа  Одлуком број  65/20 од 30.  новембра
2020. године.  Скупштина Града Лесковца,  на  7.  седници одржаној 22. децембра  2020.
године, донела је решење број 06-9/20-I, којим се даје сагласност на Програм пословања
ЈКП Водовод  Лесковац за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

У  протеклом  периоду  пословање  предузећа  ЈКП  Водовод  Лесковац  се  кретало  у
очекиваним оквирима. 

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити
струкутру  реализованих  прихода  и  расхода  и  оствареног  нето  резултата.  Детаљно
образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

За период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године  предузеће ЈКП  Водовод Лесковац
је исказало добитак у  износу од 337.558,13 динара.

1. У  извештајном  периоду предузеће ЈКП Водовод Лесковац остварило је пословне
приходе у укупном износу од  508.081.000 динара. Пословни приходи обухватају
приходе по основу продаје производа и услуга у износу од 467.446.000 динара, као
и приходе од премија субвенција и донација који износе 40.000.000 динара. Други
пословни приходи тј. приходи од закупа износе 635.000 динара. Укупни пословни
расходи  у  наведеном  периоду  износили  су  504.200.000   динара.  Ови  расходи
обухватају:  трошкове материјала који износе 48.061.000 динара, трошкове горива
и енергије у износу од 18.759.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале
личне расходе у износу од  296.530.000 динара,  трошкове производних услуга  у
износу  од  17.760.000 динара,   трошкове  амортизације  у  износу  од  87.009.000,
трошкове дугорочних резервисања у износу од 7.000.000  динара, и нематеријалне
трошкове у износу од  29.081.000 динара.  Финансијски приходи износе  3.484.000
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динара,  а  чине  их  приходи  од  камата  у  износу  3.484.000  динара.  Финансијски
расходи износе од  9.662.000  динара,  а  чине  их расходи  од камата  у  износу од
9.551.000 динара ,  негативне курсне разлике у износу од 81.000 динара, и остали
финансијски  расходи  у  износу  од  30.000  динара.  Приходи  од  наплаћених
потраживања по основу утужења износе  3.085.000  динара а расходи од исправке
вредности утужених потраживања износе 3.400.000 динара. Остали приходи износе
9.842.000 динара, а остали расходи 7.069.000 динара. 

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити  биланс  стања  по  свим  билансним  позицијама.  Детаљно  образложити
позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Следеће билансне позиције чине биланс стања на дан 31.12.2021. године: стална имовина
износила  је  3.639.100.000 динара,  нематеријална  имовина  622.000 динара,  некретнине,
постројења и опрема 3.638.478.000  динара. У некретнине, постројења и опрему спадају:
земљиште у износу од 25.179.000 динара, грађевински објекти у износу од 2.949.289.000
динара, постројења и опрема у износу од 364.214.000 динара, и  некретнине, постројења и
опрема у припреми у износу од 299.796.000 динара. Обртна имовина износи 214.373.000
динара. У обртну имовину спадају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног
инвентара у износу од 40.610.000 динара, плаћени аванси за залихе и услуге у износу од
275.000  динара,   потраживања  по  основу  продаје  од  купаца  у  износу  од  101.648.000
динара,  друга  (остала)  потраживања  у  износу  од  15.682.000 динара,  готовински
еквиваленти и готовина у износу од 52.227.000 динара. Активна временска разграничења
износе  3.931.000 динара. Укупан износ капитала у извештајном периоду је  2.249.437.000
динара.  Обухвата износе државног капитала  од 1.174.529.000 динара,  као и резерви у
износу  од  1.623.000  динара.  Ревалоризационе  резерве  по  основу  ревалоризације
нематеријалне имовине,  некретнина,  постројења и опреме износе  1.453.630.000 динара.
Нераспоређени добитак текуће године у износу од 338.000 динара. Губитак из ранијих
година  за  период  од  2004.  до  2014.  године  износи  381.169.000 динара.   Дугорочна
резервисања  и  обавезе  износе  174.109.000 динара  и  она  обухватају:  резервисања  за
накнаде и друге бенефиције запослених у износу од  22.430.000 динара, резервисања за
трошкове судских спорова у износу од 6.820.000 динара, и дугорочне обавезе по основу
дугорочног  кредита  у  иностранству  (КфW  банка)  у  износу  од  144.859.000 динара.
Одложене  пореске  обавезе  износе  841.000  динара. Краткорочне  обавезе  износе
1.429.086.000  динара  и  обухватају:  краткорочне  финансијске  обавезе  у  износу  од
87.570.000 динара,  примљене авансе, депозите и кауције у износу од 4.107.000  динара,
обавезе из пословања у износу од 56.430.000 динара, које се односе на добављаче у земљи,
остале краткорочне обавезе у износу од  33.614.000 динара, обавезе по основу ПДВ-а у
износу  од  2.676.000  динара,  као  и  пасивна  временска  разграничења  у  износу  од
1.244.689.000 динара.  Укупан  износ  активе  и  пасиве  је  3.853.473.000  динара.
Ванбилансна актива и пасива износе 2.019.883.000 динара.
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити  извештај  о  токовима  готовине  по  свим  позицијама.  Детаљно
образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

 На  дан 31.12.2021.  године,  приливи  готовине  из  пословних  активности  износили  су
525.888.000 динара.  Ови приливи обухватају:  продају и примљене авансе,  у  износу од
522.578.000   динара,  примљене камате из пословних активности  у износу од  3.310.000
динара. Одливи готовине из пословних активности износе 451.185.000 динара, а састоје се
из: исплата добављачима и датих аванса  у износу од  108.166.000 динара,  затим зарада,
накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 297.292.000 динара плаћених камата
у  износу  од  10.608.000  динара.  Одливи по  основу  осталих  јавних  прихода  износе
35.119.000.  Нето  одлив готовине  из  пословних  активности  износи  74.703.000  динара.
Одлив готовине  из  активности  инвестирања износи  26.982.000  динара. Нето  одлив
готовине из активности финансирања је 26.982.000 динара. Одлив готовине из активности
инвестирања  односи  се  на  куповину  нематеријалне  имовине у  износу  од  26.982.000.
Прилив готовине из активности финансирања износи 9.994.000 динара. Одлив готовине из
активности финансирања износи 36.212.000 динара.  Нето одлив готовине из активности
финансирања односи  се  на  краткорочни кредит  у  износу од  26.218.000 динара.Укупан
прилив готовине је 535.882.000 динара, а укупан одлив готовине је 514.379.000 динара.. Из
овога  следи да је нето прилив готовине у овом извештајном периоду 21.503.000 динара.
Готовина на почетку обрачунског периода износи  30.805.000  динара.  Негативне курсне
разлике  по  основу  прерачуна  готовине  износе  81.000  динара. Готовина на  крају
обрачунског периода износи 52.227.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених  по свим позицијама. Детаљно образложити
позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2021. до  31.12.2021. године, били су на нешто
нижем  нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 172.369.074 динара, маса
БРУТО 1 зарада износи  237.557.927 динара,  маса  БРУТО 2 зарада износи 277.012.178
динара. На дан 31.12.2021. године у предузећу ЈКП Водовод Лесковац било је запослено
265  радника, од чега 257 радника на неодређено време, и 8 радника на одређено време. По
основу уговора  о  делу укупан  исплаћени  износ  је  464.440 динара.  Накнаде  по  основу
уговора  о  привременим  и  повременим  пословима  износе  109.651  динара..  Трошкови
превоза радника на посао и са посла износе 11.450.058 динара. Укупан износ дневница на
службеном  путу  износио  је  303.021 динара,  а  накнаде  трошкова  на  службеном  путу
177.534 динара. Трошкови исплата отпремнина по основу одласка запослених у старосну
пензију износе 1.359.789 динара. За исплату јубиларних награда запосленима за 10,20 и 30
година  рада  у  ЈКП  Водоводу  Лесковац  у  2021.  години  исплаћено  је  487.624  динара.
Трошкови смештаја и исхране радника на терену износе 76.146 динара.  На име помоћи
радницима  и  породици  радника,  као  и  по  основу  солидарне  помоћи  запосленим
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радницима исплаћен  је  износ  од  5.073.887 динара,  док  остале  накнаде  трошкова
запосленима и осталим физичким лицима износе 15.768 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених је планиран у складу са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе Града Лесковца. Законом о буџетском
систему  предвиђено  је  да  укупан  број  запослених  на  одређено  време,  због  повећаног
обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговора о привременим и повременим
пословима, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Поверене послове из
делатности  предузећа  ЈКП  Водовод  Лесковац  на  дан  31.12.2021.  године  обављало је
укупно  265  запослених,  и  то 257 запослених на  неодређено  време  и  8 запослених  на
одређено време. 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Решењем  Градског  већа  града  Лесковца  од  05.06.2018.  године,  а  на  основу  Одлуке
Надзорног одбора број 28/18 од 27.03.2018. године  као и Решењем Градског већа града
Лесковаца бр. 061-4/21-II од 11.02.2021 године а на основу Одлуке Надзорног одбора број
13/21 од 09.02.02021. године  утврђена је цена производње и испоруке воде и одвођења
отпадних вода почев од 01.03.2021. године за категорије:

Домаћинства:

- вода: 53,80 дин/м³, без ПДВ-а, односно 59,18 дин/м³ са ПДВ-ом

-одвођење отпадних вода:  16.19 дин/м³, без ПДВ-а, односно 17.80 дин/м³ са ПДВ-
ом.

Остали потрошачи:

- вода: 138,27 дин/м³, без ПДВ-а, односно 152,09 дин/м³ са ПДВ-ом.

 -одвођење отпадних вода: 34,85 дин/м³, без ПДВ-а, односно 38,33 дин/м³ са ПДВ-
ом. 

 Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране
локалне  самоуправе,  и  од  стране  Републике  преко  циљане  инфлације.  У  извештајном
периоду није дошло до промена цена производа и услуга.
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7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити  пренета  средства  из  буџета,  посебно  уколико  реализована  динамика
одступа од планиране по програму пословања.)

У 2021.  години  су предвиђена  финансијска  средства  из  буџета  града  Лесковца  за  ове
намене  у износу од 20.000.000 динара.  Пренета  средства  из  буџета  Града Лесковца  за
период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године износе 10.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити  табелу  средства  за  посебне  намене   по  свим  позицијама.  Детаљно
образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године дошло је
до  реализације  код  трошкова  репрезентације,  и  то  у  износу  од 573.295 динара,  код
трошкова рекламе и пропаганде у износу од 273.900 динара, и код културних активности у
износу од 29.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.). 

У извештајном периоду 2021.  године  планирана  је  реконструкција  водоводне  мреже у
улици Космајској  дужине  670 m.У складу са  тим,  након  спроведене процедуре  јавних
набавки изабрани извођач радова  HIDROSOLUTION D.O.O.,  из Ниша је уведен у посао
септембра месеца. Реконструкцијом је предвиђена замена старих и дотрајалих водоводних
цеви од азбест  цемента,  новом квалитетном пластиком на електрофузионо заваривање.
Усвојене су цеви профила  Ø160 тако да  се  омогући  двоструко  напајање насеља Доње
Синковце  из  правца  улице  Космајске и  Лебанског  пута.  Вредност  инвестиције  је
6.967.881,53 без ПДВ-а. У оквиру реконструкције у извештајном периоду завршени су сви
земљани  и  инсталерски  радови,  при  чему  је  стара  инсталација  трајно  стављена  ван
функције, док су на нову мрежу превезани сви постојећи потрошачи, као и бочне улице
које  се  напајају  из  улице  Космајске.  Међутим,  због  неповољних  временских  прилика
радови  на  враћању од  камене  коцке  теку  успорено,  те  се  коначан  завршетак  враћања
раскопаних површина у првобитно стање очекује у току прва два месеца 2022. године због
снега и мразева.
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