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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.год.

Грачац, 28.07.2020.год.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Друштво са ограниченом одговорношћу Врући извори Грачац

Седиште: Грачац

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број:20978597

ПИБ: 108335904

Надлежно министарство:Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

Друштво је основано ради обављања следеће комуналне делатности:

- снабдевање водом за пиће, која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку
воде  водоводном  мрежом  до  мерног  инструмента  потрошача,  обухватајући  и  мерни
инструмент;

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, које обухвата сакупљање,
одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са
површина  јавне  намене,  односно  од  прикључка  корисника  на  уличну  канализациону
мрежу,  третман  отпадних  вода  у  постројењу  за  пречишћавање,  црпљење,  одвоз  и
третирање фекалија из септичких јама;

- управљање комуналним отпадом, који обухвата сакупљање комуналног отпада, његово
одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање
и  затварање  депоније,  као  и  селекцију  секундарних  сировина  и  одржавање,  њихово
складиштење и третман;

- управљање гробљима и погребне услуге које обухвата одржавање гробља и објеката,
који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних
гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до
мртвачнице на гробљу;

- управљање  пијацом које  обухвата  комунално  опремање,  одржавање  и  организацију
делатности  на  отвореним  и  затвореним  просторима,  који  су  намењени  за  обављање
промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

- одржавање  чистоће  на  површинама  јавне  намене  које  садржи  чишћење  и  прање
асфалтних,  бетонских,  поплочаних  и  других  површина  јавне  намене,  прикупљање  и
одношење  комуналног  отпада  са  тих  површина,  одржавање  и  пражњење  посуда  за
отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 

Програм пословања  ДОО „Врући извори“ за 2020.годину усвојен је дана 25.12.2019.године 
Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности 
„Белимарковац“ Врњачка Бања за 2020.годину објављено у Службеном листу Општине Врњачка
Бања бр.42/19 године. 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности
на сеоским подручјима општине Врњачка Бања «Врући  извори»ДОО из Грачаца у садашњем
облику пословања основано је Одлуком о оснивању  ЈП  «Бели  Извор» Врњачка Бања број 01-



4408 од 11.09.2013. године за обављање комуналних делатности, производње и дистрибуције
воде,  пречишћавање  отпадних  вода,  изношење  и  санитарно  депоновање  смећа,  одржавање
гробља и сахрањивање, одржавање комуналне хигијене и пружање пијачних услуга, као и за
обављање других послова који не спадају у област комуналних делатности.

На  основу  Решења  из  АПР-а  БД  72797/2017  од  29.08.2017.године  извршена  је
регистрација  промене података  у  регистру привредних  субјеката  у  смислу промене  чланова
Друштва  и  то  брише  се  као  оснивач  са  100%  удела  ЈП“Бели  извор“  из  Врњачке  Бање  а
УПИСУЈЕ  СЕ  са  100%  удела  Јавно  предузеће  за  комуналне  делатности  „Белимарковац“  –
Врњачка Бања. Сагласност за пренос удела из ЈП „Бели извор“ у ЈП „Белимарковац“ донела је
Скупштина општина Врњачка Бања Решењем бр9-401/17 од 29.06.2017.године  уз констатацију
да „...„Врући извори“ДОО Грачац немају неизмирених обавеза према Преносиоцу, Преносилац
удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према „Врући извори“ДОО Грачац на
основу  свог  неуплаћеног  односно  неунетог  улога  у  основни  капитал  „Врући  извори“ДОО
Грачац као и обавезу додатних уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела.“

Програм пословања за 2020. годину практично је наставак активности из 2019. године,  и
подразумева  успостављање  неопходних  услова  за  нормално  функционисање  свих
организационих делова предузећa. 
  На основу Одлуке о водоводу и канализацији бр. 02/18 (Сл.лист општине Врњачка Бања од 
01.02.2018.године) чланом 5. утврђено је да «Врући извори»д.о.о. Грачац путем јавног водовода 
врше снабдевање водом становништво и привреду на подручју насељених места Вранеши, 
Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци.  Планом програма
пословања за 2020.годину обухваћени су следећи водоводни системи :

1. „Врући извори 1 и 2“-Грачац
2. „Грозничевац“ –Рсовци
3. „Златац“-Подунавци
4. „Врела“-Вранеши
5. „Мајдан“-Вранеши
6. „Товарница“-Вранеши
7. „Чижњак“-Отроци

Водовод „Чижњак“-Отроци још увек није преузет на управљање и одржавање од стране  „Врући 
извори“доо и у току je  процедуре за преузимање. Водоводи „Врела“, „Товарница“ и „Мајдан“ у 
насељеним местима Вукушица, Отроци, Вранеши и Подунавци преузети су на управљање и 
одржавање на основу Уговора о давању да се користе објекти са пратећом опремом и мрежом 
једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац  од 
14.01.2020.године. На основу документације коју смо преузели од претходног вршиоца 
комуналне делатности МЗ Вранеши, Комисија која је формирана на основу решења 
Председника општине бр.020-185/18 од 16.11.2018.године, сачинила је записник о покретној и 
непокретној имовини, финансијским и другим обавезама водовода са пројектном и другом 
документацијом, установљено је  да је укупан број прикључака 603 као и списак јавних чесми 
укупно 7 за сва три водовода. На водоводу „Врела“ имамо 3 каптаже, „Товарници“ 5 каптажа и 
на„Мајдан“у 4 каптажна објекта. Поред наведеног водовод „Врела“ поседује резервоар за воду 
од 100м3,“Товарница“ 80м3 и „Мајдан“ од 50м3. На основу финансијских картица корисника 
формирали смо базу података у постојећем програму за обрачун утрошене воде и увели 
преузета почетна стања за сваког корисника. Даном преузимања водовода на управљање и 
одржавање започели смо очитавање свих водомера и направили пресек стања ради 
успостављања редовног кварталног очитавања утрошене воде.     Укупан број корисника на 
водоводима којима управљамо је 1853. Обавеза предузеће је да преузимањем водовода на 
управљање и одржавање преузме и запослене који су обављали послове на водоводу код 
претходног вршиоца комуналне делатности а били су у статусу сталног радног односа, што је и 
учињено за једног запосленог Гмитрић Сава. 
Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО «Врући извори» 
да сваки корисник по Одлуци о водоводу и канализацији бр.02/18  мора поштовати  прописан 
начин и услове прикључења на водоводну мрежу те стим у вези и Чл.15-42 док ће начин 



обрачуна и плаћања накнаде за испоручену воду  бити у сладу са Чл.86-107 исте Одлуке.   
Строго се забрањује неовлашћено и ненаменско коришћење воде за пиће, сваку евентуалну 
неправилност молимо Вас да отклоните или пријавите у најкраћем могућем року.Ценовник 
производа и услуга- цена воде је јединствена за све водоводе у нашем систему док цена 
прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања  
учествовања у изградњи  водовода и  одлукама претходног управљача. Нови ценовник- цена 
воде за водоводе у Вранешима и Вукушици  примењиваће се од 14.01.2020. год. тј. од дана 
пресека стања-последњег очитавања водомера. Корисницима водовода који имају заостале 
дугове и који нису измирили своје обавезе на време омогућено је да свој дуг за утрошену воду 
исплате у више месечних рата и то на следећи начин:

 измиривањем дуга у целости одобрава се попуст од 30%, на две месечне рате попуст је 
20%,  на три месечне рате попуст је 10%, за дугове преко 10.000,00 динара могуће је 
закључити репрограм дуга до 12 месечних рата без камате.

Захтеве за одобрење наведених начина плаћања могу се поднети најкасније до 30.06.2020.

 Ажурирање књига матичне евиденције корисника је један од приоритетних задатака. 
Заједничко за све набројане водоводе је да су грађени у периоду од 1965.-1976., материјали за 
градњу, начин градње, квалитет и материјал цевовода,фитинга, вентила, мерних уређаја  и др. је 
веома сличан и заједничко је да је период амортизације давно истекао, тако да је за све водоводе
потребна свеобухватна анализа, израда техничког елабората постојећег стања водовода као и 
уцртавање водоводне мреже и водоводних објеката са проценом приоритета за израду пројеката 
реконструкције а све у циљу дугорочне нормализације у водоснабдевању грађана здравом 
физичко-хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће. У том циљу је потребно хитно 
успостављање континуалног хлорисања воде на водоводима који то још увек немају као и 
санирању свих недостатака водоводних система који би потенцијално могли да угрозе квалитет 
и квантитет воде.Потребно је напоменути да већина водовода не поседује употребне дозволе 
тако да је потребно извршити такве реконструкције уз успостављање одговарајућих стандарда  
на водоводним системима који би били довољан услов за добијање употребне дозволе.

   Посматрајаћи период 01.01.2020.-30.06.2020.године можемо константовати да предузеће 
управља са водоводима „Врући извори 1 и 2“-Грачац, водовод „Златац“-Подунавци, 
водовод „Грозничевац“-Рсовци,водоводи „Мајдан“, „Врела“, „Товарница“ у Вранешима и 
Вукушици док је водовод „Чижњак“ у Отроцима у плану преузимања на управљање и 
одржавање у 2020.години. 

  Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО«Врући извори» 
да настави са сравњењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима 
услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама очитавања утрошка воде и потрошачким 
картицама. Ценовник производа и услуга- цена воде је јединствен за све водоводе у нашем 
систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са 
прорачуном цене коштања  учествовања у изградњи  водовода и  одлукама претходног 
управљача.  
   У циљу побољшања финансијске дисциплине, боље наплате потраживања која је 
неопходна ради повећања стабилости у пословању, предузеће је предузело следеће мере и 
радње:

 Редовно праћење уплата свих корисника и њихово ажурирање,
 Слање опомена пред утужење и искључење нередовним платишама,
 Решавање захтева корисника везаних за количину утрошене воде или других 

рекламација и доношење адекватних решења у складу са Правилником,
 Склапање Споразума о регулисању дуга за утрошену воду 
 Склапање Уговора о начину плаћања накнаде за прикључење на водоводну 

мрежу 
 Склапање Анекса Споразума или Уговора код корисника који из неких 



објективних разлога нису могли да испоштују претходне споразуме а све у циљу
позитивне пословне стратегије

 И друге мере у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.
  У циљу формирања квалитетне базе података и изради извештаја важних за одрживост 
система правно-финансијска служба редовно спроводи следеће активности:

 Увођење у евиденцију пријављених кварова на дистрибутивној мрежи 
 Вођење дневних извештаје радника са описом радних активности на водоводу
 Увођење у евиденцију очитаних стања водомера корисника као и  израда 

обрачуна за утрошену воду ( квартално)
 Издавање путних налога, вођење евиденције о потрошњи горива и пређеним 

километрима, тј. радним сатима за возило(1) и радне машине(2).
 Требовање материјала и опреме 
 Обрачун зарада и друге финансијске трансакције (уплате-исплате).
 Увођење нових и доградња постојећих софтверских пакета који омогућавају 

већи број извештаја и брже доношење одређених одлука у циљу стабилнијег 
пословања

 И друге финансијско-правне активности у складу са потребама предузећа и 
тренутним променама у оквиру система.

Служба  за  производњу,  изградњу  и  одржавање  водовода   у  периду  од  01.01.-
30.06.2020.године извршила је следеће пословне активности:

 Отклањање кварова насталих услед хаваријских пуцања водоводних цеви као и
кварова у шахтама корисника (по пријави квара корисника).........укупно........170.

 Постављање баждарених водомера, замена  вентила на 52 мерна места (ову врсту
посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће
предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)

 Квартално очитавање утрошене воде корисника водовода ............укупно.......1853.
 Достава рачуна за комуналне услуге..................................................укупно.......3706.
 Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви... укупно........ 956м. 
 Редовно одржавање система за хлорисање, пуњење посуда са раствором натријум

хипо-хлорита, мерење резидуалног хлора на одређеним тачкама водоводне мреже.
 Чишћење и редовно одржавање околине и унутрашњости каптажних грађевина и

резервоара.
Служба за  производњу,  изградњу и одржавање водовода   извршила је  и послове копања
канала  са  и  без  одвоза  земље по  захтеву МЗ Грачац  и  других  правних  и  физичких  лица  у
количини  у  укупном  износу  од  480.685,00  динара,  послове  зимског  одржавања  путева  по
усвојеном плану са камионом и раоником на путевима на територији МЗ Грачац, Подунавци,
Отроци,  Вранеши,  Вукушици,  Јелошници  у  износу  од  138.790,00  динара.  Динамика  ових
активности првенствено зависи од послова који су везани за  одржавање водовода који  су у
приоритету као и временских услова и потреба МЗ Грачац и другихправних и физичких лица.

Одржавање  водовода  је  један  динамичан,  захтеван  и  непредвидив  посао.  Одлуке  о
приоритетима је потребно доносити готово свакодневно уз активно учешће свих запослених.
Веома је тешко тачно испланирати редослед активности поготово зато што је водовод изграђен
70-тих година тако да,  због старих цевовода и других спојних елемената чији је век трајања
давно истекао, имамо честе хаварије, па је санација таквих кварова приоритет у односу на друге
планиране активности.

    Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција здраве санитарно-хигијенски 
исправне воде. Kвалитет и производња воде за пиће у претходном периоду били су на 
оптималном нивоу у односу на потребну количину воде. Наиме, снабдевање грађана водом је 
веома осетљива област и тешко је тачно извршити прорачун потрошње јер то зависи од заиста 
много фактора.У периоду од 01.01.-30.06.2020.године укупно је испоручено 171.967,00  м3 воде 
за пиће. 



  На основу микробиолошких и физичко-хемијских  испитивања узорака воде за пиће, Завод за 
јавно здравље-Краљево, воду оцењује као ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ.  У овом периоду  
извршен је основни микробиолошки преглед воде на  50  узорака  и сви су оцењени као 
хигијенски исправни. По препоруци Завода за јавно здравље-Краљево, у интересу заштите 
јавног здравља грађана, вршимо континуирану дезинфекцију воде за пиће – хлорисањем. На 
основу „Извештаја о испитивању воде“ концентрација резидуалног хлора у води  је 
у ДОЗВОЉЕНОМ ОПСЕГУ од 0,1-0,4 мг/л (горња гранична вредност -максимално дозвољена 
концентрација је 0,5мг/л.). 
           Преузимањем на управљање и одржавање водовода „Златац“-Подунавци започели смо 
предрадње везане за израду свеобухватног пројекта реконструкције овог водоводног система а 
које подразумевају израду геодетског елабората са снимљеним локацијама објеката на 
изворишту, новог резервоара, прелаза преко пруге и пута и трасом цевовода која ће већим делом
ићи по постојећој мрежи а другим делом поред пута.У плану је израда геотехничког елабората  
за резервоар (100м3), пројекта електро енергетских инсталација, пројекта резервоара, пројекта 
потисног цевовода и примарне мреже у дужини од око 15км са свим објектима на мрежи и 
детаљима прелаза преко пруге и пута. За израду описаних предвиђених пројекта потребно је 
обезбедити приближно =2.000.000,00динара. Планирана средства је једино могуће обезбедити 
увећањем оснивачког капитала од стране оснивач тако да једино на такав начин је могуће 
отворити нове инвестиције.
          Отпочели смо реконструкцију дела водоводне мреже водовода „Грозничевац“ Рсовци како 
би корисницима обезбедили довољне количине воде и у току смо увођења и ових корисника у 
контролисан систем водоснабдевања који је у складу са Одлуком о водоводу и канализацији бр.:
02/18 од 01.02.2018.године. И за овај водовод  у 2020. години потребно је израдити пројекат 
реконструкције који би подразумевао израду резервоара, замену доводног цевовода и 
постављање система за континуално хлорисање воде. Финансирање пројектне документације и 
за овај водовод је једино могуће обезбедити увећањем оснивачког капитала предузећа од стране 
оснивача.
  У овом извештају значајно је истаћи да се наставља реализација пројеката Реконструкције и 
доградње водовода „Врући извори 1и 2“-Грачац и то изградња објеката, цевовода  као и уградња
пратеће опреме у складу са пројектом, изградња водоводних прелаза испод река, санација 
каптажних објеката као и изградња два нова линијска крака на водоводу. Радови су започети у 
мају 2019.године а рок за извођење ових радова је 180 дана. Вредност инвестиције је око 
25.000.000 динара. Извођач радова је  „Енерготехника Јужна Бачка“доо, инвеститир Општина 
Врњачка Бања а радове финансира „Канцеларија за управљање јавним улагањима“ Владе 
Републике Србије. Обзиром да пројекти обухватају доста позиција санације и реконструкције 
почев од каптажних објеката, преко сабирних комора,прекидних комора,резервоара, мерно-
регулационих блокова, водоводних прелаза, линијских цевовода и друго заједно са извођачем и 
надзорним органом одредили смо приоритете отпочињања радова и то изградња водоводних 
прелаза као и изградња два нова линијска крака за групу корисника који још увек немају 
прикључке са ове водоводне мреже. У овом периоду због временских услова можемо рећи да се 
радови не изводе или изводе веома смањеним интензитетом. До завршетка пројекта „Врући 
извори“доо –Грачац биће у улози која подразумева активно праћење свих елемената радова на 
водоводном систему са посебним освртом на безбедност снабдевања грађана здравом санитарно
хигијенски исправном водом за пиће и сарадњу са свим субјектима који у пројекту учествују.У 
другом кварталу 2020.године радови су интезивирани те у што краћем периоду очекујемо и 
завршетак ових радова.
      На основу наведених параметара израдили смо план инвестиција у ком смо за израду 
пројектне документације планирали финансирање из средстава Буџета Општине увећањем 
оснивачког капитала предузећа преко ЈП „Белимарковац“ које је и наш оснивач а за средства 
која су потребна за инвестирање пројеката конкурисаћемо преко фондова Републике или  преко 
Канцеларије за управљање јавним улагањима – Владе Републике Србије. 



1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-30.06.2020.године предузеће је остварило пословни приход у 
номиналном износу од  6.789.973,00 динара. Пословни приход се састоји од продаје робе и
услуга на домаћем тржишту (прихода од утрошене воде, прихода од зимског одржавања, 
прихода од услуга механизације физичким и правним лицима, прихода од уговорених 
обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу и прихода од административно-
техничких услуга). Остварење укупних прихода за период 01.01-30.06.2020.године износи 
35% у односу на планиране приходе за 2020.године. 

Предузеће је у периоду од 01.01-30.06.2020. остварило приходе од утрошене воде у 
износу од  = 4.616.387,00  динара, што је 52% од планираних за 2020., приходе од зимског 
одржавања у износу од 138.790,00 динара што је 17% од планираних, приходе од услуга 
рада механизације физичким и правним лицима од 480.685,00 динара што је 21% у односу 
на планиране, приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу 
од 66.988,00 динара што је 3% од планираних и приходе од административно-техничких 
услуга од 1.487.123,00 динара што је 29% од планираних за 2020.годину. 

У периоду од 01.01-30.06.2020.године предузеће је остварило пословни расход у 
номиналном износу од 6.380.242,00 динара . Пословни расход се састоји од трошкова 
материјала (трошкови материјала, ауто гума, ситног инвентар, канцеларијског материјала, 
резервних делова, ХТЗ опреме), трошкова горива и енергије, трошкова зарада, трошкова 
производних услуга (трошкови ПТТ услуга, услуга текућег одржавања, услуга програмера)
и нематеријалних трошкова (трошкови превоза са рада и на рад, трошкови Скупштине 
друштва, трошкови репрезентације, трошкови камате, трошкови платног промета, 
трошкови такси). Остали расход се састоји од расхода по основу директног отписа. 
Остварење укупних пословних расхода за период 01.01-30.06.2020. године износи 33% у 
односу на планиране расходе за наведени период 2020.године. 

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 226.636,00 динара што је 
16% од планираног за неведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних 
делова и ХТЗ опреме износе 95.496,00 што је 15% од планираних, трошкови горива и 
мазива  и утрошак електричне енергије износе 499.245,00 динара што чини 33% у односу 
на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 4.317.127,00 динара су на 
нивоу од 46% од планираних за 2020.годину. Трошкови услуга износе  228.615,00 динара 
или  11% од планираних. Нематеријални трошкови  су  у износу од 364.106,00 динара што 
је 14% од планираних за наведени период. У ову групу спадају трошкови репрезентације, 
превоза на ради и са рада, Скупштине друштва, услуге прегледа воде, камате, платног 
промета, судских такси и др.тако да поједине ставке није могуће унапред испланирати јер 
се у зависности од обима пословања, приоритета у пословању сходно стању на водоводу 
као и од активности везаних за наплату потраживања и реализују.Амортизација износи 
59.820,00 динара или 40% планиране, расходи по основу директног отписа  износе 



589.197,00 динара или 98% планираних. Као последица остварених прихода и расхода у 
наведеном временском периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од  
409.731,00 динара. 

БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2020.године билансне позиције активе и пасиве износе 20.738.000,00 
динара.                                                                                                                                         
Позицију активе у Билансу стања чине: опрема (хлоринатор, Ал-рампе), материјал, 
резервни делови, алат и ситан инвентар, потраживања по основу продаје од купаца у 
земљи и готовински еквиваленти и готовина.

Позицију пасиве у Билансу стања чине: капитал (основни капитал, нераспоређени 
добитак из 2015.године, губитак из 2016.године, нераспоређени временска разграничења 
(потраживања од корисника водовода преузета од Месне заједнице добитак из 
2017.године), добитак из 2017.,2018. i 2019. године,обавезе по основу финансијског 
лизинга и краткорочне обавезе (обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе
по основу ПДВ-а, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна Грачац).

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине
у  периоду  01.01-30.06.2020.године  износио  6.800.672,92  динара.  Прилив  готовине
обухвата  прилив готовине из  редовних пословних активности.  У истом периоду одлив
готовине је износио 6.310.910,88 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима,
исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија
одступања. Стање на дан 30.06.2020.године на рачуну износи 1.044.980,90 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова 
запослених у износу од 46% у односу на планиране трошкове запослених за 2020.годину. 
Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 
4.317.127,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 43.400,00 динара 
(20%) а и трошкови превоза на рад и са рада износе 34.660,00 динара(16%), трошкови по 
основу накнаде трошкова на службеном путу износе 0,00 (0%).  

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче прилива и одлива запослених, број запослених на неодређено време у 
периоду 01.01-30.06.2020.године повећан је за једног запосленог. Закључно са 
30.06.2020.године број запослених је: 6 радника запослених на неодређено време (од којих 
је једно постављено лице-директор) и 3 радника запослена на одређено време.
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5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2020.године није дошло до промене Ценовника производа и 
услуга. 

Важећи Ценовник се примењује на основу Одлуке бр.717/16 од 28.11.2016. год. о 
коригованом Ценовнику који је усвојила Скупштина друштва „Врући извори“ДОО Грачац,
СО Врњачка Бања на 6. седници одржаној 22.12.2016. год. доноси Решење о давању 
сагласности на Одлуку о Ценовнику комуналних производа и услуга- цене воде бр.:38-7/16
од 22.12.2016. године. 

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину нису планирана средства из субвенција или 
осталих прихода из буџета Општине.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код  средства  за  посебне  намене  није  било  одступања  у  односу  на  Програм
пословања за 2020.годину. 

У периоду 01.01-30.06.2020.године реализована су средства за репрезентацију у износу
од  23.778,00  динара  што  је  40% у  односу  на  планирана  за  2020.годину.  Што  се  тиче
планираних  средства  за  рекламу  и  пропаганду  из  приложеног  се  види  да  није  било
трошкова  рекламе  и  пропаганде  у  наведеном  временском  периоду  из  разлога  што
предузеће није имало таквих потреба. Што се тиче трошкова претплате на публикације,
предузеће тренутно нема материјалних могућности за овај вид трошка.  

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-31.03.2020.године предузеће није имало значајнија инвестициона
улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-30.06.2020.године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са 
активностима започетим у  2020.години. Настављено је са реконструкцијом делова 
дистрибутивне мреже на којима је раније било честих хаварија. Успоставњена је редовна 
активност отклањања кварова на дистрибутивној мрежи. Скидање, баждарење и 
постављање неисправних као и замена водомера и вентила у шахтама корисника  
настављена је утврђеном динамиком и у овом временском периоду ( у зимском периоду је 
обим активности мањи обзиром на отежане временске услове) са циљем да на свим 
прикључцима водомери буду исправни. Спроводи се и активност на уређењу простора око 
резервоара, каптажа и изворишта. Паралелно са мерама предузетим за обезбеђивање 
довољних количина здраве, санитарно- хигијенски исправне воде, предузеће је предузело 

2



мере успостављања уредности у наплати редовних и заосталих потраживања од корисника
водовода. 

У овом периоду преузели смо на управљање и одржавање и водоводе у Вранешима и 
Вукушици и циљ нам је да у сарадњи са органима општинске управе и залагањем 
председника општине обезбедимо средства за израду пројекта реконструкције и доградње 
каптажних грађевина и резервоара, да реконструишемо водоводну мрежу, обезбедимо 
континуално хлорисање воде и на тај начин отклонимо проблеме у функционисању 
водоводног система са крајњим циљем да све кориснике снабдевамо са  довољном 
количином здраве, санитарно-хигијенски исправне воде за пиће.
  У периоду  од 15.03.2020.године проглашено је ванредно стање на територији Републике 
Србије услед пандемије изазване корона вирусом, тако да је предузеће у овом периоду 
обављало радне задатке под посебном  режиму а који је прописала Влада Републике 
Србије. Спровели смо све мере заштите људи и објеката водоснабдевања уз прописан 
начин појачане дезинфекције објеката, возила, радног простора, опреме и људи. Посебан 
режим дезинфекције воде за пиће са појачаном и редовном контролом од стране 
запослених која су предвиђала и дежурства тј.приправност и у току полицијског сата и 
викендом резултовао је да је  снабдевање водом  било уредно и да није било искључења 
воде, што је посебно важно због одржавања личне хигијене грађана за време пандемије. 
Све пријављене кварове смо у року од пар сати отклањали а обуставили смо радове који су
захтевали дужа искључења воде управо због важности снабдевања грађана водом за пиће и
друге хигијенске потребе за време пандемије. У овом периоду од увођења ванредног стања
делимично је  умањен приход предузећа али заједничким активностима Владе Републике 
Србије, општине Врњачка Бања и запослених у „Врући извори“доо очекујемо да након 
укидања ванредног стања остваримо значајније пословне резултате који би предузећу 
омогућили нормално пословање. 

Датум: 30.06.2020. године                                                                        Потпис и печат    
                                                                                                         ________________________   

Ђуровић С. Бобан маст,инж.тех
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