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1. ОПШТИ ПОСЛОВИ
У извештајном периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године, ЈКП ''Дрина'' је
деловало као мултифункционално предузеће које поред основних послова (грејање,
вода и канализација, прикупљање и депоновање комуналног отпада) обавља и многе
друге послове (одржавање путева и улица, уличне расвете, и друге делатности).
У Јануару је овом предузећу поверено управљање рибарским подрућјем
„Србија-Запад“. Том приликом је дошло и до повећања обима посла, али и до повећања
броја запослених за 5 извршилаца.
Чињеница да је Предузеће у својим делатностима морало водити бригу о
провођењу више закона (Закон о комуналним делатностима, Закон о енергетици,
Закони из области финансија, јавних набавки, раду, градњи и други); Одлука органа
локалне самоуправе (Одлука о комуналном уређењу,... водоснабдевању,... Тарифном
систему...; и других); као и уговора, све на једној страни и интереса грађана, односно
корисника и локалне самоуправе , на другој страни, при томе најчешће критикујући
трећу страну (запослене у Предузећу), никад хвалећи макар део тима, кретали смо се
ка развоју у свим областима, како услуга, опреме, тако и људи.
Почетком године (у Фебруару) смо се преселили у нове просторије за рад
управе, а постојеће просторије искористили за смештај људства – оперативе из подрума
– уз много пристојније услове.
У извештајном периоду, Предузеће је пословало у условима дневне ликвидности
тако што смо измиривали обавезе према добављачима и редовно исплаћивали зараде
запосленима.
У овом делу, основни проблем представља смањена наплата потраживања за
услуге, која је достигла забрињавајуће размере пре свега што добија, (судећи по
структури дужника), карактер социјалног проблема, чему треба придодати лоше стање
у пословању предузећа и радњи које користе услуге ЈКП.
Ипак, ЈКП ''Дрина'' је уз добру организацију предузећа и свесрдну помоћ
руководства Општине и већег дела општинске управе и у извештајном периоду
наставила активност инвестирања и градње.
- завршен је објекат за водоснабдевање ''Шипад'' (финансирано од П.Д. Дринско
лимске ХЕ, Хидроелектрана ''Зворник'';
- окончани су радови на капела, плато и помоћни објекат на православном
гробљу;
- завршен је део магистралног цевовода Мали Зворник – Доња Борина (потес
Криви пут – пилана Гучево систем);
- започета је градња ППОВ „Нови мост“ у Доњем Насељу;
- урађен је и већи број планских и пројектних докумената за предвиђене радове.
На жалост; због компликованих процедура; обезбеђење документације за
градњу, представља ''већи'' проблем од обезбеђења новца за исту градњу, иако се и у
овом погледу – извори средстава ''сужавају''.
Системом коректне организације рада у Предузећу, сва опрема, средства за рад и
алати су у пуној функционалној спремности, осим возила за прикупљање смећа:
''Застава 635 АМ'', које ''намерно'' није у функцији, јер смо из употребе избацили канте
за смеће. Са овим у вези присутно је размишљање да се уместо коша за смеће, на исто
возило монтира мања цистерна за пијаћу воду (3-5 тона), а да постојећа цистерна
превози техничку воду за прање улица или друге сврхе.
У делу Извештаја по радним целинама, дати су детаљнији подаци и приказ
стања.
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Овде треба истаћи неколико активности проведених у циљу отклањања
недостатака уочених у редовном функционисању, као и унапређењу постојећих
активности процењених коректним.
1. Основне делатности предузећа (вода и канализација, грејање и чистоћа)
потребно је осавремењивати, јер нема озбиљнијих недостатака у њиховом
функционисању.
2. Предузеће је делимично неспремно у делу који се бави обезбеђењем
документације за инвестиције. Ово тим пре што се у Општој служби не може одвојити
појединац – лице непосредно задужено за ове послове.
3. Рачуноводствени сектор је загушен компликованом регулативом, а посебно
обавезом билансирања појединих делатности, и неопходно је планирање лица за
послове плана и анализе.
4. Здравствена и старосна структура запослених често су ограничавајући фактор
за успешан рад.
Упркос наведеним недостацима, за наредни инвестициони период припремљена
је или је у завршној фази документација за: (по висини улагања)
1. Изградњу градске топлане – главни пројекат, са гасом као елементом
(Уколико се локална самоуправа определи за градску топлану са биомасом као
енергенгом; исти пројекат потребно је прерадити.),
2. Изградњу ППОВ Нови мост у Д.Насељу – главни пројекат,
3. Изградњу ППОВ у Сакару – главни пројекат,
4. Изградњу дела магистралног цевовода на релацији ''Пилана Гучево'' – ОШ у
Д.Борини – главни пројекат, I фаза новоградње, II фаза реконструкције,
5. Изградњу колектора у Сакару (по фазама) – главни пројекат,
6. Испитивање бунара у Д.Трешњици и Амајићу,
7. Градња секундарних водовода у насељима:Жарковићи, Јовановићи,
Станковићи, Несторовићи, Амбариште,
8. У току је израда планске, а паралелно и пројектне документације за решавање
водоснабдевања Доње Трешњице, Амајића и дела Цулина,
9. Изградња канализације са ППОВ за део Радаља – планска и пројектна
документација (Несторовићи - Тук).
Истовремено, сопственом делатношћу, али и уз помоћ Оснивача, створени су
услови и за осавремењавање рада у области примене информационих технологија,
информатичка мрежа са 5 нових процесора, следи фреквентно управљање пумпама на
водоводу и грејању, чиме се остварују велике уштеде у потрошњи горива и електричне
енергије, а инвестиција у овом делу врло брзо исплаћује (3 – 6 месеци) и видео надзор
објекта Шипад.
Наставак активности на принудној наплати услуга путем искључења и утужења
је један од примарних задатака (наплаћена су и нека ,наизглед ненаплатива
потраживања- од ''Равнаје'' на пример).
Поред помоћи и сарадње са структурама Општине, неопходно је поменути и
неколико других институција:
-ХЕ ''Зворник'' на објекту ''Шипад'',
-Председника и чланова УО предузећа;
-Већег броја добављача и вршилаца услуга и радова за потребе ЈКП;
-Значајног броја корисника који редовно измирују рачуне за услуге ЈКП
''Дрина''.
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На крају, може се рећи да је ЈКП ''Дрина'' у 2013. години пословало успешно, да
су функције предузећа обављене (са мањим недостацима) – веома коректно, и да се
отклањањем унутрашњих недостатака (пре свега организационих) овај рад може
учинити бољим.
Наравно, проблеми неби могли бити решавани без подршке руководства
Општине, при чему ЈКП ''Дрина'' изражава посебно задовољство и захвалност тој
гарнитури, а запослени ће са своје стране учинити све што је у њиховој моћи да се све
функције предузећа даље унапређују.
2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
У оквиру ЈКП ''Дрина'' за снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода
задужена је РЈ ''Водовод и канализација''. Током 2013. године, у оквиру ове јединице
радило је 14 запослених радник.
Према потреби, за решавање појединих задатака распоређивали су се и радници
из РЈ ''Градска хигијена''. За потребе интервенција у Малом Зворнику, Радаљу,
Цулинама, Читлуку и Великој Реци билo je обезбеђенo само једно превозно средство ,
половна „Панда“. Водоводни системи у Брасини и Доњој Борини одржавани су без
обезбеђеног превозног средства, најчешће уз употребу властитих аутомобила
запослених, уз надокнаду у гориву.
ВОДОВОД
Од укупно 12496 становника општине Мали Зворник (попис из 2011.г.), око
2915 домаћинства, тј., око 8 745 становника снабдевало се водом за пиће под управом
ЈКП''Дрина''. Овом броју треба додати и око 267 правних лица и предузећа.
Водоснабдевање је обављано преко засебних водоводних система у Брасини, Доњој
Борини, Малом Зворнику, Цулинама са Читлуком и Великој Реци. Преко
малозворничког водовода, водом су снабдевани корисници у Малом Зворнику, Доњем
Насељу, Сакару (највећи део) и делу Радаља (Богићевићи и бивши корисници
централног радаљског водовода, као и око 20-так новоприкључених домаћинстава).
У протеклој години са изворишта укупно је измерено 810 171 м³ захваћене воде,
од чега је грађанима дистрибуирано 316 903 м³ воде за пиће, а правним лицима 43 207
м³. На противпожарне услуге утрошено је 56м³ воде за пиће, за потребе градске топлане
6 098 м³ за прање улица 536м, за интервентно водоснабдевање у сушном периоду
године становништва по готово свим Месним заједницама утрошено је 1 024м , као и за
потребе одржавања градске чистоће и зеленила, утрошено је 664 м³, за сопствене
потребе ЈКП ''Дрина'' око 767м³, за потрошњу преко градских јавних чесми(укупно 5
чесми) 416м , тушева на плажи у Сакару 3 233м и за заливање спортских терена
утрошено је 1 316м³ воде за пиће.
Од укупно 13 изворишта, 5 има уграђене водомере, и то: извориште ''Копани
бунар'', извориште ''Шипад'', извориште ''Влашке њиве 1'' и ''Влашке њиве 2'' у Малом
Зворнику и извориште ''Сува река'' у Брасини, чиме је обухваћено 2/3 укупно захваћене
воде. У припреми је уградња још 5 водомера. Такође, неопходно је планирати и
постављење контролних мерача на главним цевоводима, што би омогућило брзу
идентификацију кварова, што се у Србији полако уводи у праксу.
Прва половина године била је са кишовита уз повремено падање снега и
формирање снежног покривача у зимском периоду. Такве временске прилике
погодовале су обнављању резерви подземних вода за водоснабдевање, до појаве
прелива на свим каптажама али и појаве мутноће у води на појединим извориштима.
Нарочит проблем са мутноћом у води постоји у водоснабдевању у Доњој Борини са
изворишта „Заворје“ у Горњој Борини. У таквим приликама, интензивно је праћена
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мутноћа воде, вредност мерена турбидиметром, привремено по потреби,вода са
појединих изворишта је искључивана до избистрења.
Због продора песка у бунарску конструкцију на изворишту „Копани бунар КБ“ у
Малом Зворнику од прошле године, извориште је радило са смањеним капацитетом. На
том изворишту је због рационалније потрошње електричне енергије бунарска пумпа
просечно радила 6 сати у току 24 часа на рачун рада извориште „Шипад“ у Малом
Зворнику.
Већ у јуну месецу су нас сачекали „врели дани“ са температурама преко 30 С
што је одмах утицало да се повећа потрошња воде код корисника и престане прелив на
каптажама.Током јула месеца доток воде у каптажама сведен је на половину па чак и
на трећину просечног дотока што је довело до дефицита у водоснабдевању. Предузеће
је на терену спроводило мере упозорења за рационалну употребу воде за пиће.Упућен
је Захтев локалној самоуправи да се уведу и додатне казнене мере за нерационалну
употребу воде али Захтев није разматран. Цистерном са водом из малозворничког
водовода вршено је „пеглање“ недостајућих количина воде у резервоарима ЈКП
„Дрина“ али и испорука трећим лицима у угроженим деловима општине.
Нарочиту пажњу изазвао је случај бесправног пресецања водоводне цеви на
каптажи „Крш“ у Цулинама и присвајање целокуног дотока воде из базена за потребе
само једног лица у доњем делу Читлука безобзирно угрожавајући већи број корисника
у Цулинама због чега је предузеће иницирало покретање прекршајног и кривичног
поступка. Поступци су још увек у току.
И ако је у новембру месецу пала извесна количина снега , хидролошка слика
није се у многоме поправила до краја године тако да је предузеће наставило
снабдевање угроженог становништва водом преко цистрене из малозворничког
водовода.
Генерално може се закључити да водоснабдевање на територији општине у
многоме зависи од временских услова.
Средином године извршена је прва инетрна провера завршена НАССР система.
Провера изведена уз присуство консултантске куће ConsAkt.
Током године, на основу Уговора између ЈКП ''Дрина'' и ОШ ''Милош Гајић'' из
Амајића вршене су услуге хлорисања воде школског водовода. Услуге хлорисања нису
вршене када воде није било довољно у базену, када је вода била мутна или раствор
хлора у хлоринатору залеђен.
У оквиру текућих радова и одржавања водоводних система, као и осталих
радова, вршено је следеће:
1. укупно је новоуграђено или реконструисано 870 м водоводних цеви профила
од ´'' до Ø 110 мм.
2. према потреби, вршено је чишћење каптажа и базена, испирање водоводних
инсталација, водомера и других неопходних радова на санацији кварова;
3. према Одлуци о вршењу комуналних услуга, попис воде за домаћинства
вршен је тромесечно, а за правна лица месечно с тим да су у децембру
корисници због лоших временских услова задужени по пређашњој
просечној потрошњи (паушал);подела Обрачуна- Аконтација месечно,
4. замењенје 101 водомер ради баждарења;
5. за хлорисање градских и сеоских водовода утрошено је око 600 лит. течног
(бурад) и око 220 лит. гасовитог (боце) хлора, дакле укупно820 литара, што
је испод прописане границе за регистрацију предузећа за пријаву опасних
материја;
6. Према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће и броја
еквивалентних становника, по Уговору услуге анализа исправности воде за
пиће вршио је ЗЗЈЗ ''Вера Благојевић'' из Шапца. У оквиру црпне станице у
М. Зворнику постоји хемијска лабораторија за вршење интерне контроле
појединих хемијских параметара. По налогу санитарне инспекције за потребе
лабораторије набављена је специјална судопера отпорна на хемикалије адео
дотралаог мобилијара зановљен је,
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7. За вршење интерне микробиолошке контроле, лабораторија није опремљена
ни инструментално, ни кадровски;
8. у складу са Законом, лица под санитарним надзором, уредно су вршила
санитарне прегледе, а радници распоређени на пословима са повећаним
ризиком обавили су Законом предвиђен периодични лекарски преглед;
9. по налогу Водног инспектора извршено је лиценцирање једног лица за
потребе обављања делатности водоснабдевања и сакупљања отпадних вода.
Прибављање лиценце за предузеће следи по набавци једног тернског возила
за потребе обављања наведених делатности,
10. за потребе црпне станице на извориштуи „Копани бунар КБ“ у Малом
Зворнику набављен је нов компјутер као предуслов за даљинско управљање
системом водоснабдевања.
Током године нису обезбеђене недостајуће Водне дозволе за водоснабдевање
због недостатка потребних Елабората о зонама санитарне заштите појединих
изворишта као и недостатку Елабората за утврђивање резерви минералних сировина за
изворишта сва осим за „Шипад“. Надлежно Министарство нам је продужило само
Водну дозволу за извориште „Заворје“ у Доњој Борини и за извориште „Влашке њиве 1
и 2“ у Малом Зворнику.
У претходном поглављу наведено набројани су капитални радови изведени у
сврху водоснабдевања па се из тог разлога овде неће понављати.
Недостаци у функционисању водоводних система:
- недовољне количине воде за водоснабдевање (укупна процењена
издашност је 70,4 l/s. Према Генералном пројекту за водоснабдевање
општине Мали Зворник до 2038. године, треба обезбедити 105 l/s., а
ургентно око 20 l/s),
- недовољан резервоарски простор (укупно располажемо са 835 м³, до
2038. године треба обезбедити око 2485 м³, ургентно око 1000 м³,и то
изградњом резервоара V=2х 250 м³ на Митровом брду у Брасини и V=2 х
250 м³, „Станковићи“ у Радаљу,
- непоседовање водомера за мерење издашности на појединим
извориштима (Доња Борина, Читлук, Цулине, Велика Река),
- немогућност управљања системом из једног центра,
- непоседовање система за прераду воде (мутноће код гравитационих
водовода),
- непоседовање електричне струје код водовода гравитационог типа,
неопходне за хлорисање воде (мржњење раствора хлора у
хлоринаторима),
- немогућност спречавања злоупотребе хидраната у плацевима I корисника,
- немогућност сталне контроле бесправног повезивања градског водовода
са приватним водоводима у сеоским подручјима,
- недовољан број помоћних радника у Радној јединици,
- недовољан број расположивих аутомобила у оквиру Радне јединице.
Као изузетно велики проблем и у 2013.години установљена је велика крађа
воде како од стране индувидуалних корисника тако и од стране предузећа.
Најчешће крађа воде се не санкционише или ако се поступак прекршај
процесуира корисник евентуално буде кажњен најнижим прописаним
казнама а материјална штета предузећу се не надокнађује.
Планови:
За наредну годину радове изводити према усвојеном Плану ЈКП и додељеним
материјалним средствима, и то:
- наставак прикупљања техничке документације за извориште
“Врањачко поље'' у Великој Реци,
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- наставити са завршним радовима на изворишту ''Шипад'' у Малом
Зворнику, Повећањем капацитета овог изворишта стичу се услови за већи
обухват могућих прикључака за шта већ постоји интересовање (Радаљ,
Доња Борина).
- за побољшање водоснабдевања у Доњој Борини уговорена је потребна
планска и пројектна документација за повезивање малозворничког
водоводног система са доњоборинским (укупна дужина потребне мреже
је 5 104м), следи реализација,
- утврђивање резерви минералних сировина за извориште ''Сува река'' у
Брасини и ''Врањачко поље'' у Великој Реци као и Елабората о зонама
санитарне заштите за извориште „Сува Река“ у Брасини,
- аутоматизација мерења и бележења резидуалног хлора у води за пиће и
имплементација НАССР система ,
- наставак испитивања количине и квалитета воде из нових бушених
бинара током хидролошке године, израда Елабората о резервама
минералних сировина за дата изворишта, израда планске и пројектне
документације за побољшање водоснабдевања у Д.Трешњици и Амајићу,
- урадити Елаборате зона санитарне заштите изворишта која то немају,
снимити и катастарски упланити водоводне системе (Брасина, Доња
Борина, , Цулине, Читлук, Велика Река ),
- извршити легализацију нелегално саграђених објеката (нови резервоар у
Цулинама и сл.),
- развијати систем водоснабдевања према ''Генералном пројекту
водоснабдевања насеља општине Мали Зворник'', урађеног од стране
Рударско-геолошког факултета из Београда, маја 2008. године, а
финансираног од стране Министарства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду – Дирекција за воде.
Са надлежним ресорним министарствима и агенцијама настављена је успешна
сарадња, вршени инспекцијски и др.прегледи, уредно су достављани тражени подаци.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Под управом ЈКП ''Дрина'' на територији општине налази се само градски
канализациони систем у Малом Зворнику и на њега је прикључено око 80 % поменутог
насељеног места.
У 2013. години процењена количина испуштених отпадних вода износи око 53
300 м3 од чега је око 45 000м фактурисано грађанима а 8 300м привреди. Систем нема
постављен мерач протока.
Канализациони систем Малог Зворника састоји се од два засебна система. Један
систем постоји на простору МЗ ''Центар'' са изграђеним примарним канализационим
колектором који се завршава Емшир јамом са 6 сепаратних поља и црпном станицом.
Преливне воде из овог система упуштају се у реку Дрину. Овај систем димензионисан
је за око 2500 еквивалентних становника, што за сада прорачунски задовољава потребе
тог дела становништва. Функционисање система оптерећено је у кишном периоду
додатном количином атмосферских вода, бесправно уведених из приватних поседа.
Додатни проблеми у функционисању и одвођењу отпадних вода чине илегални
прикључци из свињских обора, па се често у колектору налази слама, кочање и
др.отпад.
Посебан проблем чини и убацивање кеса од кућног смећа, зимнице, крпа,
пуцвала, целофанских џакова, камења и др. Треба имати у виду да су то радње које
становници понављају, тако да је неопходна стална контрола на терену.
Други засебан канализациони систем за одвод отпадних вода је у МЗ Доње
Насеље, на потесу од старог моста до потока Моштаница (Нови мост). Представља
само део планираног канализационог колектора који треба да се изведе до ушћа
Радаљске реке у Дрину. Поменути систем за сада функционише без ППОВ-а, тако да се
отпадне воде без икакве прераде упуштају у поток Моштаницу, односно реку Дрину. У
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делу исте месне заједнице постоје и мањи засебни системи за одвод отпадних вода као
на потесима ''Демировача'' и ''Зељићи'', чији изводи се посредно или непосредно
завршавају у реци Дрини.
Током године,
у оквиру редовног одржавања реконструисано је или
новоположено око 170 м канализационих цеви профила од Ø 50 мм до Ø160 мм.
Као основа за даљу реализацију изградње фекалног канализационог колектора
служе урађени : Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних
вода општине Мали Зворник са претходном Студијом оправданости; Идејни и Главни
пројекат ППОВ Месне Заједнице Доње Насеље; Идејни и Главни пројекат пројекат
фекалне канализације за Месну Заједницу „Сакар“; Идејни пројекат фекалне
канализације за Месну Заједницу „Брасина“.
За озбиљније интервенције у оквиру канализационог система ангажоване су
цистерне за пражњење и продувавање из предузећа ''Наш дом'' из Лознице и „Водовод и
канализација“ Лозница и „Растошница“ из Београда.
Анализу отпадних вода вршио је по Уговору ЗЗЈЗ „Вера Благојевић“ из Шапца.
П л а н о в и:
За наредну годину планове изводити према Плану и Програму ЈКП ''Дрина'' у
које су убројане инвестиције:
-изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Д. Насељу,
тачније код Новог моста,
-урадити Пројекат изведеног стања за ППОВ- Емшер јаму у Малом Зворнику у
циљу обезбеђења прикључка на струју и допуне технолошког поступка прераде
отпадних вода,
-изградња пројектне документације за изградњу канализационе мреже и ППОВ-а
у Сакару и Брасини и Радаљу – фазна градња,
-изградња канализационог колектора улици Церској који је предвиђен као
укључење у новоизграђени колектор у Првомајској улици и
изградња канализационог колектора у Зељићима.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕРЕНСКОГ ИНКАСАНТА
Током 2013. године рађено је на извршавању следећих послова и радних
задатака: наплата на терену, разговор са корисницима који нередовно измирују своје
обавезе према ЈКП „Дрина“, уручење Опомена и Решења за искључење са мреже
водовода и грејања, контроле и пријема нових прикључака и новоуграђених водомера.
Поред наведеног, рађено је на попису стања водомера корисника, (месечно код
приватних радњи и предузећа и тромесечно код домаћинстава), сређивање тих података
и предаја на компјутерску обраду; дистрибуција Рачуна корисницима и други послови
по налогу претпостављених. После сваког пописа служби је достављан Извештај о
уоченим кваровима или неправилностима по водоводним шахтама ради отклањања
истих.
Након разговора са дужницима и накнадним утврђивањем стања дуга код истих,
извршена дистрибуција укупно 232 Опомена, личном предајом или упућивањем преко
поште (173 Опомена за домаћинаства и 59 за приватне радње и предузећа) .
По уручењу Опомена и контроле рачуноводственог стања на картицама
дужника, вршена је консултација са претпостављенима. Након тога, Правна служба је
доносила Решења и Закључаке о искључењу са водоводне мреже нередовних платиша.
По Закључку укупно је искључено 12 корисника, поново прикључено 10.
Опомене, а касније и Решење и Закључак о искључењу, имале су утицај на
делимично измирење дуга, а далеко више плаћање дуга у више месечних рата
склапањем Споразума.
Што се тиче премера стамбених зграда и пословних објеката, по питању
прикључења на водоводну мрежу и обрачуна накнаде за одвожење смећа, воде и
грејање, извршено је укупно 70 премера. Записнички је примљено 12 новоуграђених
водомера.
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3. СНАБДЕВАЊЕ ГРАДА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Услуге грејања користи 394 домаћинства са површином од 19.963 м² и 41
предузеће, радње и установе са 11.963 м². На пружању услуга грејања ради 6
запослених, уз ангажовање вариоца по уговору о делу при интервенцијама на
инсталацијама грејања.
У извештајном периоду окончана је грејна сезона 2012/2013. и почета нова
2013/2014. Грејна сезона 2012/2013 је завршена успешно и поред редовних текућих
проблема. Сви купци, који су то желели, имали су довољно и добро грејање. Истина,
било је и мањи број примедби на квалитет грејања, али на основу контрола вршених од
стране комуналног инспектора и нашег представника, већина се показала
неоправданим, тако да купаца који су заиста имали мало лошије грејање од стандардом
прописаног је било скоро занемарљиво. То говори о доброј припремљености за грејну
сезону и о ангажованости и раду особља и поред приличне старости опреме и система и
његове непоузданости.
У 2013. години је потрошено 480.000 м³ природног гаса, чиме је произведено
4.460.000 Kwh топлотне енергије или 16.300 ГЈ (гига џула). У истом периоду продато је
(предато корисницима) 4.301.700 Kwh. Разлика између произведене и продате енергије
је 158.300 Kwh, што је уствари губитак у транспoртном систему и што представља 4%
губитка. Продата количина топлоте када се сведе на укупну грејну површину од 32.000
м² износи 135 Kwh/m² што је за око 10% мање од нивоа потрошње у Републици Србији.
(140–160Kwh/m²).
По завршеној грејној сезони 2012/2013. године, приступило се отклањању
уочених недостатака на систему грејања, ремонта котлова, као и сервисирање гасних
рампи и прибављању атеста за опрему која се користи у котларници на основу којих се
добија сагласност за коришћење гаса за наредну грејну сезону од стране „Србијагаса“,
као дистрибутера.
Извршени су радови на отклањању кварова и ремонту котларнице, подстаница и
топловода у периоду од 01.01.2012. до 01.12.2013.године:
Котларница
-Чишћење котлова (К-1,К-2 и К-3) отварање котлова, преглед унутрашњости
котлова, димних цеви и нафтирање унутрашњости котлова.
-Извршено одмуљивање котлова напојном водом и испирањре доњих комора
котлова
-Промена уложака на грубим филтерима на сва три (3) котла–гасне рампе.
-Ремонт велике даљинске пумпе 45 kw.
-Ремонт даљинске пумпе 37 kw.
-Ремонт ел. мотора 92 kw на К-1.
-Провера штеловања гасних рампи на сва три (3) котла од стране РНТ- Нови
Сад.
-Изврешена провера за детекцију гаса, уређаја у контролисаном простору,
стационарни детектор гаса, као и ручни детектор, функционална проба комплетне
стабилне инсталације за детекцију земног гаса.
-Сигурносни вентили на посудама под притиском баждарени (5 ком) извршена
хладна проба под притиском, сачињен записник. Извршена ултразвучна контрола
дебљине материјала на посудама под притиском од стране „ПРО-ИНГ“ ДОО Београд.
-Извршен стручни налаз о прегледу и испитивању електроинсталације ниског
напона пословног објекта котларнице од стране О.Д.“Милошпром“ Лозница.
-Извршен преглед димњака од стране „Бео-гас-дим“
-Извршено баждарење мерних инструмената на гасним рампама и посудама под
притиском (манометри).
Извршен преглед емисија димних плинова од стране „М-Д“ пројект инст. Ниш.
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Подстанице
-У свим подстаницама преконтролисани и очишћени електроормани, прекидачи,
склопке и дотрајале биметалне заштите замењене новим.
-Очишћени вентили, дотегнута паковања на вентилима, подмазана вретена,
топловод изолован где је оштећен.
-Ремонт циркулационих пумпи у подстаницама Средња школа,Основна школа,
МУП Зворник, зграде С 26/4 и С-45/1.
Топловод
-Рад на санацији пуштања топловода:
1.Зграда грађевинара – топловод
2.Шахта код игралишта (стара Дашчара)
3.Код приватне куће Мацуре
4.На топловоду код продавнице „Скроз“ ка Општини
5.На топловоду ка установи „Пензионери“
6.Стара пекара „Волво“ ка фискултурној сали ОШ
7.Зграда ЦК-7 у подрумским просторијама
8.У дому здравља замена дотрајалог топловода.
Разделне шахте
-Све шахте прегледане, очишћене, премазане заштитном масом- битулитом где
је оштећено.
Испирање система за грејање
-У становима зграде: ЦК-7 , С -80, С-26/5, зграда Солидарности, Бучевска,
обданиште, Дому културе.
Од развојних и инвестиционих активности везаних за РЈ енергетике се радило на
две области и то једно на измештању котларнице, а друго на имплементацији Закона о
енергетици, тј.на увођењу система мерења испоручене енергије. На активностима у
вези са измештањем котларнице извршено је низ покушаја и разговора с циљем да се
обезбеде средства али од свега до данас није се успело ништа. Чак се ишло и са
могућношћу промене горива, тј.изградње котларнице са сагоревањем дрвене сечке, јер
се указала прилика да једна Словеначка фирма „Биомаса“ уђе у суинвестирање са
својом опремом али ту се није ништа за сада урадило, због највероватније других
очекивања „Биомасе“.
Тако данас и даље имамо само раније урађени главни и идејни пројекат
котларнице на гас.
На примени Закона о енергетици и увођењу система мерења испоручене
топлотне енергије (осавременљивање топлотних подстаница) урађено је све што је
потребно за прелазак на мерење испоручене топлоте: уграђени су мерачи и обухваћени
сви купци којима се испоручује топлотна енергија. Обухваћено је чак више од 50%
мерења индивидуалних потрошача и створени услови да од почетка грејне сезоне
2013/2014 заживи у потпуности Закон и систем наплате према утрошку топлотне
енергије, како је то одредила и Влада Србије.
У ове инвестиционе активности уложено је преко 2 милиона динара, од стране
грађана са плаћањем на 24 рате.
Имплементација мерења потрошње топлоте наишла је на уобичајено низ
проблема, а пре свега на отпор и незадовољство потрошача из категорије домаћинстава.
Корисници то представљају сумњом у исправност система, високом ценом услуге и
другим; не желећи да пођу од чињеница као што су: стање објеката (столарија у
становима, непостојање изолације на зградама и инсталацијама унутар објекта),
непостојање навике штедње енергије, а нарочито што је до скоро, привреда сносила део
трошкова грејања грађана.
Међутим, доследном применом система мерења, сматрамо да ће се у догледно
време и ово незадовољсто превазићи, као уосталом и у другим градовима и насељима
где то одавно живи, нарочито због императива штедње енергије, а и ефеката које овај
систем треба да донесе.
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4. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗИМСКА СЛУЖБА
ЈКП „ДРИНА“ у 2013. години обављала је послове према одлуци о Комуналном
у ређењу у оквиру Р.Ј. Хигијена и зеленило и то на следећи начин:
I ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Одржавање хигијене како у градском, тако и у сеоском подручјима одвијало се на
следећи начин:
- Скупљање комуналног и кабастог отпада возилима ЈКП „ДРИНА“ и одвоз
истог на градску депонију у Лозницу.
- Скупљање пет амбалаже у посебне кавезе и испорука исте у сарадњи са
предузећем „ДЕНЕХ-СТРОНГ“ Д.О.О. Шабац.
- Чишћење улица и осталих јавних површина,
- Прање улица, тротоара и пракинг простора у граду,
- Кошење таве и коворва са орезивањем живе ограде и дрвећа како у градском,
тако и у сеоским подручјима (уређење простора око школа и домова
амбуланти у М.З.),
- Чишћење канла и пропуста за одвод површинских вода.
 Учињен је велики помаку у организованом прикупљању и одвозу комуналног
отпада, као и кабастог смећа, како у градском тако и у сеоским подручјима.
Захваљујући томе што тренутно на подручју Општине имамо распоређено:
- 389 контејнера 1,1 м³ ,
- 17 контејнера 5 м³ ,
- Око 150 канти, тамо где још увек нисмо у могућности да поставимо
контејнере ради немогућности купљења смећа великим возилима (узане
улице и успони).
- Такође се радило на организованом одвозу кабастог смећа (намештаја,
амбалаже и др.) који се не могу сместити у судове, као и одвоз индустријског
отпада.
 Радило се на уклањању мањх дивљих депонија на подручју Општине.
- Како би се још успешније обављало прикупљање и одвоз смећа потребна је
набавка мањег возила за одвоз смећа са руралних делова и уских улица.
- Проблеми у прикупљању и одвозу смећа настајали су кваровима на возилима
али без неких већих застоја, а све због старости возила.
 Обављање наведених послова организовано је са следећим возилима и то:
- МЕРЦЕДЕС „АХОR“ 1824 са потисном плочом, капацитета 16 м³ произведен
2008 године (набављен 2009. год.),
- ФАП 1921 са надоградњом, капацитета 10 м³ произведен 1989. год.,
- ФАП 1414 – подизач за одвоз контејнера 5 м³ , произведен 1987. год.,
- ФАП МЕРЦЕДЕС 1318 подизач за одвоз смећа у контејнерима 5 м³,
произведен 1994. год.
- ТАМ 75т – кабасто смеће итд., произведен 1980. год.
- ЗАСТАВА 50,8 - кабасто смеће итд., произведен 1990. год.
- ФАП 1414 цистерна, коришћена је у летњем периоду како за прање улица у
граду, тако и за снабдевање грађана пијаћом водом.
II СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА
-

Услуга контроле, пуњења и сервисирања ПП апарата у протеклој години,
обављане су редовно и квалитетно.
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III ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ



У извештајном периоду су редовно обављане услуге сахрањивања, као и
одржавања и чишћења гробља, кошење итд.
на градском гробљу извршено 27 услуга сахрањивања.

IV ЗИМСКА СЛУЖБА


У оквиру рада зимске службе, редовно је вршено чишћење снега са улица и
тротоара у граду, а такође и чишћење путева и јавних површина у сеоским
подручјима, а све према Плану одржавања у зимском периоду и то:
- чишћење сенега и посипање соли и ризле на тротоарима и степеништима,
прилазима школама, дому здравља итд.
- такође су били сачињени уговори о ангажовању трактора и осталих машина за
брдска сеоска подручја.
У обављању наведених послова коришћене су следеће машине:
- ФАП 1414 гртача, даска за снег и посипач,
- СКИП РУ-050 са ланцима за снег и даском,
- Трактор Тома Винковић са даском за снег,
- Ротациона чистилица за сенг 2 ком.
Сви послови су обављани редовно и без већих проблема.



У обављању послова свој допринос дали су и ангажованих 7 инвалида који су
радили на пословима према програму унапређења јавне инфраструктуре.

V ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Послови одржавања локалних и некатегорисаних путева поверени су ЈКП
„ДРИНА“ Одлуком СО-е Мали Зворник.
Реализовани су сви налози за обављање послова и задатака на одржавању путева
издатих од стране овлашћених служби Оснивача.
 На одржавању локалних и некатегорисаних путева, коришћене су услуге
следећих возила и радних машина и то:
- МАН 19-280 кипер 8,36 т
- СКИП ИМАКО РУ-050
- ТАМ – 75т носивост 2,2
- ЗАСТАВА – 50,8 носивост 2,4 т
- Ваљак
 Ангажована су и друга возила и машине по уговору:
- МАН 19-321 кипер 9 т
- Багер 30 сати,
- Булдозер 128 сати,
- Гредер 35 сати,
- Скип 75 сати.
 Испоручене су и следеће количине материјала:
- Сепарисана ризла 8.100 тона,
- Ломљени камен 50 тона,
- Агрегат 32 тоне,
- Материјал за 51 бетонажу у дужини од 50 метара:
 Шљунак 1.632 тоне,
 Цемент 193,8 тона.
 Мреже Ø6 459 ком.
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VI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Послови одржавања јавне расвете поверени су ЈКП „ДРИНА“ од стране СО-е
Мали Зворник.
Сви послови у извештајном периоду одрађени су по налозима надлежних
служби и Оснивача – СО-е Мали Зворник, како у градском тако и у сеоским
подручјима.
VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РИБОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
Део рибарског подручја „Србија-запад“ којим управља Јавно комунално
предузеће „Дрина“ из Малог Зворника обухвата део слива реке Дрине од ушћа
Бачевачке реке низводно до ушћа потока Врело у Брасини као и риболовне воде
природних и вештачких језера ,бара,канала и других риболовних вода које се налазе у
овом делу тока реке Дрине, а које се све користе искључиво за рекреативни и спортски
риболов.
У складу са Привременим програмом управљања као и Законом о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда и осталим подзаконским актима донете су посебне
мере на овом делу рибарског подручја са посебним режимима риболова на појединим
локацијама и то уведена је забрана риболова на целом току реке Трешњице, на реци
Љубовиђи посебни режими риболова на појединим локацијама, посебни режими
риболова у евидентираним зимовницима, привремене забране риболова у
мрестилиштима у ограниченом временском периоду. Све забране и ограничења су
видно обележени таблама а такође су риболовци обавештени путем правила риболова
које добијају приликом издавања дозвола за рекреативни риболов.
У складу са Привременим програмом управљања рибарским подручјем
28.03.2013. године у присуству републичке инспекције за рибарство извршено је
порибљавање Зворничког језера једногодишњом млађи шарана. Порибљавање је
извршено на две локације на Зворничком језеру: плажа у Сакару и Будишић.
Порибљавање је извршено са 700 кг млађи шарана која је била у изузетној кондицији.
Порибљавање је спроведено под покровитељством Скупштине општине Мали Зворник.
Рибочуварска служба ЈКП „Дрина“ из Малог Зворника броји 4 професионална
рибочувара и 3 рибочувара волонтера (од чега два на територији Малог Зворника и
један ангажован од септембра месеца на територији општине Љубовија) и управник
рибарског подручја. Рибочуварска служба ради по месечном плану рада с тим што се
увек дешавају извесне корекције највише зог временских услова а такође и због
различитих дојава са терена. Рибочуварска служба је опремљена са 2 службена
аутомобила, прслуцима за спасавање, дигиталним фотоапаратима, вагицама за мерење
улова, батеријским лампама, двогледима, службеним мобилним телефонима, летњом и
зимнском униформом, торбом за документа, чизмама рибарицама, мередовима и
кишним кабаницама. Моторни чамац се у овом периоду газдовања изнајмљивао.
Такође, у складу са Правилником рибочувари имају рибочуварске значке и
легитимације односно волонтери значке рибочувар-волонтер и легитимације
рибочувар-волонтер.
У току 2013. године ЈКП „Дрина“ је издала укупно дозвола за рекреативни
риболов по категоријама у следећем броју :
Д-2 Д-3
Д-4
Д-5

254х 6.000,00 = 1.524.000,00
75х 3.000,00 = 225.000,00
37х 100,00 =
3.700,00
170х 1.000,00 = 170.000,00
34х 2.000,00 = 68.000,00

Такође је с обзиром на спроведену категоризацију риболовних вода у овом
периоду издато 429 доплатних дозвола обрасца Д-6 по цени од 2.000,00 динара.
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VIII ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ЈКП „ДРИНА“ - Мали Зворник у 2013. години урадило је доста послова на
побољшању квалитета живота и отклањању разних недостатака на подручју целе
Општине Мали Зворник.
По захтевима општинских служби рађене су разне врсте поправки на објектима
и то:
- поправљен кров на дому у Брасини,
- преуређен ВЦ у дому у Доњем Насељу,
- поправљен кров на Вискозином погону у Брсини.
У значајне послове које је ЈКП „ДРИНА“ одрадила у 2013. години спада
реконструкција цевовода „Криви пут-Гучево систем“ у дужини од 750 м . Затим је
уређена стаза и чесма у парку кад споменика у центру Малог Зворника. Велики посао је
био постављање трафо станице у плацу изовишта „Шипад“ као и завршно уређење
градског гробља у Доњем Насељу.
Од већих послва у прошлој години још су урађени:
- кишна канализација код Металаца,
- кишна канализација у Јовановићима,
- постављање канализационих цеви Ø300 у Брасини поред магистралног пута у
дужини око 250 м ,
- дренажа у Цулинама, испод куће Вује Трифуновића дужине око 70 м .
По налогу саобраћајног инспектора, да би се повећала безбедност на путевима,
на подручју општине Мали Зворник урађени су следећи послови:
- постављање знакова и огледала поред пута,
- раскресивање свих прелаза пруге преко пута,
- оборене две велике тополе изнад старог моста и један храст у Првомајској
улици,
- насипање банкиха у Великој Реци и Радаљској бањи у дужини од око 4 км ,
- постављање решетки преко пута и то:
1) у Трешници,
2) у улици Учитеља Мије и Вере,
3) у Јовановићима,
4) у улици Николе Тесле.
- бетонирање риголе у улици Учитеља Мије и Вере у дужини од 25 м .
Током целе године одрађивани су послови који се свакодневно појављују како
би ЈКП „ДРИНА“ нормално функционисало:
- зидање шахти за водовод и канализацију,
- уређење и чишћење корита потока,
- бетонирање плоча испод контејенра и постављање ограда око контејнера,
- поправљање и враћање земљишта у првобитно стање након отклањања кварова
на водоводним и канализационим цевима, као и топловодима.
ЈКП „ДРИНА“ и њени запослени дали су пун допринос приликом одтжавања
свих културно-спортских манифестација. Тако да је без активног учешћа радника из
комуналног незамисливо одржавање регате „Дрина је смисао живота, сомовијаде,
гурманијаде и других манифестација“.
Реализовани су сви налози за обављање послова и радних задатака од стране
овлашћених служби Оснивача.
Да би се сви послови обавили коришћене су следеће машине:
- МАН 19-280 копер 8,36т
- СКИП ИМАКО РУ-050
14

-

ТАМ 75т 2,2
ЗАСТАВА 50.8 2,4т
BOBCAT

Уз добру организацију руководства предузећа, одговорност и стучност свих
запослених, сви поверени послови су брзо и квалитетно одрађени на задовољство и
Оснивача али и грађана Општине Мали Зворник.
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5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЈКП ''ДРИНА'' М.ЗВОРНИК ЗА 2О13. ГОДИНУ
Годишњи резултати пословања и финансијског положаја правних лица за 2013.
годину утврђујуе се и исказује на обрасцима финансијских извештаја који се састављају
у складу са Законом о рачуноводству (Сл. Гл. РС бр.62/13) и подзаконским актима
донетим на основу тог закона.
Основне рачуноводствене информације су:
1. Укупан приход................................................... 122.683.177
2. Укупан расход ................................................. 121.371.251
3. Добит пре опорезивања .................................... 1.311.926
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5.1.ПРИХОДИ
Р.
бр.
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.
28.

Приходи
Приходи од воде –предузећа и радње
Приходи од воде –грађани
Прих.од изнош.смећа-предузећа и радње
Прих.од изнош.смећа-грађани
Прих.од грејања-предузећа
Приходи од грејања-грађани
Приходи од уличне расвете
Приходи од одржавања путева
Приходи од одрж.јавн.површина
Приходи од грађ. радова СО-е по налогу
грађевинскот инспектора
Прих.од прикљ.-предузећа
Прих.од прикљ.-грађани
Приходи од ост.усл.-предуз.
Приходи од ост.усл.-грађани
Приходи од грађ. ост.усл.-грејање
Приходи од ватрог.услуга
Приходи од рибочуварске службе
Приходи од активирања услуга за
сопствене потребе
Приходи од субвенција
Прих.по осн.усл.донација-остало
Прих. по осн. усл.донација-гориво
Прих.од осн.условљ.дон.-јавни радови
Прих.од закупнина
Приходи од камата
Остали финансијски приходи
Приходи од наплаћ.штета
Остали приходи
Приходи од рада скипа
УКУПНО:

2012.год.

2013.год.

Индех

4.974.655
11.700.738
12.571.070
8.162.254
16.408.026
17.042.213
2.593.975
7.773.766
12.974.453

5.002.101
11.558.376
13.228.438
8.680.563
15.350.370
16.291.716
1.376.845
8.723.933
11.242.521

101
99
106
107
94
96
53
113
87

/
247.822
739.366
1.767.505
785.627
890.263
239.481
/

1.802.891
312.418
536.800
3.550.712
787.379
3.166.380
299.574
2.447.845

/
126
73
201
101
356
125
/

2.097.585
2.479.058
6.764.784
7.196.000
6.654.052
3.765.554
752.218
/
2.926.405
1.323.903
66.098
71.676
3.005.941
2.839.318
635.010
527.520
/
92.265
1.036.951
29.021
28.656
/
122.838.914 122.683.177

119
107
57
/
46
109
95
83
/
/
/
100
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5.1.1. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Р.бр.
1.

2.

3.

Елементи
СМЕЋА
предузећа
грађани
ВОДА
предузећа
грађани
ГРЕЈАЊЕ
предузећа
грађани
УКУПНО:

2012.г.
20.733.324
12.571.070
8.162.254
16.675.393
4.974.655
11.700.738
33.450.239
16.408.026
17.042.213
70.858.956

%учешћа у %учешћа у
ук.пр.2012. ук.пр.2013.
21.909.001
16,88
17,86
13.228.438
8.680.563
16.560.477
13,58
13.50
5.002.101
11.558.376
31.662.086
27,23
25,81
15.370.370
16.291.716
57,69
57,17
70.131.564
2013.г.

Преглед учешћа прихода од основне делатности у укупним приходима:
2001.................................................................49,45 %
2002.................................................................81,46%
2003.................................................................75,04%
2004.................................................................76,25%
2005.................................................................80,77%
2006.................................................................80,90%
2007.................................................................81,85%
2008.................................................................79,25%
2009................................................................ 75,70%
2010................................................................ 73,75%
2011................................................................ 67,06%
2012................................................................ 57,69%
2013................................................................ 57,17%
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5.2.ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА
Р.бр.

Елементи

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.
28.
29.

Трошкови материјала у магацину
Трошкови материјала-улична расвета
Трошкови одржавања путева (ризла)
Трошкови ХТЗ опреме
Трошкови ауто гума
Трошкови ситног инвентара
Контејнери
Трошкови канц.материјала
Трошк.одрж.хигијене управе
Трошкови часописа
Трошк.ост.материјала (СО-е) и остало
Трошкови горива и уља
Трошкови електрич.енергије
Трошкови гаса
Трошкови бруто зарада
Трошк.доприн.на зараде послод.
Трошкови по уговору о делу
Трош. по уг. о привр. и повре. посло.
Трошк.надок.чл. Надзорног одбора
Трошк.дневн.за сл.путов.
Остали лични расходи
Накнада за превоз радника
Производне услуге
Производне услуге СО-е
Трошкови телефона
Трошкови осталих ПТТ услуга
Трошк.трансп.услуга
Трошк. тран. усл. –превоз ризле
Трошкови услуга одржавања уличне
расвете
Трошк.одрж.осн.средстава
Трошкови информисања
Трошкови регистрације возила
Остале услуге
Трошкови истраживања
Трошкови амортизације
Трошкови закупа депоније смећа

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.

Трошкови анализе воде
Трошк.рада цист.на проч.канал.
Трошк.осталих непроизв.услуга
Трошкови репрезентације
Трошк.осигур.основн.средстава
Банкарски трошкови
Порез на имовину
Остали порези
Накнада за ГГЗ и заш. жив. средине
Трошкови непр. усл. – проце. рад. сп. и
заш. животне средине

2012.год.

Индех

2013.год.

3.878.132
258.687
1.758.157
592.756
628.114
1.762.551
2.117.000
249.538
80.625
152.030
1.012.215
4.165.115
6.522.382
20.993.240
31.576.934
5.652.288
617.467
/
150.617
302.182
558.758
1.380.358
2.755.421
3.566.223
283.463
141.516
71.060
3.293.181

8.161.045
671.518
2.251.535
847.262
163.380
1.154.465
/
370.872
110.804
118.904
204.789
5.144.679
7.035.769
19.854.696
35.984.362
6.441.194
828.941
1.205.085
124.473
323.758
1.224.847
1.721.955
1.529.881
/
326.830
234.546
131.094
3.197.642

211
260
128
143
26
66
/
149
138
79
21
124
108
95
114
114
135
/
83
108
220
125
56
/
116
166
185
97

1.666.081
1.977.374
91.824
366.329
154.225
195.606
4.651.109

261.273
1.891.566
70.400
359.980
377.098
/
4.758.392

16
96
77
99
245
/
103

1.878.406
741.775
43.399
51.348
355.881
533.089
168.399
41.791
90.347
112.725

2.056.642
910.095
473.240
115.003
323.126
402.176
257.291
41.750
29.601
253.657

110
123

4.700

/

/

225
91
76
153
100
33
225
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Судска такса
Остали нематеријални трошкови
Трошкови чланарина
Отпис потраживања
Остали непословни расходи
Издаци за хуманит.намене
Накнада штете грађанима
Остали трошкови –санит.преглед
Трошкови адвокатских услуга
Исправ.вредн.потраживања
Расходи камата
Остали трошкови-јавни радови
Трошк.непр.усл.-одрж.софтвера
Трошкови непрроизводни услуга стручног усаврша. и семинари
Отпис по попису
Остали непоменути расходи
Трошкови закупнина
Трошкови закупа – рибочуварска сл.
Трош. ост. услуга - рибочуварска сл.
УКУПНО:

6.512
317.804
237.589
1.585.418
230.668
5.000
179.950
266.500
492.059
6.568.239
911.791
3.069.784
215.300

107.625
194.255
256.724
536.251
540.482
/
144.160
337.300
505.306
3.906.688
501.463
1.437.473
184.300

/
62
108
34
235
/
81
127
103
60
55
47
86

179.083
174.924
6.000
63.000
/
/
122.154.019

94.965
40.643
/
/
419.250
218.750
121.371.251

53
24
/
/
/
/
99
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5.3.ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ
Резултат пословања утврђује се као разлика између прихода и расхода.
Предузеће је остварило добит пре опорезивања у износу од 1.311.926 динара.
5.4.З А Р А Д Е
Р.бр.
1.
2.
3.

Елементи
2012.год.
2013.год.
Исплаћене нето зараде
22.822.846
26.107.920
Број запослених
62
70
Просек (1:2:12)
30.676
31.081
Напомена: у нето заради садржи се регрес и топли оброк.

Индех
115
113
102

5.5.ПОТРАЖИВАЊА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Елементи
Купци предузећа-комуналије
Купци, грађани-комуналије
Купци, предузећа-грејање
Грађани-грејање
Купци,радње- комуналије
Купци, радње –грејање
УКУПНО:

31.12.2012.год.
20.580.587
18.131.249
6.588.423
10.355.404
6.116.479
566.533
62.338.675

31.12.2013.год.
18.545.330
18.412.946
6.879.062
13.414.785
5.878.072
607.637
63.737.832

Индех
91
102
105
130
97
108
103

Проценат наплате за комуналне услуге је:
- у 2006..............................................................66,11%
- у 2007..............................................................68,79%
- у 2008..............................................................66,08%
- у 2009..............................................................63,78%
- у 2010..............................................................63,41%
- у 2011..............................................................62,91%
- у 2012..............................................................62,87%
- у 2013..............................................................64,56%
5.6.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
Р.бр.
1.

Елементи
Обавезе према добављачима
Укупно:

На дан
31.12.2012.
11.533.292
11.533.292

На дан
31.12.2013.
12.784.045
12.784.045

Индех
111
111
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Финансијски извештаји представљају темељ пословног одлучивања, јер се на
основу података и износа приказаних у њима оцењују економске перформансе и
успешност пословања пословног субјекта.
Предузеће је претходну пословну годину завршило са позитивним финансијским
резултатом, који пре опорезивања износи 1.311.926 динара.
Извештај о финансијском пословању састоји се из неколико целина, које по
принципу хоризонталне анализе (поређење одређене билансне позиције текуће године,
са претходном, пружају информације о свим аспектима пословања.

1.ПРИХОДИ
1.1. Приходи из редовне делатности (вода, смеће и грејање) износе: 70.131,564
динара и учествују у укупним приходима са 57,17%, што је мање у односу на
претходну годину за 0,52%.
Цене комуналних услуга повећаване су у 2013. години за 5,5%, колико је
износила пројектована инфлација.
1.1.-Приходи од воде -предузећа, имају после више година индекс раста 101,
углавном се ранијих година смањивала потрошња.
1.2.-Приходи од воде –грађани имају индекс 99% .
1.3.-Приходи од услуга изношења смећа, у категорији предузећа виши су за 6%,
а у категорији грађана за 7%, као последица повећања обухватности и повећања цене од
5,5%.
1.4.-Приходи од услуга пружања грејања – предузећа, имају индекс раста 94.
У категорији грађана, индекс је 96, што је вероватно последица разлике у
температурама упоређиваних периода, а и штедње у свим категоријама корисника.
1.5.-Приходи од прикључака и осталих услуга, имају различити раст, што само
говори колико треба бити опрезан при њиховом планирању, као врсти прихода која је
по карактеру непредвидива.
1.6.-Приходи од одржавања јавних површина имају индекс 87%.
1.7.-Приходи од условљених донација -јавни радови, од уличне расвете и
одржавање локалних путева, налазе се и у расходној страни.
1.8.-Приходи од условљених донација, односе се пре свега на део амортизације
на основна средства прибављена из бесповратно добијених средстава за инвестиције.
1.9.-Приходи од субвенција -су редовни приходи на основу Програма пословања
и Закључка оснивача.
1.9.1.Приходи од активирања услуга за сопствене потребе – у износу од
2.479.058,00, представљају приходе од радова ЈКП ''Дрина'' на изради водовода Криви
пут –Пилана.
1.9.2.-Остали приходи у изосу од 527.520,00 састоје се од прихода по основу
адвокатских услуга (налазе се и у расходима, те не утичу на резултат).
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2. РАСХОДИ
2.1.У трошковима материјала у магацину налазе се набављени делитељи за
грејање у износу од 3.388.952 (налазе се и у приходима, тако да не утичу на резултат) и
набављене цеви за водовод Пилана-Криви пут у износу од 2.715.792 (такође се налазе и
у приходима, јер смо водовод радили у сопственој режији). Сам материјал који је
упоредив са претходном годином износи 2.056.301.
2.2.Трошкови уличне расвете настају на основу налога инспектора из СО-е.
2.3.Трошкови ХТЗ опреме виши су јер је у 2013. години набављена опрема за
рибочуваре.
2.4.Трошкови ауто-гума имају индекс 26 јер су у претходној години набављене
скоро све гуме, које су још увек у употреби.
2.5.Остали лични расходи су виши, јер су исплаћене отпремнине за одлазак у
пензију у износу од 863.000 динара, за 4 запослена.
2.6.Остале услуге су више, јер је књижена легализација софтвера.
2.7.Трошкови одржавања основних средстава су нижи и прошле и ове године,
јер се највећи део поправки уради ангажовањем наших запослених.
2.8.Трошкови закупа депоније за одвожење смећа, плаћају се на основу уговора
са КЈП ''Наш Дом'' Лозница.
2.9.Исправка вредности потраживања (обезвређење потраживања), као и ранијих
година, процењује се на основу критеријума из члана 19. Правилника о рачуноводству.
На терет расхода, правно ,лице је обавезно да изврши исправку потраживања, без
искњижавања, у категорији купаца предузећа и радњи за воду, смеће и грејања, која су
под 1.1. пренета у годину за коју се саставља финансијски извештај, а нису наплаћена
до дана билансирања. Ови расходи су нижи у односу на претходну годин у, као
последица извршене компензације обавеза и потраживања из 2012. године са
предузећем ''Равнаја'' у износу од око 3.585.000 динара. Списак појединачних
потраживања из ове категорије је велики и налази се у пописним листама за 2013.
годину.
3. З А Р А Д Е
Зараде у јавним предузећима су под контролом још од 2001. године.
Политика зарада се усваја Програмом пословања, у складу са Буџетом РС.
Просечна нето зарада у предузећу износи 31.081 и виша је за 3% у односу на
2012.годину.
Зараде се редовно исплаћују.

ЈКП ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК
Д И Р Е К Т О Р,
____________________________
Бошко Марковић,дипл.правник
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