
 

 
 “I&V Audit“ doo Beograd 

Izveštaj nezavisnog revizora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

ZA 2015. GODINU 
 

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE “SRBIJAVODE”, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, BULEVAR UMETNOSTI 2 A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 “I&V Audit“ doo Beograd 

Izveštaj nezavisnog revizora 

 
 

 
 

JVP “Srbijavode” Beograd - Novi Beograd                                                                                                              

 
 

Sadržaj 
 
 
 
 
 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1 - 2 
  

PREZENTIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU  

1. Bilans stanja   

2. Bilans uspeha   

3. Izveštaj o ostalom rezultatu   

4. Izveštaj o tokovima gotovine   

5. Izveštaj o promenama na kapitalu   

6. Napomene uz finansijske izveštaje   

  
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 “I&V Audit“ doo Beograd 

Izveštaj nezavisnog revizora 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
  

VLASNICIMA I RUKOVODSTVU 

JVP “SRBIJAVODE” BEOGRAD – NOVI BEOGRAD 
 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog vodoprivrednog preduzeća 
“Srbijavode” Beograd - Novi Beograd (u daljem tekstu: Preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja 
na dan 31. decembar 2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o 
tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao 
i napomene, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i drugih napomena. 
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su 
potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, 
nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 

Odgovornost  revizora 
 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo 
izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Međunarodnim 
standardima revizije. Ovi standardi nalažu da postupamo u skladu sa etičkim zahtevima i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da 
finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 
izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra 
interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju 
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Takođe, revizija uključuje ocenu 
primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i adekvatni za obezbeđenje osnove za naše 
revizijsko mišljenje. 
 
 

Mišljenje 
 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja 
Preduzeća na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultata njegovog poslovanja i tokova 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim 
propisima Republike Srbije. 
 
     

Ostala pitanja 
 

Finansijski izveštaji Preduzeća na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2014. godine, bili 
su predmet revizije drugog revizora, koji je u svom izveštaju od 18.06.2015. godine izrazio 
pozitivno mišljenje.  
 
 

Beograd, 04.04.2016. godine 
 
 

         “I&V Audit” doo Beograd 
 

Irena Tanasković 

Ovlašćeni revizor 
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1. ОСНИВАЊЕ, УПИС У РЕГИСТАР И ДЕЛАТНОСТ 

1.1 Фирма  и седиште 

Предузеће послује под фирмом: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“.  

Скраћени назив фирме је: ЈВП „Србијаводе“. 

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар уметности 2А, Нови Београд. 

1.2 Оснивање и регистрација  

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд (у даљем тексту ЈВП 

„Србијаводе“), основано је Законом о изменама и допунама закона о водама 

(„Службени гласник РС“ бр. 54 од 26.12.1996. године), којим је предвиђено да овај 

облик предузећа почиње са радом 1.01.1997. године.  

Решењем Привредног суда у Београду VII - Фи - 424/97 од 3.01.1997. године 

ЈВП „Србијаводе“ је уписано у судски регистар, у регистарски уложак број 1-78228-00. 

У складу са Законом о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник 

РС“ бр. 55/04, 61/05) извршено је превођење ЈВП „Србијаводе“ у Регистар привредних 

субјеката (решење Агенције за привредне регистре бр. 2544/2005 од 20.08.2005. 

године). 

Оснивач јавног предузећа је Република Србија, а права оснивача остварује 

Влада РС, у смислу члана 4. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон). На основу члана 65. 

став 1. истог закона Влада је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног 

водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 70/13 и 113/13), након чега је Надзорни одбор, на основу члана 18. 

став 1. тачка 8) поменутог закона донео Статут предузећа дана 27.02.2014. године 

(сагласност Владе објављена је у „Службеном гласнику РС“, број 16/14). 

1.3 Делатност 

Претежна делатност је: инжењерска делатност и техничко саветовање (шифра 

делатности: 71.12). 

Делатност ЈВП „Србијаводе“ утврђена је Законом о водама и Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о 

јавним предузећима. 

Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена Законом о водама  je: 

1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; 

2) уређење и коришћење вода; 

3) заштита вода од загађивања. 

Делатност јавног предузећа од општег интереса обухвата: 

1) интегрално управљање водама; 

2) управљање водним земљиштем у јавној својини; 

3) изградња, одржавање и управљање водним објектима у јавној својини (за 

заштиту од штетног дејства вода, регионалним и вишенаменским хидросистемима, 

мелиорационим системима), водним објектима за коришћење вода, заштиту вода и 

мониторинг вода;  

4) инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и 

управљања водама; 
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5) научно истаживање, развој и израда планских докумената и техничке 

документације у области вода; 

6) успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; 

7) инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода; 

8) извршавање послова из међудржавних споразума у области вода. 

Поред наведених, ЈВП „Србијаводе“ обавља и следеће делатности: 

1)   гајење шума и остале шумарске делатности; 

2) слатководни риболов и слатководна аквакултура; 

3) производња електричне енергије у хидроелектранама. 

ЈВП „Србијаводе“ обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване 

делатности и може да обавља и друге делатности у складу са законом, уз сагласност 

оснивача. 

1.4 Средства за обављање водних делатности и извори 

финансирања 

 

Послови од општег интереса које извршава ЈВП „Србијаводе“, дефинисани су 

чл.150. Закона о водама. 

 

Ови послови  се финансирају, према члану 151. новог Закона о водама, из 

Буџета Републике Србије, накнада за воде, концесионих накнада и осталих извора 

(наменских кредита, донација...), преко Буџетског фонда за воде Републике Србије  

према члану 187. Закона о водама, у складу са годишњим програмом управљања 

водама и условима за расподелу и коришћење које прописује Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине. 

1.5 Органи и унутрашња организација предузећа 

1.5.1 Органи  предузећа 

Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ има пет чланова, који су именовани 

решењем Владе 24 Број: 119-10631/2013 од 9.12.2013. године („Службени гласник РС“, 

број 109/13) и 24 број 119-15518/2014 од 11.12.2014. године („Службени гласник РС“, 

број 136/14). 

Председник Надзорног одбора је Слободан Станојевић, дипл. правник. 

Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. који је именован 

решењем Владе 24 број 119-7548/2012 од 2.11.2012. године. 

1.5.2 Унутрашња организација 

У циљу обезбеђења трајног и континуираног обављања делатности ЈВП 

„Србијаводе“ je организовано као јединствена техничко-технолошка, пословна и 

економска целина са деловима предузећа на територији водних подручја, као 

водопривредним центрима.  

 

За обављање јединствених и обједињених послова у предузећу образована је 

Дирекција са седиштем у Београду, а за обављање послова из делатности предузећа на 

водним подручјима образовани су водопривредни центри – као облици унутрашњег 
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организовања са овлашћењима, обавезама и одговорностима у процесу рада утврђеним 

Статутом. 

Делови предузећа, који послују под под фирмом ЈВП „Србијаводе“ и именом 

водопривредног центра (ВПЦ) су: 

1) Водопривредни центар „Сава – Дунав“ -(ВПЦ „Сава-Дунав“), Нови Београд, 

Бродарска 3 за воднa подручја Сава и Доњи Дунав; 

2) Водопривредни центар „Морава“ - (ВПЦ „Морава“), Ниш, Трг краља 

Александра 2 за водно подручје Морава; 

3) Водопривредни центар „Радоњић“ Ђаковица, Миладина Поповића 7. , за 

водно подручје Косово и Метохија. 

 

У оквиру водопривредних центара, по територијалном принципу, формиране су 

уже техничко-технолошке целине као радне јединице, а унутар њих – секције.  

 

У оквиру ВПЦ „Сава-Дунав“ постоје две радне јединице: „Смедерево“ и 

„Неготин“, а у саставу ВПЦ „Морава“ је пет радних јединица: „Велика Морава“ у 

Ћуприји, „Западна Морава“ у Чачку са секцијом „Ужице“ у Ужицама, „Јужна Морава“ 

у Нишу са секцијом „Владичин Хан“ у Владичином Хану, „Ибар-Ситница“ у 

Приштини и „Бели Дрим“ у Призрену. ВПЦ „Радоњић“ са седиштем у Ђаковици, који 

је као и радне јединице у саставу ВПЦ „Морава“ на теритторији АП Косово и Метохија 

(РЈ „Ибар-Ситница“ и РЈ „Бели Дрим“), практично престао са радом 1999. године. 

 

Ради ефикасног пословања, у саставу Дирекције и водопривредних центара 

образоване су уже организационе јединице као сектори, за вршење сродних послова. У 

оквиру сектора формирана су одељења по ужој проблематици рада: Технички сектор 

(Одељење за коришћење и газдовање водама; Одељење за развој и маркетинг, 

Одељење за заштиту од вода, Одељење за заштиту вода, Одељење за мелиорације, 

Одељење за информациони систем), Сектор за економско финансијске послове 

(Одељење за накнаде и економско финансијске послове, Одељење за рачуноводство) и 

Сектор за правне и опште послове. 

 

На дан састављања Биланса ЈВП ''Србијаводе'' је имало 137 запослених на 

неодређено и два запослена на одређено радно време . 

 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

2.1 Рачуноводствени метод 

 

Финансијски извештаји ЈВП ''Србијаводе'' састављени су  у складу са 

Међународним рачуноводственим стандардима (МРС). 

Извештајна валута ЈВП ''Србијаводе'' је динар. 

Финансијски извештаји су састављени уз примену метода историјског трошка. 

Финансијски извештаји се односе на период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године.  

Финансијски извештаји су одобрени од стране Надзорног одбора ЈВП „Србијаводе“ 

Београд. 

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене 

политике које је усвојио Директор ЈВП ''Србијаводе'' 30.03.2015 године. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Финансијки извештаји су састављени на нaчелу настанка пословног догађаја 

(начело узрочности) и начелу сталности. 

3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС/МСФИ и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева  од руководства 

ЈВП „Србијаводе“ коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, 

које имају ефекат на износе исказане у финансијким извештајима и напоменама уз 

финансијске извештаје. 

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама на дан биланса стања. 

Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена, при чему се процене 

разматрају периодично. 

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и 

нефинансијске имовине, утврђивање вредности капитала, утврђивање резервисања за 

судске спорове и дефинисање претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада 

запосленима по основу отпремнина и исте су обелодањене у одговарајућим 

рачуноводственим политикама у напоменама уз финансијске извештаје. 

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске 

користи притицати у предузеће и када средство има набавну вредност или цену 

коштања или вредност која може да се поуздано измери. 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који 

садржи економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ 

обавеза која ће се подмирити може поуздано да измери. 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских 

користи повезано с повећањем средстава или смањењем обавеза које могу да се 

поуздано измере, односно да признавање прихода  настаје истовремено са 

признавањем повећања средстава или смањења обавеза. 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи 

које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 

измери, односно да признавање расхода настаје истовремено са признавањем обавеза 

или смањењем средстава. 

 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени 

новац или уложена куповна моћ и представља нето имовину ЈВП ''Србијаводе''.  Из 

финансијског концепта капитала проистиче концепт очувања финансијског капитала. 

Очување финансијског капитала мери се номиналним монетарним јединицама – РСД. 

По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето 

имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине 

на почетку периода, након укључивања расподела по одлукама органа управљања. 
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3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и 

рачуноводствени третман курсних разлика 

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним 

средствима плаћања у њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан 

биланса стања. Пословне промене у страним средствима плаћања током године 

прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних девизних курсева 

Народне банке Србије важећим на дан пословне промене. Позитивне и негативне 

курсне разлике настале по том основу су исказане као приход или расход периода, 

односно као финансијски приходи и расходи. 

Прерачун потраживања и обавеза са уговореном заштитом путем валутне клаузуле 

врши се по курсу важећем на дан биланса стања, с тим да се ефекат књижи као 

финансијски приход, односно расход. 

3.4. Упоредни подаци 

Упоредне податке чине финансијски извештаји ЈВП ''Србијаводе'' за 2014. годину, 

који су били предмет ревизије. 

Упоредни подаци приказани су у хиљадама  РСД важећим на дан 31.децембар 2014. 

године. 

3.5. Нематеријална улагања 

Нематеријално улагање  је одредиво немонетарно средство без физичког 

садржаја. Приликом прибављања нематеријална средства се вреднују по трошку 

набавке, умањена за исправку вредности. 

Нематеријална улагања чине: улагања у развој, остала нематеријална улагања и 

нематеријална улагања у припреми. Улагања у развој, као и нематеријална улагања у 

припреми чине улагања у студије, пројекте и припрема инвестиција, чија се вредност 

након завршетка инвестиције приписује вредности водних објеката. Амортизација 

нематеријалних улагања врши се пропорционалном методом у току корисног века 

употребе. Стопа амортизације за студије и пројекте чија се вредност приписује 

завршеној инвестицији (водном објекту) износи као и за водне објекте 2,50%, за научне 

радове 20%, као и за лиценциране софтвере. 

 

Позицију нематеријалних улагања на дан 31.12.2014. год. чине: 

                у 000 дин. 

Р.б. Назив 
Набавна 

вредност 

Исправка 

вредности 

Садашња 

вредност 

1 2 3 4 5 

1 Улагања у развој 
              

529,592  

              

198,399  

              

331,193  

2 Остала нематеријална улагања 
                

41,110  

                

18,418  

                

22,692  

3 Нематеријална улагања у 

припреми 

              

218,360  

                          

-  

              

218,360  

укупно: 

            

789,062  

            

216,817  

            

572,245  
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Табела промена на позицији нематеријална улагања 

у 000 дин. 

Р.б. Опис 
 Улагања у 

развој 

Остала 

нематеријална 

улагања 

Нематеријална 

улагања у 

припреми 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

  НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

3 Стање на дан 31.12.2014. 

              

471,940  

   

29,105                200,022  

              

701,067  

4 Повећање  

                

57,652  

                

12,005                  75,990  

              

145,647  

5 Ревалоризација 

                          

-  

                          

-                            -  

                          

-  

6 Пренос  

                          

-  

                          

-  

               

(57,652) 

               

(57,652) 

7 Отуђење и расходовање 

                          

-  

                          

-                            -  

                          

-  

8 Стање на дан 31.12.2015. 
            

529,592                 41,110              218,360  

            

789,062  

            

  
ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ         

9 Стање на дан 31.12.2014. 

              

187,055  

                

14,591                            -  

              

201,646  

10 

Амортизација за 2015. 

год. 

                

11,344  

                  

3,827                            -  

                

15,171  

11 Ревалоризација 

                     

-  

                          

-                            -  

                          

-  

12 Отуђење и расходовање 

                          

-  

                          

-                            -  

                          

-  

13 Стање на дан 31.12.2015. 
            

198,399                 18,418                            -  

            

216,817  

            

  
САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ         

14 31.12.2014. год. 

              

284,885  

                

14,514                200,022  

              

499,421  

15 31.12.2015. год. 

            

331,193                 22,692              218,360  

            

572,245  

 

3.6. Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној вредности. 

Набавну вредност чине вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове 

довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 

трговинске попусте и рабате.  

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема процењује се по 

набавној вредности, умањеној за исправку вредности. Амортизација некретнина, 

постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом током процењеног века 

корисне употребе.  
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Некретнине (грађевински објекти) Стопа амортизације (%) 

Управне зграде од бетона 1.30 

Управне зграде од дрвета и осталог 

материјала 
4.00 

Бране, насипи, канали, црпне станице и 

остали видни објекти 
1.00 - 2.50 

Монтажне зграде од дрвета 10 

 

Постројења и опрема Стопа амортизације (%) 

Опрема за заштиту вода 6.00 - 8.00 

Мерни и контролни уређаји 16.60 

Путничка возила 15.50 

Пловни објекти и моторни чамци 7.00 - 10.00 

Канцеларијска опрема и намештај 6.70 - 25.00 

 

Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и 

опрему, приписује се исказаном износу тог средства. Накнадни издатак се третира као 

додатно улагање. 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, 

након отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од 

његовог отуђења не очекују никакве будуће економске користи. 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се 

као разлика између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и 

признају се као приход или расход у билансу успеха. 

На све некретнине, постројења и опрему, као и на улагања у развој (студије, 

пројекти и припрема инвестиција) примењује се МРС 20. 

Претходну процену пословних објеката, у 2014. години, извршио је „МБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ“, односно проценитељ Бранко Мазић, а ове године је извршио допуну 

извештаја, односно раздвајање вредности земљишта од укупно процењене вредности 

објекта. У случају када објекат представља део већег објекта који се налази на 

плацу који је релативно мали у односу на величину објекта, може се сматрати да 

вредност земљишта није материјално значајна. Ова премиса се односи на у 

Смедереву, Ужицу и Новој Вароши. 
Позицију некретнина постројења и опреме на дан 31.12.2014. год. чине: 

                у 000 дин. 

Р.б. Назив Набавна 

вредност 

Исправка 

вредности 

Садашња 

вредност 

1 2 3 4 5 

1 Грађевинско земљиште 69,510 

             

-  69,510 

2 Грађевински објекти 

       

19,025,981  

         

5,416,414  

       

13,609,567  

3 Постројења и опрема 

            

125,728  

            

101,754  

              

23,974  

4 Инвестиције у припреми 

         

3,665,068  

                      

-  

         

3,665,068  

укупно:     22,886,287        5,518,168      17,368,119  
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Табела промена на позицији некретнииа постројења и опреме: 

              у 000 дин. 

Р.б. Опис 
Грађевинско 

земљиште 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Инвестиције 

у припреми 
Укупно 

1 2   3 4 5 6 

  НАБАВНА ВРЕДНОСТ           

3 Стање на дан 31.12.2014. 

                       

-  

       

19,105,566  

            

137,800  

            

600,877  

     

19,844,243  

4 Повећање  

              

69,510  

              

10,391  

       

877  

              

99,883  

          

180,661  

5 Ревалоризација 

                       

-  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

                      

-  

6 Пренос  

                       

-  

            

(69,510) 

                       

-  

         

2,965,953  

       

2,896,443  

7 Отуђење и расходовање 

                       

-  

            

(20,466) 

            

(12,949) 

              

(1,645) 

           

(35,060) 

8 Стање на дан 31.12.2015.             69,510      19,025,981  

          

125,728        3,665,068  

   

22,886,287  

  ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ           

9 Стање на дан 31.12.2014. 

                       

-  

         

5,074,641  

            

107,096  

                       

-  

       

5,181,737  

10 Амортизација за 2015. год. 

                       

-  

            

344,657  

                

7,447  

                       

-  

          

352,104  

11 Ревалоризација 

                       

-  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

       

-  

12 Отуђење и расходовање 

                       

-  

              

(2,884) 

            

(12,789) 

                       

-  

           

(15,673) 

13 Стање на дан 31.12.2015. 
                       

-        5,416,414  

          

101,754  

      

-  

     

5,518,168  

              

  САДАШЊА ВРЕДНОСТ           

14 31.12.2014. год. 

                       

-  

       

14,030,925  

              

30,704  

            

600,877  

     

14,662,506  

15 31.12.2015. год.             69,510      13,609,567  

            

23,974        3,665,068  

   

17,368,119  

  

3.7 Дугорочни финансијски пласмани 

Учешђе у капиталу других правних лица признаје се према методу набавне 

вредности и односи се на акције код пословних банака. Дугорочни стамбени зајмови су 

додељени запосленима за решавање стамбених питања и усклађују се према уговорима 

са запосленима и месечно отплаћују обуставом од зарада. 

 

         у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

042 Учешће у капиталу банака у акцијама 5,506 18,373 

0480 Дугорочни стамбени зајмови 15,655 18,254 

0481 Дугорочна улагања у бране   2,966,152 

  Укупно: 21,161 3,002,779 

 

3.8 Дугорочна потраживања 

Дугорочна потраживања се признају по номиналној вредности, увећаној за 

евентуално обрачунате камате и односе се највећим делом на спорна и сумњива 
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потраживања из ранијих година за накнаде за одводњавање и накнаде за коришћење 

водних објеката и за вршење других услуга  које су по старом Закону о водама била 

приход ЈВП ''Србијаводе'' од правних субјеката који су у поступку стечаја или 

ликвидације, као и од физичких лица са процењеним ризиком наплате дужим од 

годину дана од извештајног периода.  

 

Структура потраживања на дан 31.12.2014. 

Рачун Опис 2015 2014 

0550 
Спорна и сумњива потраживања од 

финансијских институција 
  94,824 

0551 
Спорна и сумњива потраживања за накнаде 

за одводњавање 
89,318 123,369 

0552 
Спорна и сумњива потраживања за накнаде 

за коришћење водних објеката и за вршење 

других услуга 

141 53,848 

0553 Остала спорна и сумњива потраживања   6,779 

  Укупно: 89,459 278,820 

 

Вероватноћа немогућности  наплате утврђује се у сваком конкретном случају на 

основу документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, 

отуђење имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравнање, застарелост, судско 

решење, акт управног органа, као и у другим случајевима за која постоји веродостојна 

документација о ненаплативости). 

Исправка вредности потраживања која се односе на накнаде за одводњавање и 

накнаде за коришћење водних објеката и за вршење других услуга формира се и књижи 

на терет одложених прихода. 

3.9 Залихе и плаћени аванси 

Залихе материјала и робе се мере по набавној  вредности. Набавну вредност чине 

сви трошкови набавке за довођење залиха на њихово садашње место и стање. 

Трошкови набавке залиха обухватају цену коштања, увозне дажбине и друге обавезе 

(осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских органа), трошкове 

превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати 

набавци. Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању 

трошкова набавке.  

                у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

10 Залихе и материјал 27 45 

152 Плаћени аванси за робу у земљи 2,173 209 

154 Плаћени аванси за услуге 10,719 5,875 

  Укупно: 12,919 6,129 

3.10 Краткорочна потраживања и пласмани  

Потраживања из пословних односа признају се по номиналној вредности, 

увећаној за евентуално обрачунате камате и односе се највећим делом потраживања из 

ранијих година за накнаде за одводњавање и накнаде за коришћење водних објеката и 

за вршење других услуга  које су по старом Закону о водама била приход ЈВП 

''Србијаводе''. Почев од издатих решења за 2011. годину, накнаде за одводњавање, као 
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и накнаде за наводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и за вршење других 

услуга више нису приход ЈВП, већ Републичког фонда за воде. 

Исправка вредности потраживања која се односе на накнаде за одводњавање и 

накнаде за коришћење водних објеката и за вршење других услуга формира се и књижи 

на терет одложених прихода. Исправка вредности за сва остала потраживања  формира 

се и књижи на терет расхода на основу процене руководства о њиховој вероватној 

ненаплативости. 

Вероватноћа немогућности  наплате утврђује се у сваком конкретном случају на 

основу документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, 

отуђење имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравнање, застарелост, судско 

решење, акт управног органа, као и у другим случајевима за која постоји веродостојна 

документација о ненаплативости). 

Структура потраживања на дан 31.12.2014. 

                у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

204 Потраживања од купаца у земљи 1,291 1,516 

218 Потраживања из специфичних послова 55,830 56,945 

  

Потраживања за учешће у заједничком 

финансирању - удруживање 55,830 55,830 

  Потраживања из специфичних послова   1,115 

22 Друга потраживања 114,212 209,714 

220 Потраживања за камату 98 798 

221 Потраживања од запослених 74 152 

222 Друга потраживања од државних органа  51,130 36,986 

223 

Потраживања по основу преплаћеног пореза 

на добит 6,400 938 

225 

Потраживање за накнаде зарада које се 

рефундирају 2,368 1,320 

228 Остала потраживања 54,142 169,520 

  Потраживања за накнаде за одвадњавање 31,758 110,147 

  

Потраживања за издата водопривредна 

мишљења и сагласности   39 

  Потраживања за остале накнаде 15,371 59,230 

  

Потраживања по основу рефундације 

трошкова 7,013 104 

  Укупно: 171,333 268,175 

 

Најзначајнија појединачна потраживања од правних лица у земљи, на дан биланса 

представљени су у следећој табели: 

 

Правна лица ИЗНОС 

 АД ПКБ Kорпорација 112,798 

Влада РС - Канцеларија за помоћ и обнову 

поплављених подручја 38,411 

Општина  Смедеревска Паланка 19,437 

Министарство пољопривреде и 

заштитеживотне средине - Републичка 

дирекција за воде 12,720 

Предузеће за изградњу града Крагујевца 8,811 

Град Крагујевац 8,672 

 ЈКП Бадњево 7,150 

ЈВП "Београдводе" Београд 6,850 
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Град Лесковац 2,801 

Општина кнић 2,098 

 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне пласмане са роком доспећа до годину дана од дана чинидбе, односно од 

дана биланса. Краткорочни стамбени зајмови чине део дугорочних нстамбених зајмова 

који доспева до годину дана. 

 

   Краткорочни финансијски пласмани: 

               у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

232 Краткорочни зајмови у земљи 33,237 14 

234 Краткорочни стамбени зајмови  2,040 2,060 

238 
Краткорочно орочена динарска средства код 

банака   
100,000 

  Укупно: 35,277 102,074 

 

Преглед усаглашеност дугорочних и краткорочних потраживања и дугорочних 

финансијских пласмана: 

 

Дугорочна и краткорочна 

потраживања и дугорочни 

финансијски пласмани 

Број 

ИОС-a 
Износ у 000 дин. 

Укупно послато ИОС 825 360,619,088.99 

Усаглашена потраживања 261 198,032,400.32 

Оспорена потраживања 20 20,255,440.87 

Нису враћени ИОС 543 142,331,247.80 

 

3.11 Готовина и готовински еквиваленти 

Готовина и готовински еквиваленти се изражавају у номиналној вредности у 

динарима. Износ готовине на рачунима који гласе на стране валуте исказује се у 

динарима, према средњем курсу Народне банке који је важио на дан 31.12.2014. 

године. 

 

Новчана средства на текућим рачунима и благајни са стањем на дан 31.12.2014. године 

                 у 000 дин. 

Ред.бр. Опис 2015 2014 

1 Стање на текућим рачунима - динарски 400,230 314,351 

2 
Стање на текућем рачуну - девизна средства 

(динарска противвредност прерачуната по 

средњем кусу € на дан 31.12.2015) 

2,183 5,145 

3 Благајна поштанских марака   2 

  Укупно: 402,413 319,498 
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3.12 Порез на додату вредност и активна временска 

разграничења 

                у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

293 Обрачуната премију осигурања 1,538 501 

2990 Разграничени ПДВ 64 50 

2991 Остала активна временска разграничења 28,551 1,919 

  Укупно: 30,153 2,470 

3.13 Капитал 

Капитал се дели на основни капитал и остале облике капитала Предузећа. 

Основни капитал чини сопствене изворе и државна улагања из којих је прибављена 

имовина и исказује се на рачуну 303 – Државни капитал.  

Промене на капиталу могу настати и расподелом добити или покрићем губитка. 

                 у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

303 Државни капитал 1,053,081 1,053,081 

309 Остали капитал 45,306 45,737 

  Основни капитал 1,098,387 1,098,818 

321 Законске резерве 21,225 21,225 

322 Статутарне резерве 3,341,476 3,340,993 

  Резерве 3,362,701 3,362,218 

330 

Ревалоризационе резерве по основу 

ревалоризације грађевинских објеката - 

пословни пбјекти 525,901 525,900 

340 Нераспоређена добит ранијих година 322,070 322,070 

341 Нераспоређена добит текуће године 14,368 9,662 

  Нераспоређена добит  336,438 331,732 

350 Губитак ранијих година 93,595 96,010 

  Капитал 5,229,832 5,222,658 

 

Анализом билансно формиране вредности капитала до 2012. године овлашћени 

ревизор  је извршио  разврставање капитала на: основни капитал, резерве и део 

капитала који је формиран путем државних давања за изградњу водних објеката. Део 

капитала формиран кроз државна давања за изградњу водних објеката је искњижен у 

складу са МРС 20 и исказан као разграничени приход који се признаје на систематској 

и објективној основи током корисног века трајања средства у висини трошкова 

насталих у обрачунском периоду. 

У извештају о назависној ревизији бр. 2469 од 30.08.2013. године признат је као 

основни капитал износ од 1.052.081 хиљада динара, износ од 3.340.291 хиљада динара 

је пренет на статутарне резерве, а износ од 12.052.170 хиљада динара је прекњижен а 

одложене приходе и примљене донације применом МРС 20. 

Остали капитал је настао прекњижавањем извора ванпословних средстава и 

издвајањем дела добити за решавање стамбених потреба запослених до 2006. године.  

Законске резерве су обавезно формиране до 2004.године, тако што се сваке године 

издвајало из добити најмање 5% док резерве не достигну најмање 10% основног 

капитала, а након тога су формиране статутарне резерве на основу интерног акта 

предузећа.  
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Нераспоређена добит ранијих година односи се на добит из 2007. године на чију 

расподелу је донета одлука органа управљања предузећа и која је потом достављена 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за 

воде ради добијања сагласности оснивача.  

3.14 Дугорочна резервисања 

Дугорочна резервисања исказују се у номиналној вредности и извршена су за: 

1. судске спорове који се воде више година, а негативан исход спора је известан. 

Резервисања потенцијалних обавеза по судским решењима су призната након 

испуњења потребних услова дефинисаних по МРС 37 и то: предузеће има садашњу 

правну обавезу која је настала као резултат прошлог догађаја, вероватно је да ће одлив 

ресурса који садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза и износ 

обавеза може поуздано да се процени. Резервисања за судсаке спорове обухватају 

резервисања за одређени број судских спорова које су против ЈВП„Србијаводе“ 

покренули повериоци. Формирана су у износу који одговара најбољој процени 

руководства у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. По 

мишљењу руководства, након одговарајућих правних консултација, исход тих судских 

спорова неће довести до значајних губитака преко износа за које је извршено 

резервисање на дан 31.12.2014. године.  

2. накнаде и бенефиције према МРС 19, актуарским одмеравањем за 2015. годину 

на име отпремнина. Годишњи очекивани раст зарада ниjе планиран. За годишњу 

дисконтну стопу је прихваћена стопа од 4,95% користећи стопу приноса на годишњем 

нивоу на државне записе. Флуктуација запослених процењена за на 7%. Број 

запослених који ће у предузећу искористити отпремнине је сегментиран према полу и 

годинама стажа, сходно условима које морају испунити према Закону о пензијском и 

инвалидском осигурању и Закону о раду. Дугорочне обавезе по основу резервисања за 

отпремнине, након испуњења услова, представљају садашњу вредност очекиваних 

будућих исплата запосленима утврђену актуарским одмеравањем. 

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради 

одржавања најбоље текуће процене. када више није вероватно да ће одлив ресурса који 

представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист биланса 

успеха текуће године. 

 

Промене на позицији резервисања 

у 000 дин. 

Опис 

Резервисања за накнаде 

и друге бенифиције 
запослених 

(отпремнине) 

Остала дугорочна 

резервисања (за судске 
спорове који се воде пред 

надлежним судовима) 

Укупно 

Почетно стање 01.01.2014. 

године 9,251 72,345 81,596 

Резервисања у току године 2,811   2,811 

Искоришћена резервисања 400 5,920 6,320 

Укинута резервисања   16,409 16,409 

Стање на дан 31.12.2014. 

године 11,662 50,016 61,678 
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  у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

404 Резервисања по МРС 19 11,662 9,251 

405 
Резервисања за потенцијалне обавезе по 

судским споровима МРС 37 
50,016 72,345 

  Укупно: 61,678 81,596 

 

3.15 Дугорочне обавезе  

Дугорочне обавезе представљају обавезе које доспевају у року дужем од једне 

године од дана чинидбе, односно од дана годишњег биланса, а све остале обавезе 

сматрају се краткорочним. 

 Дугорочне обавезе које су доспеле на дан билансирања и које доспевају у року 

до једне године од дана билансирања, преносе се у краткорочне обавезе. 

 Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал су евидентиране према 

Закључку Владе РС 05 број:42-13939/2015 од 30.12.2015. године којим је Влада 

сагласна де се потраживање РС по основу краткорочног бескаматног кредита 

додељеног Решењем 05 број 42-3409/2013 од 23.04.2013. године конвертује у капитал 

РС. Након донетог Закључка, закључен је Уговор о конверзији  потраживања у капитал 

између РС и ЈВП „Србијаводе“. По упису капитала у Агенцији за привредне регистре, 

евидентираће се повећање катитала у послвним књигама предузећа. 

 

у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

410 Обавезе које се могу конвертовати у капитал 120,000   

 

3.16 Краткорочне обавезе 

Краткорочне обавезе се исказују по номиналној вредности. 

 

     Структура краткорочних обавеза на дан 31.12.2014 године 

                у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

429 Остале краткорочне финасијске обавезе   120,000 

 

 

Обавезе из пословања:              у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

430 Примљени аванси 2,467 2,484 

435 Добављачи у земљи 70,429 31,026 

439 Остале краткорочне обавезе 50 31,026 

  Укупно: 72,946 64,536 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, обавеза је 

плаћања пореза и доприноса пореским органима и државним фондовима којима се 

обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе 

на терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 

утврђеним законским прописима. Од бруто зараде запослених обустављају се 

доприноси и у име запослених уплаћују фондовима. порез и доприноси на терет 
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послодавца и порези и доприноси на терет запослених књиже се на терет расхода 

периода на који се односе. 

 Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу 

потрошњу и спада у врсту пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у 

свим фазама производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује 

само износ додате вредности која је остварена у тој фази. обавезе за порез на додату 

вредност обухватају обавезе настале по основу обавеза за порез на додату вредност по 

издатим фактурама, примљеним авансима, по основу споствене потрошње и по другим 

обавезама, по општој и посебној стопи, обавезе по основу разлике обрачунатог пореза 

на додату вредност и претходног пореза. 

 

Остале краткорочне обавезе:            у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

449 Остале обавезе из специфичног пословања 377 7,227 

450 Oбавезе за нето зараде 5,564 5,980 

451 
Обавезе за порезе на зараде и накналс зарада 

на терет   запосленог 
702 766 

452 
Обавезе за доприносе на зараде и накналс 

зарада на терет   запосленог 
1,557 1,676 

453 
Обавезе за доприносе на зараде и накналс 

зарада на терет   послодавца 
1,425 1,535 

454 
Oбавезе за нето зараде накнаде зарада које се 

рефундирају 
201 236 

45 Обавезе по основу зарада и накнада зарада 9,449 10,193 

464 Обавезе према члановима управног одбора 222 228 

465 Обавезе према физичким лицима за накнаде 

по уговорима 
  58 

469 Остале обавезе 1,780 1,950 

46 Остале обавезе 2,002 2,236 

  Укупно: 11,828 19,656 

  

Обавезе по основу осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења: 

                        у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

479 Обавеза по основу разлике ПДВ-а 3,721 12,179 

48 Укупно: 6,724 6,801 

482 
Обавеза за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 
6,591 6,625 

489 Остале обавеза за порезе и друга давања 133 176 

49 Укупно: 13,195,833 13,644,955 

495 Одложени приход 13,178,224 13,627,854 

4951 Одложен приход од одводњавања 121,255 240,471 

4952 Одложен приход по основу јавних овлашћења   33 

4953 Одложен приход од осталих накнада 15,511 113,078 

4954 Одложен приход од условљених државних давања 13,041,458 13,274,272 

499 Остала пасивна временска разграничења 17,609 17,101 
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Преглед усаглашености краткорочних обавеза: 

Краткорочне обавезе 
Број 

ИОС-а 
Износ у 000 дин. 

Укупно послато ИОС 704 24,746,217.06 

Усаглашена потраживања 132 17,094,230.18 

Оспорена потраживања 38 475,339.00 

Нису враћени ИОС 534 7,315,770.70 

 

3.17 Одложене пореске обавезе 

Опорезиве привремене разлике су настале услед веће књиговодствене 

вредности основних средстава од њихове вредности прихваћене у пореске сврхе. 

Одложене пореске обавезе засноване су на разумно сразмерном распореду текућег и 

одложеног пореза предузећа.   
 

          у 000 дин. 

Рачун Опис 2015 2014 

498 Одложене пореске обавезе 516 516 

 

3.18 Приходи  

Приход од накнада за одводњавање је ранијих година био најзначајнији приход 

ЈВП ''Србијаводе''. За накнаде за одводњавање од правних лица и накнада за 

коришћење водних објеката једном годишње су се издавала решења, а динамика 

задужења је била месечна. Накнаде за одводњавање од физичких лица обрачунавала је 

и наплаћивала Пореска управа. Висина накнаде се одређивала на бази трошкова 

одводњавања (Програм редовног одржавања система за одводњавање) и пројектоване 

инфлације. Како накнаде имају све карактеристике јавних прихода,  обрачун накнада 

се билансирао на осталим потраживањима од обвезника и одложеним приходима, који 

су се признавали по наплати. Целокупан остварени приход по том основу односи се на 

наплаћена потраживања по решењима издатим закључно са 2010. годином, као и 

камате по основу обезвређења истих потраживања.   

Од издатих решења за 2011. годину, накнаде за одводњавање, као и накнаде за 

наводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и за вршење других услуга више 

нису приход ЈВП, већ Републичког фонда за воде, тако да су и формално постале јавни 

приход.   

Сви остали пословни приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. 

извршене услуге до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао 

дужничко-поверилачки однос и да је испостављена фактура, односно захтев. Приход се 

мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања.  

Финансијски приходи обухватају: приходе од камата (независно од тога да ли су 

наплаћени или приписују износу потраживања на дан билансирања, осим камата на 

накнаде за одводњавање и накнаде за коришћење водних објеката), приходе од курсних 

разлика и приход по основу ефеката валутне клаузуле.  
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Остали приходи обухватају добитке по основу: ефеката уговорене заштите од 

ризика, наплате отписаних потраживања, укидања резервисања и осталих непоменутих 

прихода. 

   у 000 дин. 

Ред. 

бр. 
Рачун Врста прихода 

Остварено  

у 2015.  

Остварено  

у 2014.  

1 2 3 4 5 

1 640 
Приход од обављања инвеститорских послова 

и надзора 
94,367 47,560 

2 640 

Приход од обављања теренских и студијско-

аналитичких послова израде мишљења за 

водне услове 

15,549 17,723 

3 640 

Републички фонд за воде - Приход од 

обављања инвеститорских послова за 

извршење Програма управљања водама за 

2014. 

1,251,455 1,284,117 

4 640 Приход од обављања послова за наводњавање 2,430 1,234 

5 640 Приход од субвенција   61,553 

6 641 

Приход по основу условљених државних 

давања 
424,918 351,601 

7 650 Приход од коришћења пословног простора 1,546 1,495 

8 659 Накнаде за одводњавање  26,709 37,630 

9 
659 

Накнада за коришћење водопривредних 

објеката  
6,004 3,078 

    Пословни приходи Σ 2 - 10 1,822,978 1,805,991 

10 662 Приход од камата 6,422 13,098 

11 663 

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

валутне клаузуле 
50 613 

12 664 Позитивни ефекти валутне клаузуле   1,562 

    Финансијски приход Σ 11 - 12 6,472 15,273 

13 675 Наплаћена отписана потраживања 8,311 1,715 

14 678 Приход од укидања дугорочних резервисања 16,409 2,392 

15 679 Остали приходи  9,638 3,464 

    Остали приходи  34,358 7,571 

    Укупно: 1,863,808 1,828,835 

 

3.19 Расходи 

 

Сви трошкови се признају у периоду  у коме су настали, у складу са начелом 

настанка догађаја. 
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у 000 дин. 

Конто Врста расхода 

2015 2014 

Директни 

трошкови 

Индиректни 

трошкови 
Укупно 

Директни 

трошкови 

Индиректни 

трошкови 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

62 Приход од активирања учинака   12,005 12,005   2,260 2,260 

512 Трошкови осталог материјала   2,054 2,054   2,761 2,761 

513 Трошкови горива и енергије   14,912 14,912   13,007 13,007 

514 Трошкови ауто гума   365 365   355 355 

515 Трошкови ситног инв.    4,359 4,359   214 214 

51 

Трошкови материјала, горива и 

енергије   21,690 21,690   16,337 16,337 

520 Трошкови зарада (бруто)   166,024 166,024   165,350 165,350 

521 Трошкови доприноса на терет посл.   29,719 29,719   29,598 29,598 

522 Трошкови накн. по уг. о делу     0   0 0 

524 Трош. накн. по уг. о прив.и пов. посл.   1,199 1,199   1,616 1,616 

525 Трош. накн.физич.лиц.по осн ост.уг.   177 177   615 615 

526 Трошкови накнада члановима Н.О.   4,577 4,577   4,614 4,614 

529 Остали лични расходи   10,149 10,149   8,666 8,666 

52 

Трошкови зарада, накнада зарада и 

остали лични расходи   211,845 211,845   210,459 210,459 

531 Трошкови транспортних услуга   5,965 5,965   6,119 6,119 

532 Трошкови одржавања осн. средстава 1,055,046 27,710 1,049,756 1,112,933 5,375 1,118,308 

533 Трошкови закупнина   2,599 2,599   4,911 4,911 

534 Трошкови сајмова   353 353   318 318 

535 Трошкови рекламе и пропаганде   209 209   283 283 

539 Трошкови осталих услуга   2,572 2,572   3,186 3,186 

53 Трошкови производних услуга 1,022,046 39,408 1,061,454 1,112,933 20,192 1,133,125 

540 Трошкови амортизације 379,457 19,383 398,840 351,604 13,311 364,915 

545 Трошкови резервисања   2,811 2,811   1,937 1,937 

549 Трошкови осталих резервисања     0   38,513 38,513 

54 

Трошкови амортизације и 

резервисања 379,457 22,194 401,651 351,604 53,761 405,365 

550 Трошкови непроизводних услуга   8,087 8,087   8,884 8,884 

551 Трошкови репрезентације   717 717   1,545 1,545 

552 Трошкови премије осигурања 6,115 2,734 8,849 4,461 2,615 7,076 

553 Трошкови платног промета   610 610   497 497 

554 Трошкови чланарина   1,051 1,051   1,145 1,145 

555 Трошкови пореза   4,793 4,793   7,496 7,496 

559 Остали нематеријални трошкови   6,658 6,658   8,958 8,958 

55 Нематеријални трошкови 6,115 24,650 30,765 4,461 31,140 35,601 

  Пословни расходи 1,425,167 307,782 1,732,949 1,468,998 329,629 1,798,627 

562 Расходи камата   2 2   454 454 

563 Негативне курсне разлике   25 25   30 30 

569 Остали финансијски трошкови     0   2 2 

56 Финансијски расходи   27 27   486 486 

570 Губитци по осн.расх. и отписа осн.ср.   200 200   247 247 

579 Остали непоменути расходи   114,420 114,420   11,629 11,629 

57 Остали расходи   114,620 114,620   11,876 11,876 

585 

Обезвређење потраживања и 

краткороч. финансијских пласмана 17.549 17.549 

58 Обезвређење имовине 17.549 

 

17.549 

   
УКУПНО: 1,425,167 422,429 1,847,596 1,468,998 341,991 1,810,989 



20 

 

Укупне пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови зарада, накнада 

зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 

производних услуга и нематеријални трошкови. 

И током 2014. године настављена је тенденција рационализације трошкова 

пословања у ЈВП „Србијаводе“. Од укупних расхода 77.14% или 1.425.167 хиљада 

динара чине директни трошкови, односно радови из Програма управљања водама 

(радови на редовном одржавању водних објеката, санациони, биолошки и биотехнички 

радови, радови на одбрани од поплава, радови на пројектном планирању и интегралном 

управљању и трошкови међународне сарадње), трошкови амортизацие и осигурања 

водних објеката. Преосталих 22,86% или 422.429 хиљада динара су трошкови 

функционисања предузећа. 

Финансијски расходи обухватају расходе од камата (независно од тога да ли су 

доспели и да ли се плаћају или приписују износу обавезе на дан билансирања), расходе 

од курсних разлика и остале финансијске расходе. 

Остали расходи обухватају расходе по основу: продаје и расходовања 

некретнина, постројења, опреме, мањкова, ефеката уговорене заштите од ризика, осим 

ефеката по основу валутне клаузуле и наплату по изгубљеним судским споровима.  

3.20 Добит и порез на добит 

 

Порез на добит обрачунат је у складу са Законом о порезу на добит правних 

лица. Порез  на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која 

представља опорезиву добит у пореском билансу. Опорезива добит се утврђује у 

пореском билансу као добит пре опорезивања у билансу успеха, након усклађивања 

прихода и расхода на начин прописан пореским законодавством. Остварени резултат 

пословања предузећа је умањен за обрачунати порез. 

 

Р.б. Елементи 2015. год. 2014. год. 

1 2 3 4 

1 Резултат послованја 16,211,885 17,845,641 

2 Ефекат усклађивања прихода и расхода на 

начин прописан пореским законодавством 
-3,919,719 42,111,838 

3 Пореска основица 12,292,166 59,957,479 

4 Обрачунати порез (15%) 1,843,825 8,993,622 

5 
Укупно пореско ослобађање (порески 

кредит из ранијих година)   
810,006 

6 Обрачунати порез по умањењу 1,843,825 8,183,616 

  Добит пословне године 14,368,060 9,662,025 
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4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 
Управљање ризицима, као основ успешног пословања, омогућава одвијање 

процеса управљања пословањем предузећа у целини, које није само по себи циљ, већ је 

средство за остваривање циљева. Основни циљ пословања ЈВП „Србијаводе“ је 

управљање ризицима који могу утицати на ефикасно и економично обављање 

поверених послова од општег интереса на водним подручјима Сава, Морава и Доњи 

Дунав, на којима је ЈВП „Србијаводе“ надлежно, и то у оквиру водних делатности 

уређења водотока, заштите од штетног дејства вода, уређења, коришћења вода и 

заштите вода од загађивања. 

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, као  

потенцијалне опасности од штета у области вода, усклађује се пословна стратегија и 

могући ризици, обезбеђују се благовремено превентивне и дугорочне мере и 

активности за смањење вишеструких ризика, оптимално се користе расположива 

финансијска средства, стручни капацитети, знања и искуства запослених.  

Управљањем ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и 

прописима, очување репутације и елиминише негативна изненађења. 

4.1 Фактори финасијског ризика 

Пословање предузећа је изложено различитим финасијским ризицима: 

тржишни рузик (који обухвата ризик од промене курсева страних валута, ризика ос 

промене курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе и 

ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. 

Управљање ризицима у ЈВП„Србијаводе“ је усмерено на настојање да се у 

ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на 

финасијско пословање сведу на минимум.  

4.2 Тржишни ризик 

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финасијског инструмента флуктуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик 

укључује три врсте ризика. Ризик од промене курсева страних – ЈВП„Србијаводе“ није 

изложено ризику промене курса страних валута, обзиром да нема признатих средстава 

и обавеза у страној валути и са валутном клаузулом. ЈВП„Србијаводе“ није изложено   

ризику од промене цена цена власничких хартија од вредности јер нема већих улагања 

класификованих у билансу стања као расположива за продају и којима се тргује као 

финансијским средствима по фер вредности чији се ефекат промена фер вредности 

исказује у билансу успеха. Такође ЈВП„Србијаводе“ није изложено   ризику од промене 

каматних стопа, јер су приходи и расходи, као и токови готовине независни од промена 

тржишних каматних стопа, односно предузеће нема значајну каматоносну имовину, 

нити обавезе. 

4.3 Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за предузеће ако друга 

уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. 

Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања. 
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4.4 Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да ће ЈВП„Србијаводе“ бити суочено са 

потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом 

ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће има довољно средстава да измири своје 

доспеле обавезе без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације. У том 

циљу врши се планирање наовчаних токова тако да предузеће има увек довољно 

готовине да подмири пословне потребе. 

4.5 Процена ризика као основ за ефикасно извршење послова од 

општег интереса 

 

Предуслов за управљање ризицима је процена свих врста ризика са којима се 

може суочити предузеће, не само у текућој пословној години већ и дугорочно. 

ЈВП„Србијаводе“ препознаје ризике који проистичу из недефинисаног 

финансирања рада предузећа у извршењу послова од општег интереса за које је по 

закону надлежно, као и ризике услед вишегодишњег тренда смањења улагања у 

области вода. То је неминовно довело до поремећаја у управљању водама а тиме 

изазвале и  негативне утицаје на квалитет живота у Србији, посебно у погледу 

безбедности од последица штетног дејства вода:  

- смањена је функционална поузданост система капиталних водних 

објеката којима се штите најугроженија подручја у Србији; 

- онемогућено је функционисање и ефикасно пословање ЈВП „Србијаводе“ 

и територијално надлежних водопривредних предузећа, од чије спремности зависи и 

способност смањења ризика од  штета услед поплава. 

У описаним условима пословања, присутан је и ризик да предузеће неће 

ефикасно извршавати обавезе у области заштите од штетног дејства вода, што се може 

закључити из следећег: 

1) водни објекти за заштиту од поплава од спољних и унутрашњих вода у 

надлежности ЈВП „Србијаводе“ су генерално у стању које карактерише смањена 

функционална спремност за одбрану од поплава, а расположиви буџет за 2015. годину, 

није довољан; 

2) на бранама и акумулацијама којима управља ЈВП „Србијаводе“, због 

дугогодишњег недостатка средстава за одржавање и капитални ремонт застареле 

опреме, присутан је реалан ризик од хаварија са могућим озбиљним последицама по 

животе људи и развој угрожених подручја; 

3) готова сва територијално надлежна водопривредна предузећа из 

Оперативног плана за одбрану од поплава су, због смањења обима потребних радова, у 

веома тешкој кадровској и материјалној ситуацији, због чега нису довољно спремни за 

извршење обавеза по Општем плану за одбрану од поплава.  

 

За управљање ризицима у јавном водопривредном предузећу које извршава 

послове од општег интереса у области вода, најважније је дефинисати јасну и ефикасну 

пословну политику која мора бити заснована на анализи ефикасности пословања у 

претходном периоду, на препознавању лоше и добре праксе у области вода. Пословна 

политика предузећа мора бити заснована на стратегији интегралног управљања водама, 

што ће омогућити препознавање ризика и ограничења за развојне планове. 

У наредном периоду предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све 

своје капацитете ангажовати за процену свих ризика, а пре свега највећих проблема, 
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Прилог 1 

СУДСКИ СПОРОВИ У ТОКУ 

Ред. 

бр. 

Тужилац 

(извршни/стечајни 

поверилац) 

Тужени 

(извршни/стечајни 

дужник) 

Суд Број  предмета 

 

Предмет 

 

Пресуда/решење 

1. 

3/06 
Илија Јоксимовић из 

Београда 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

Град Београд 

ЈВП „Београдводе“ 

I ОС (V) 

Београд 

   XXXVI-П-7858/06 

21.П-11756/10 

тужба од 4.12.2006. 

(примљена 8.12.2006.) за 

накнаду штете ради трајног 
заузећа земљишта - канала  

(4.189.682,60 солидарно)  

Решење од 25.10.2013. године 

Којим се утврђује да је тужба 

против РС-МПШВ и Града 

Београда повучена. 

Пресуда III ОС од 11.04.2014. 

године којом се тужбени захтев 

према ЈВП „Србијаводе“ одбија 

(ЈВП „Београдводе“ се 

обавезује да исплати износ од 

3.111.578,28 динара) 
Поступак по жалби ЈВП 

„Београдводе“ је у току 

2. 

2/07 
Вукић Губеринић  

из Ђаковице 

 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (IV) 

Београд 

XXXV-П1-334/07 

11.П1-6735/10 

тужба од 6.03.2007. 

(примљена 29.05.2012.) 

ради исплате зараде (није 

опредељен износ – 
разматра се основ) 

Међупресуда I ОС бр. 11-П1-

6735/10 од 28.10.2011. године 

којим се тужбени захтев одбија  
Решење Апелационог суда у 

Београду од 6.11.2013. којим се 

укида међупресуда и предмет 
враћа првостепеном суду на 

поновно суђење 

Пресуда I ОС од 20.03.15. 
којом се одбија тужбени захтев 

3. 

1/08 

Аксентијевић 

Живојин (Београд), 

Јасмина (Београд), 

Борис (Јабука код 

Панчева) и Предраг 
(Добриња код 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 

ГП „Мостоградња“ 

 

I ОС Београд XII-П-4112/08 

тужба (од 20.05.2008.) ради 
утврђивање права својине 

на земљишту и накнада за 

трајно заузеће у износу од 

600.000,00 динара  

Решење којим се поступак 

прекида до правноснажног 

окончања ванпарничног 

оступка I Р.81/09 
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Тутина) 

4.* 

2/09 

Славковић Љиљана, 

Нови Пазар,  
Васе Пелагића бб 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (IV) 

Београд 

III-П1-858/09 

11.П1-6474/10 

тужба (од 17.07.2009.) ради  

исплате зараде почев од 

јуна 2006. до јуна 2009. 
године  (520.000,00 динара) 

Поступак је у току... 

5.* 

3/09 
Срђан Павловић 

из Ђаковице 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (IV) 

Београд 

III-П1-985/09 

11.П1-6491/10 

тужба (од 15.09.2009.) ради 
исплате зараде почев од 

јуна 2006. до јуна 2009. 

године (510.000,00 динара) 

Поступак је у току... 

6. 

4/09 

Чекрлић Василије, 
Новичевић Милан и 

Јововић Радомира 

из Ђаковице 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (IV) 

Београд 

II-П1-1046/09 

1.П1-5327/10 

тужба (од 2.10.2009.) ради 

исплате зараде почев од 
јуна 2006. до јуна 2009. 

године (око 1.500.000 са 

каматама од 2006-2009. 

године) 

Пресуда IОС којом се усваја 

тужбени захтев В.Чекрлића у 

целини, а осталих тужилаца по 

50%. 

Поступак по жалби је у току.... 

7.* 

5/09 

Аксентијевић 

Живојин (Београд), 

Јасмина (Београд), 

Борис (Јабука код 

Панчева) и Предраг 
(Добриња) 

ЈВП „Србијаводе“ 

 
I ОС Београд 

Р.81/09 

Р.1705/10 

Предлог за одређивање 
накнаде за изузето 

земљиште КО Брњак ради 

изградње ХС Ибар Лепенац 
и језера газиводе 

Поступак је у току... 

8. 

1/11 

ГП 

„Геоинжењеринг“ 

д.о.о. Врање 

ЈВП „Србијаводе“ ПС Београд III И.421/11 

захтев за противизвршење 

по ревизијској пресуди у 

корист ЈВП (5.032.587,25) 

Решење ПС Београд 3И-421/11 
од 16.09.2011. године којим се 

усваја предлог за 

противизвршење 

Решење ПС Београд 4 И-

421/11 од 26.01.2012. године 

којим се одређује спровођење 
противизвршења 

9. 

2/11 
Благоје Стаменковић 

и др. Доњи козији до  

 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (V) 

Београд 

 

 

50.П-14148/11 

 

тужба од 29.06.2011. 
(примљена 19.07.2011.) 

ради накнаде 

нематеријалне штете 
(3.750.000,00 динара) 

Пресуда I ОС Београд од 

10.07.2012. године којом се 

одбија тужбени захтев 

Решење АС Гж. 1679/13 од 

19.03.15. којом се укида 
пресуда IОС  у ст. 1,2,4  
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10. 

3/11 
Андрић Драган 

 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС (IV) 

Београд 
5.П1-1777/11 

тужба од 7.04.2011. 

(примљена 5.05.2011.) ради 

исплате отпремнине 

(90.000,00 динара) 

Решење I OС Београд од 

30.03.2012. године  којим се 

одбацује тужба као неуредна 

Решење I ОС од 6.11.2012. 

године којим се одбија предлог 

тужиоца за повраћај у пређ. 

стање 

Решење Вишег суда Бгд од 
29.05.14. којим сен укида 

првостепено решење и предмет 

враћа на поновни поступак 

11. 

2/12 
Мирослав Златковић 

и др. Доњи козји дол 

 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

 

I ОС (V) 

Београд 

 

 

4.П.5815/2012 

38.П.21322/11 

 

тужба од 16.03.2012. 

(примљена 27.03.2012) 

ради накнаде 

нематеријалне штете 

(1.750.000,00 динара) 

Решење I OС од 1.11.2012.   
којим се утврђује прекид 

поступка 

Решење од 12.03.2014. којим се 

утврђује да се поступак 

наставља. 

12. 

6/12 

Зоран Стојменовић 

из села Шапранце 

код Трговишта 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

СО Трговиште 

I ОС (V) 

Београд 
25.П.12378/12 

тужба од 14.06.2012. 

(примљена 22.06.2012) за 

накнаду материјалне штете 

од поплаве (1.559.517,28) 

Поступак је у току... 

13.* 

7/12 

Марица Стојменовић 
из села Шапранце 

код Трговишта 

ЈВП „Србијаводе“ 
Република Србија 

СО Трговиште 

I ОС (V) 

Београд 
27.П.12391/12 

тужба од 14.06.2012. 

(примљена 29.06.2012) за 

накнаду материјалне штете 

од поплава (896.300,00) 

Решење I ОС од 26.03.2013. 
којим се утврђује да се тужба 

сматра повученом 

Повраћај у пређашње стање.. 

14* 

8/12 
Љиљана Славковић ЈВП „Србијаводе“ 

I ОС (IV) 

Београд 
12.П1.2288/12 

тужба ради исплате зараде 

(762.254,46) 

Пресуда од 8.10.2013. године 
којом се одбија тужбени захтев 

Поступак по жалби је у току... 

15.* 

9/12 
Срђан Павловић ЈВП „Србијаводе“ 

I ОС (IV) 
Београд 

3.П1.2652/12 

тужба од 13.07.2012. 

године 
(примљена 25.07.2012) 

ради исплате зараде од јула 

2009. до јуна 2012. 

Поступак је у току... 
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16.* 

10/12 

Чекрлић Василије, 

Новичевић Милан и 

Јововић Радомир 

ЈВП „Србијаводе“ 
I ОС (IV) 

Београд 
10.П.1.2562/12 

тужба од 9.07.2012. године 

(примљена 11.09.2012) 

ради исплате зараде од јула 

2009. до јуна 2012. 

Поступак је у току... 

17. 

1/13 

Зоран Ђорђевић из 

Новог села  

Трговишта 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

I ОС (V) 

Београд 
11.П.29351/13 

тужба од 24.06.2013. 
(примљена 1.08.2013) за 

накнаду материјалне штете 

од поплава (4.232.500,00) 

Поступак је у току... 

18. 

 
Несторовић Верољуб 

ЈВП  „Србијаводе“, 

Агробанка и др. 

I ОС Београд 

 
19.П-61059/10 

Утврђење потраживања по 

основу осигурања 

Вредност: 680.000,00 

динара 

Пресудом 19П-6105/10 од 

27.03.2012.год. одбијен 

тужбени захтев. Поступак по 

жалби у току. 

19. 

 
Бранковић Оливера 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

I ОС Београд 28П-14906/10 

Накнада за трајно заузеће 

Вредност: 1.200.000,00 

динара 

Решењем 28П-14906/10 од 

15.03.2011.године тужба се 

сматра повученом. Решењем од 

27.09.2011.године предлог за 

повраћај у пређашње стање 

одбијен. Поступак по жалби у 

току. 

 

20. 

 

Лазаревић Милица 
Република Србија 
ЈВП „Србијаводе 

I ОС Београд 

П-2933/07 

46.П-57831/10; 

 

Накнада за трајно заузеће 

Вредност: 1.737.740,00 

динара 

Пресудом 46.П-57831/10 од 

20.04.2011.године тужбени 
захтев одбијен као неоснован. 

Поступак по жалби у току. 

 

21. 

 

Ратко Лабаш 

 

ЈВП „Србијаводе“ 
 

 

Виши суд у 
Београду 

П-21011/10 

Тужба за неосновано 

обогаћење 
Вредност: 158.000,00 

динара  

Пресуда Вишег суда П-
21011/10 од 09.10.2013. којом је 

тужбени захтев одбијен; 

Пресуда Апелационог суда од 

11.05.2015. којом је жалба 

тужиоца одбијена; Поступак по 

ревизији тужиоца у току 

22. Радивојевић Марија 

 

ЈВП „Србијаводе“ 
ЈВП „Београдводе“ 

 

I I ОС 

Београд 

СЈ Лазаревац 

1Р1-404/2010 

Накнада за експроприсану 

непокретност,  
Вредност: 31.440.000,00 

динара 

Прекид поступка 
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23. Милошевић Југослав 
ЈВП „Србијаводе“ 

 

I I ОС 
Београд 

СЈ Лазаревац 

1Р-59/09 

Накнада за одузето 

земљиште према Закону о 

враћању земљишта 

Вредност: 2.005.704,00 

У току 

24. Милена Бабић 
ЈВП „Србијаводе“ 

 

 I I ОС  

Београд СЈ 
Обреновац 

П-695/14 
Утврђење права својине 

Вредност: 50.000,00 

 

У току 

 
 

25 
Живковић Јован и 

др. 

 
ЈВП „Србијаводе“ 

Град Смедерево, 

Република Србија 
 

ОС  

Смедерево 

 

 

5.П-680/10 

Накнада за трајно заузеће 

(фактичка експропријација) 

Вредност: 2.548.347,00,00 

динара 

У току 

26. 
Живковић Јован и 
др. 

 

ЈВП „Србијаводе“ 
Република Србија 

 

Виши суд у 

Смедереву 
 

 

1П-13/10 
П-8/15 

Накнада за трајно заузеће 

(фактичка експропријација) 
Вредност: 7.007.238,00 

динара 

Донета првостепена пресуда 

1П-13/10 од 27.02.2013. којом је 

усвојен тужбени захтев; 

Апелациони суд је пресудом од 

29.01.2015. укинуо првостепену 
пресуду и предмет вратио на 

поновно суђење; прекид 

поступка услед смрти тужиоца 
 

27. 
Агробанка, 
Агроосигурање, ЈВП 

„Србијаводе“ и др. 

Џагић Предраг  ОС   Шабац П-1124/07 
Регресни захтев поводом 
исплате осигуране суме 

Вредност: 950.000,00 

Закључено рочиште за главну 
расправу; Првостепена пресуда 

још није донета 

28. Росић Стојадин 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

 

ОС   Шабац 

СЈ Богатић 
П-2025/12 

Утврђење права својине 

Вредност: неопредељена 
У току 

29. Бродић Младен 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 
ВП „Сава“ 

ОС   Шабац 

СЈ Богатић 
11П-4982/10 

Утврђење права својине 

Вредност: 90.000,00 динара 

 

 

У току 

 

30. Росић Живорад 
ЈВП „Србијаводе“ 

 
ОС   Шабац 
СЈ Богатић 

1Р-5/09 

Накнада за одузето 

земљиште према Закону о 

враћању земљишта 

У току 
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Вредност: још није 

опредељено 

31. Станаревић Миодраг 
ЈВП „Србијаводе“ 

 
ОС   Ваљево 

СЈ Уб 
IV-14.Р1-188/10 

Накнада за одузето 

земљиште према Закону о 
враћању земљишта 

Вредност: неопредељена 

 
У току 

 

32. 
 Матић (Драгослав)     

Срећко 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

Дирекција за 

уређење и 

изградњу 

Општине 
Лајковац 

ОС   Уб 

 
III-15П-4668/10 

Накнада штете 

Вредност: 631.000,00 

динара 

Првостепеном пресудом III-

15П-4668/10 од 

21.10.2011.године тужбени 
захтев усвојен. Поступак по 

жалби ЈВП „Србијаводе“ и 

Дирекције у току. Предмет 
враћен на поновни поступак. 

 

33. Брдарић Малиша 
ЈВП „Србијаводе“ 
Република Србија 

 

ОС   Ваљево 

СЈ Лајковац 
III-15П-1556/10 

Накнада штете 
Вредност: 1.472.308,00 

динара 

Првостепеном пресудом III-

15П-1556/10 од 

14.06.2012.године тужбени 

захтев у односу на ЈВП 
„Србијаводе“ одбијен као 

неоснован, ау односу на РС 

делимично усвојен. У току 
поступак по жалби тужилаца. 

 

34. 
Милинковић 

Милован 

ЈВП „Србијаводе“ 

Николић Михајло 
ОС Лозница П-1283/10 

Ради заузећа 

Вредност: неопредељена 

 

У току 

 

35. Спахо Горан 
ЈВП „Србијаводе“ 

 и други 
ОС Лозница П-1395/07 

Ради чинидбе и накнаде 

Вредност: 510.000,00 
динара 

У току 

36. Павловић Добросав 
ЈВП „Србијаводе“ 

ЈП „Град Лозница“ 
ОС Лозница 

4П-3552/10 

7П-1302/15 

Ради чинидбе 

Вредност: неопредељена 

Првостепеном пресудом 4П-

3552/10 од 25.02.2013.године, у 

односу на „Србијаводе“ 

тужбени захтев одбијен као 

неоснован, ЈП „Град Лозница“ 
обавезан да изврши чинидбу. 
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Пресудом Апелационог  суда 

Гж. 2859/13 од 08.10.2015. 

укинута је првостепена пресуда 

и  предмет враћен на поновни 

поступак  

 

37. Пјановић Гојко и др. 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

 

ОС  

Пријепоље 
П-227/06 Због заузећа  

У току (поступак по ревизији 
још није окончан). ЈВП заступа 

Републички јавни 

правобранилац по пуномоћју 
 

38. ПТП „Јасеново“ 

Република Србија 
Општина Н.Варош 

Хидроелектране 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС  
Прибој 

СЈ 

Нова Варош 

П-166/10 
Ради утврђења 
Вредност: 1.900.000,00 

динара 

У току 

39. 
Мановић Сретен и 

Милија 

ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

ОС  

Прибој 

 

П-338/10 
Утврђење права својине 

Вредност: неопредељена 
У току 

40. Станојевић Милован 
ЈВП „Србијаводе“ 

Република Србија 

ОС  

Пожаревац 

 

П-76/10 

П-1499/2014-37 

Утврђење права својине 

Вредност: неопредељена 

Пресудом ОС Пожаревац П-

76/10 од 21.11.2012. одбијен 
тужбени захтев; Решењем 

Апелационог суда Гж.1275/13 

од 20.11.2014. укинута 
првостепена пресуда и пред. 

враћен 

41. Тојић Милева ЈВП „Србијаводе“ ОС Лозница Р1-96/13 
Уређењемеђе 

Вредност: неопредељена 
У току 

42. Јовановић Миладин 
ЈВП „Србијаводе“ 
Република Србија 

 

ОС 
Пожаревац 

СЈ Кучево 

IV-72П.50/13 
IV-72П.43/13 

IV-72П.336/15 

Физичка деоба 

Вредност: неопредељена 

Решењем IV-72Р.50/13 од 

18.02.2014 одбијен предлог 

предлагача; Решењем Вишег 

суда у Пожаревцу 

1Гж.459/14(13) од 21.05.2014. 

укинуто првостепено решење и 

предмет враћен на поновни 
поступак; Решењем IV-
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72Р.43/13 од 02.06.2015. 

одбијен предлог 

предлагача;Решењем Вишег 

суда у Пожаревцу 1Гж. 1353/15 

од 25.12.2015. усвојена жалба 

предлагача и предмет враћен на 

поновни поступак; Главна 

расправа закључена, чека се 
доношење решења 

43. Јанковић Живојин 
 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

ОС Уб П-3157/13 
Накнада за заузеће 

Вредност: 600.000,00 
У току 

44. 
Радовановић 

Љубивоје 

Град Београд 

ЈВП „Србијаводе“ 
I ОС Београд П-25845/13 

Накнада штете 

Вредност: 100.000,00 
У току 

45. Остојић Радивоје 
Град Ваљево 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Ваљево 

П-933/14 

5П-256/16 

Накнада штете 

Вредност: 3.000.000,00 

Пресудом ОС Ваљево П-933/14  

одбијен тужбени захтев; 

Решењем Апелационог суда Гж. 

Бр. 5545/14 од 22.01.2016. 
првостепена пресуда је укинута 

и предмет враћен I суду 

46. 
Гордана Бокаловић, 

Јован Богићевић и 
Ана Богићевић 

Општина Уб 

ЈВП „Србијаводе“ 

ПД 
„Термоелектрана 

Никола Тесла“ 

ОС Уб Р1-20/14 

Одређивање накнаде за 

одузето земљиште 

Вредност: још није 

опредељена 

У току 

47. 
Јовановић Живка и 

Недић Драгица 

ЈВП „Србијаводе“ 

Општина Уб 
ОС Уб П-691/14 

Накнада за заузеће 

Вредност: 1.051.200,00 
У току 

48. Тодор Николић ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Неготин 

СЈ Кладово 

6Р1-4/14 

6Р1-45/2015 

Уређење међе 

 

Решењем 6Р1-4/14 од 

27.05.2015. уређена је међа; 

Решењем Вишег суда у 

Неготину 2Гж.-624/15 од 

02.12.2015. укинто је 

првостепено решење и предмет 

враћен на поновни поступак; У 
поновном поступку закључена 
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је расправа, чека се доношење 

решења. 

 

49. Госпава Влајковић ЈВП „Србијаводе“ 
Виши суд у 

Шапцу 
П-23/14 

Накнада штете 
Вредност: 21.706.000,00 

У току 
 

50. Тешић Милоје ЈВП „Србијаводе“ ОС Уб П-421/15 
Накнада за заузеће 
Вредност: 2.200.000,00 

У току 

51. 
Пантелић Драган и 
Зоран 

ЈВП „Србијаводе“ ОС Уб П-517/15 
Накнада штете 
Вредност: 600.000,00 

У току 

52. Вишњић Радојко ЈВП „Србијаводе“ ОС Уб 2П-670/15 

Накнада за заузето 

земљиште 
Вредност. 308.936,00 

У току 

53. Јеремић Слободан 
Општина Уб 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Уб 1П-339/15 

Накнада за заузето 
земљиште 

Вредност. 100.000,00 

У току 

45. 
ЈВП „Србијаводе“ 

„Путеви Србије“ 
Телеком Србија 

ОС Петровац 

на Млави 
64 Р1-13/15 

Накнада за установљену 

службеност по Закону о 

експропријацији 

Вредност. 288.000,00 

У току 

55. 
ЈВП „Србијаводе“ 

 
ЈП „Електромрежа“ 

ОС  

Пожаревац 

 

Р1-283/15-37 

Накнада за 

административни пренос 

по Закону о 

експропријацији 

Вредност: неопредељена 

У току 

56. 
Дринско-лимске 

електране 

ЈВП „Србијаводе“ 

Којић Миленка и 
др. 

ОС  

Лозница 
Р1-3/15 

Физичка деоба 

Вредност: неопредељена 
У току 

57. 
Ђорђевић Петар и 
Милојко 

ЈВП „Србијаводе“ 
МЗ Липница 

ОС  
Лозница 

4П-89/2015 
Накнада штете 
Вредност: 340.000,00 

У току 

58. ЈВП „Србијаводе“ „Бора Кечић“ ад 
ОС 

Обреновац 
П-142/15 

Тужба по основу 

неплаћених накнада за 
одводњавање 

Вредност: 77.600,00 

У току 

59. ЈВП „Србијаводе“ Телеком Србија ОС Зајечар 20Р.1-30/15 
Накнада за установљену 

службеност по Закону о 
У току 
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експропријацији 

Вредност. Још увек није 

опредељена 

60. 
       ЈВП 

„Србијаводе“ 

Министарство 

финансија 
Управни суд 14У-13613/13 

Поништај решења 
Министарства финасија 

461-02-4299/99-13 од 

15.07.2013. којим су 
одбијене жалбе ЈВП и 

јавног правобраниоца РС 

на решење Комисије за 
враћање земљишта 

Општине Богатић 

У току 

61. 
       ЈВП 

„Србијаводе“ 

Министарство 

финансија 
Управни суд  

Поништај решења 

Министарства финасија 

461-02-0054/2003 од 

15.05.2008. којим су 

одбијене жалбе ЈВП и 

јавног правобраниоца РС 

на решење Комисије за 

враћање земљишта 

Општине Кикинда 

У току 

62. 
       ЈВП 

„Србијаводе“ 

Министарство 

животне средине, 
рударства и 

просторног 

планирања 

Управни суд 9 У-6291/12 

Поништај решења 

Министарства животне 

средине, рударства и 

просторног планирања  

којим су одбијене жалбе 

ЈВП на решење РГЗ 

У току 

63. 
       ЈВП 

„Србијаводе“ 

Влада 
РСпросторног 

планирања 

Управни суд  

Поништај решења Владе 

05број 465-7988/2013 од 

30.09.2013. којим је 

утврђен јавни интерес за 

експропријацију, 

одн.адм.пренос 

У току 
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64. Дамњановић Зоран 

Општина 

Аранђеловац 

ЈКП Букуља 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Аранђеловац 

19.П.33998/10 

П.632/15 

Накнада штете због 

плављења (310.000,00 

динара) и чинидба – 

Укинуто  

Пресуда од 15.05.2015 Укинуто 

АДВ послато 18.06.2015. 

65. Илић Новица 
Опш. Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 11.П.131/10 

Накнада штете због 

поплаве - 428.241,24  

динара 

Поступак је у току 

66. Гајић Драгана ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Ниш 

СЈ Алексинац 
28.П.9670/10 

Накнада штете због 

поплаве - 756.703,00 динара 
Поступак је у току АДВ. 

67. Ђурђевић Ненад ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Параћин  

СЈ 
Деспотовац 

5.П.2096/10 
Накнада штете и чинидба 

55.000,00 динара 
Поступак је у токуАДВ: 

68. Радић Мирољуб 

ЈП Дир. за урб. и 

изградњу 

Лесковац 

Ју Морава 

Житковац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Ниш 

СЈ Алексинац 
29.П.5671/10 

Накнадна штете због сече 

дрвећа 100.000,00 динара 
Поступак је у току 

69. Алексић Крста 

ЈП 

ДирекцијаУжице 

Град Ужице 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Ужице 3.П.1980/10 
Накнада штете због 

поплаве 683.424,00 динара 

Поступак је у току ADV poslato 

09.12.2015. 

70. Баткић Реџеп 

ЈП Србијапутеви Б 

Општина Н.Пазар 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
П.4/12 

Накнада за заузето 

земљиште (р. Рашка) - 

18.000.000,00 

Поступак је у току 

71. Митровић Предраг 

Република Србија 

Осн.школа Св. Сава 
ЈП Дирекција В.Хан 

„Механизација“ 

Власотинце 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Врање  

СЈ В. Хан 
23.П.3566/10 

Неосновано обогаћење  - 

510.000,00 динара 
Поступак је у токуАДВ: 

72. Денић Стана 

ДВП „Ерозија“ 

Ниш 

Општина Бојник 

ЈП Дирекција 

ОС Лесковац 

СЈ Лебане 
П.252/09 

Накнада за заузето 
земљиште - 800.000,00 

динара 

Поступак је у току 
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Брестовац 

ЈВП „Србијаводе“ 

73. 
Рајковић Живко и др. 
из Негосавља 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 
Општина Медвеђа 

ОС Лесковац 
8.П.5351/10 
П.2800/12 

Накнада због заузећа 
земљишта - 2.500.000,00 

Поступак је у токуАДВ: 

74. Богдановић Радмила ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Јагодина 
СЈ Свилајнац 

5.П.162/10 
12.П.565/13 

Накнада штете због 
поплаве - 187.544,00 

 Првостепена пресуда од 
18.10.2013.АДВ. 

75. 
Марковић Драган и 

Новаковић Славица 

Република Србија 
Опш. Г.Милановац 

ЈП „Србијашуме“ 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Чачак 

СЈ Г. 

Милановац 

19.П.1986/10 
Накнада штете за одузето 

земљиште - 1.832.600,00 
Поступак је у токуАДВ 

76. Петаковић Драган 

Република Србија 

Општ Г. Милановац 

ЈП „Србијашуме“ 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Чачак 

СЈ Г. 

Милановац 

16.П.1965/10 
Накнада штете за одузето 

земљиште - 6.713.000,00 
Поступак је у току АДВ. 

77. Вуловић Милован 

„Водопривреда“ 

Смедер.Паланка 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 
Крагујевац 

П.116/10 
Накнада штете због  
поплаве - 1.228.850,00 

Прв.пресуда P.116/10одбијен 

туж. Захтев 31.03.2014. 

Укинуто АС Краг. Гж.2187/14 

78. Ђурић Љиљана 
ДОО „Градис“ 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Пожега 

СЈ Косјерић 
1.П.2617/10 

Накнада штете због заузећа 

земљишта - 204.500,00 
Поступак је у току 

79. Дамњановић Радиша 

Опш.Аранђеловац 

ЈКП „Букуља“  

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Крагујевац 

СЈ 

Аранђеловац 

24.П.30970/10 

Накнада штете због 

плављења - 600.000,00 и 

чинидба -регулација р. 

Кубршнице 

Одбачена  тужба 03.12.2012. 

Поступак по жалби је у 

токуАДВ: 

80. Цветковић Петар ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Врање 

СЈ Владичин 
Хан 

11.П.10058/10 

Накнада штете због 

плављења земљишта - 
10.000,00 динара 

Усвојен пр.пресудом од 

03.06.2014. за износ од 
60.000,00 дин 

81. Станковић Милан ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Ниш 

СЈ Алексинац 
30.П.7804/11 

Накнада штете због 
немогућности кор. пута - 

190.514,00 динара 

Одбијен тужбени захтев 

10.01.2013. године 

82. Сибиновић Костадин 
Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац 

 

11.П.1095/12 
11 П.2672/13 

11P.5544/13 

Накнада штете због заузећа 
– земљишта - 401.626,00 

динара 

У токуАДВ: 

83. Вукадиновић Петар 
Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац 

 
8.П.9807/11 

Накнада штете, својина и 

државина - 496.000,00 
Поступак је у токуАДВ. 
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динара 

84. Јовановић Зоран 
Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац 

 
15.П.8808/10 

Накнада штете због 

поплаве - 

248.988,00 динара 

Одбијен захтев па укинуто 

20.05.2014. 

85. Тутић Шемсо 
Општина Тутин 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 

СЈ Тутин 

17.П.2914/11 
17. П.511/13 

Накнада штете због ерозије 

земљишта и  чинидба - 
1.300.068,00 динара 

 

Пресуда којом је 
преиначеноАДВ. 

86. 
Панић Радивоје и 

др.(25 тужиоца) 

Опш. Алексинац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Ниш  

СЈ Алексинац 
29.П.9296/11 

Накнада штете због 

поплаве - 9.586.330,00 

динара 

Поступак је у токуАДВ. 

87. 
Мирковић Љиљана и 

др. 

Опш. Деспотовац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Параћин  

СЈ 

Деспотовац 

6.П.1853/11 Утврђивање права својине Поступак је у току 

88. Илић Вукосава 
Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 22.П.4894/10 Утврђивање права својине Поступак је у току 

89. Богдановић Радмила ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Јагодина 

СЈ Свилајнац 
П.113/10 

Чинидба-регулација 

Раоничког потока 

Поступак је у току Првостепена 

пресудаАДВ. 

90. 
Мрваљевић Божидар 

и др. 
ЈВП „Србијаводе“ ОС Прокупље И.5079/10 

238.040,00 - извршење 

чинидба 
Поступак је у току 

91. Петровић Божидар ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац 

СЈ 

Власотинце 

11.П.9950/11 Утврђивање права својине Поступак је у току 

92. Ђурђевић Јован 
Општина Ћуприја 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Параћин  

СЈ Ћуприја 
7.П.2926/10  

Накнада штете због 

поплаве -208.385,00 
Поступак је у токуАДВ: 

93. 
Пред.Црновршанин 

Есад 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
Р1.119/11 Деоба непокретности Поступак је у току 

94. 
Тахировић Рамиз 

 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
П.2410/10 Повраћај непокретности Поступак је у току 

95. 
Кујовић Идриз 

 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
21.П.1002/12 Утврђивање права својине Поступак је у току 

96. Ресимић Мирослав 
Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Пожега  

СЈ Ивањица 
7.П.546/12 Утврђивање права својине Поступак је у току 

97. Васић Мирослав 
Република Србија 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Крушевац 10.П.33/11 Утврђивање права својине Поступак је у току 
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98. Алексов Никола ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Пирот   

СЈ 

Димитровград 

5.П.588/12 Утврђивање права својине Поступак је у току 

99. Дервишевић Селим 
Република Србија 

Град Н.Пазар 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
П.658/12 Утврђивање права својине Поступак је у току 

100. Алексић Драган 

Град Ужице 

Дир. Ужице 

ЈВП „Србијаводе“  

ОС Ужице 2.П.3137/11 
Накнада штете због 

поплаве -125.000,00 динара 

Решење од 21.02.2013 о 

прекиду до окончања поступка 

4 К:318/12 

101. Ђурђевић Јован ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Параћин  

СЈ Ћуприја 

10.П.1429/10 

 10 П.295/13 
Утврђивање права својине У току АДВ. 

102. Матић Александар 

АД „Водопр. С 

Паланка 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Крагујевац 

СЈ Топола 

24.П.6088/10 
Накнаде штета за уништену 

-детелину 52.000,00 динара 
Поступак је у току 

103. 
Вићентијевић 

Витомир 

РС 

Општина 

С.Паланка 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Смедерево СЈ 
С.Паланка 

П.675/08 Утврђивање права својине   
Прекид поступка  због смрти 

тужиоца 

104. Милановић Бранка 
Опш. Деспотовац 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Параћин  

СЈ 

Деспотовац 

П.225/07 
Накнад за одузето 

земљиште 10.000,00 динара 
Поступак је у току 

105. Обрадовић Милован 

Град Крагујевац 

ЈВП „Србијаводе“ 

 

ОС 

Крагујевац 
П.2093 Чинидба изградња моста Поступак је у току 

106. 
Предлагач 

 Николић Ђурђа 
ЈВП „Србијаводе“ ОС Лесковац 1.Р.214/11 

Накнада за 

експ.непокретност 
Поступак је у току 

107. Коцић Душан ЈВП „Србијаводе“ ОС Лесковац П.755/10 
Утврђивање права својине 

и чинидба 
Пр.одбијен туж.26.01.2016. 

108. Најдановић Милорад 
Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“  

ОС 

Крагујевац 

СЈ Баточина 

21.П.8912/10 Утврђивање права својине Поступак је у току 

109. Стојковић Загорка 
Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 18.П.7481/10 

Накнада штете  због 

поплаве 350.000,00 динара 

Поступак је у току –прекид због 

смрти странке 

110. Јанковић Слободан 
Република Србија 

Општина Лебане 

ОС Лесковац 

СЈ Лебане 
10.П.6083/10 Право коришћења Поступак је у току 
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ЈВП „Србијаводе“ 

111. 
Пејчић Душанка 

 
ЈВП „Србијаводе“ ОС Пирот П.299/10 Утврђивање права својине Поступак је у току 

112. 
Радојковић Весић 

Весна 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Смедерево 

СЈ С.Паланка 

П.675/08 Утврђивање права својине Поступак је у току 

113. Пројовић Винка 
Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“   

ОСКраљево 

СЈ Рашка 
П.379/10 Утврђивање права својине Поступак је у току 

114. Михајловић Новица ЈВП „Србијаводе“ ОС Ниш 33.П.6504/12 
Накнада штете због заузећа 

-100.000,00 динара 
Поступак је у току 

115. 
Најдановић 

Мирослав 

 

ЈВП „Србијаводе“ ОС Пирот 1.Р1.121/12 Физичка деоба Решење поступак по жалби 

116. Павловић Промислав 
Опш. Алексинац 

ЈВП „Србијаводе“ 
СЈ Алексинац 29.П.6832/12 

Накнада штете због 

поплаве (камилица и мента) 
1.062.000,00 динара 

Поступак је у току АДВ: 

117. Николић Сава  ЈВП „Србијаводе“ ОС Врање П.4011/12 Својина 50.000,00 Поступак је у току 

118. Марјановић Зоран 
ЈВП „Србијаводе“ 
Дунав осигурање 

ОС Ниш 8П.5522/13 
Накнада штете 
вр.1.814.008,00 

Поступак је у току 

119. ЈВП „Србијаводе“ 

 

Минист.финансија 

 

  

Врховни суд 

СР Београд 
 

Поништај решења 

463-02-408/08-07 – 

престанак  права 

коришћења земљишта 

Поступак је у току 

120. ЈВП „Србијаводе“ 
Опш.веће 

Свилајнац  

Управни суд 

РС Београд 
 

Поништај решења 

06-2/11-19 - нак.за 

коришћење грађ. земљишта 

Поступак је у току 

121. ЈВП „Србијаводе“ 
Општинско веће 

општ. Деспотовац 

Управни суд 

РС Београд 
 

Поништај решења  

418-10/2011-02 - нак.за 
коришћење грађ. земљишта 

Поступак је у току 

122. ЈВП „Србијаводе“ Република Србија 
ОС 

Крагујевац 
1Р1.188/12 

Накнада за експропријацију 
 

Поступак је у току 

123. Општина Тутин 
Република Србија 

ЈВП „Србијаводе 

ОС Нови 

Пазар 
СЈ Тутин 

II 18 П.942/13 

Ради размене 

непокретности 
500.000,00 

Поступак је у току 
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124. 
Миладиновић Радоје 

из Старог Села 
ЈВП „Србијаводе 

ОС 

Смедерево 

СЈ Велика 

Плана 

I-2 Р1.31/13 

Одређивање накнаде за 

одузето земљиште 8у истом 

предмету и пр. 461-40/91-

04 и 461-02-121 

Поступак је у току. Управни 

спор по реш. 461-02-00095/06-

13 којим је одб. Ж. 461-124/91-

04 

 

АДВ: 

125. 
Милосављевић 

Живојин из Лепенца 

Република Србија 
ЈВП „Србијаводе“ 

Зоран Лапчевић из 

Лепенца 

ОС Крушевац 

СЈ II Брус 

II 11.П.1915/13 

3П.1198/15 

Својина и накнада штете 

вр. 62.670,00 

Поступак је у току 

 

126. 
Дервишевић Селим и 

др. 

Република Србија 

Град Нови Пазар 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
19 П.1071/13 

Својина вредност 

100.000,00 
Поступак је у току 

127. 
Младеновић Борисав 

из Лесковца 

Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 40 П,5839/13 

Накнада штете 

вред.10.000,00 
Поступак је у току 

128. 
Вранић Жарко из 

Цветака Краљево 

ЈВП „Србијаводе“ 

Дир.за планирање 

Краљево 

ДВП Западна 

Морава Краљево 

ОС Краљево 1 П.3424/13 
Накнада штете вред. 

860.000,00 

Поступак је у току – прекинут 

пар. Поступак решење ОС 

Краљево од 10.03.2014.г. потв 

Виши суд Гж. 722/14 

25.11.2014. 

129. 
Прокић Новица из 

Бобишта 

Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 22 П.6982/13 

Накнада штете вр. 

980.000,00 
У току 

130. 
Стојановић Милева и 

Јордан из Дражева 

ЈВП „Србијаводе“ 

Мојсиловић Драган 

ОС Нови 

Пазар 
19 П.15/14 Сл.пролаза У току 

131. 
Љубиша Ивановић 

из Мале Копашница 

Град Лесковац 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Лесковац 34 П.3712/13 

Накнада штете 

вр.1.200.000,00 
У току 

132. 
Доловац Бехудин из 

с.Јанче 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
11 П.129/14 

Утврђивање права својине 

вр. 100.000,00 динара 
У току 

133. 
Елма Синановић 

Жанета Мурић из 

Н.Пазара 

Нумановић Бахрија 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
13 П.121/14 

Утврђивање права својине 

вр. 100.000,00 динара 
У току 

134. Муратовић Барја 
Муратовић Фаик 

Град Нови Пазар 

ОС Нови 

Пазар 
19 П.192/14 

Утврђивање удела у 

заједничкој имовини вр. 

1.000.000,00 

Прекид од 15.04.2014 

135. Стојановић ЈВП „Србијаводе“ ОС Лесковац 25 П.8542/11 Накнада штете ичинидба У току 
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Слободан из 

Д.Стајковце 

43 П.2282/14 вр. 10.000,00 

136. Реп.водни инспектор 
Окр. ЈВП 
Србијаводе  

ВПЦ Морава 

Прек суд 
Пирот 

1 ПР. 811/14 

Пресуда ПР. 811/14 од 

18.12.2014кажнјено ЈВП са 
200.000,00 Миљојковић са 

30.000,00 -жалба  

У току 

137. 
Стојковић Слободан 

из Д.Синковца 

Спасић Јордан из 

Лесковца 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац 2Р1.82/14 Ради физичке деобе 
Укинуто 2Р1. 251/1  поновни 

поступак 

138. 
Петровић Слободан 
из Власотинца 

ЈВП „Србијаводе“ 

„VLASINA ECO 
ENERGY“ 

d.o.o.Vlasotince 

СЈ 
Власотинце  

32 П.1504/14 
Поништај уговора вр. 
400.000,00 динара 

У току 

139. 
Јанковић Добрила и 

Филиповић Гордана 

Милојевић Надежда 

ЈВП „Србијаводе“ 
ОС Ниш 12 П.10196/13  U toku 

140. 
Барјактаревић 

Богољуб  из 

Крагујевца 

Република Србија 
ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 
Крагујевац 

13. П.959/14 
Накнада штете  вр. 
24.869,00 

У току 

141. 
Бихорац Сафет из с. 

Јанча 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Нови 

Пазар 
21 П.627/14 Својина вр. 100.000,00 У току 

142. 
Радојковић Зоран из 

Лазаревод села 
ЈВП „Србијаводе“ ОС Ниш 15 П.3827/14 

Накнада због фактичке 

екпропријацијевр.98.400,00 
У току 

143. Васиљковић Зоран  ЈВП „србијаводе“ ОС Лесковац 11. П.4151/14 
Ради накнаде штете  вр. 

540.000,00 
Послато адвокату 

144. 
Миодраг Васић из 

Грабовца 

Општина Свилајнац 

ЈВП Србијаводе 

ОС 

Деспотовац 

СЈ Свилајнац 

3 П.456/14 
Накнада штете и линидба 

вр. 290.313,00 
Послато адв. 

145. 
Цветановић Летица и 

др. из Ниша 

Бранковић Јадран 
Бранковић Радослав 

ЈВП Србијаводе 

Град Ниш 

ОС Ниш 3П.4407/14 
Утврђење права трајног 

коришћења вр. 100.000,00 
У току 

146. 
Јовић Владимир из 

Лесковца 
ЈВП Србијаводе ОС Лесковац 22П.4156/14 

Накнада штете канал Баре 

вр.129.000,00 
У току 

147. 
Арсић Јован из 

Лесковца 
ЈВП Србијаводе ОС Лесковац 29.П. 4153/14 

Накнада штете канал Баре 

Вр. 77.000,00 
У току 
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148. 
Муратовић Халил из 
Н.Пазара 

Република Србија 

ЈВП Србијаводе 

 

ОС Н.Пазар 21 П.812/14 
Утврђивање права својине 
вр. 100.000,00 

У току 

149. 
Јовановић Славољуб 
Јовановић Горан из 

Братмиловца 

ЈВП Србијаводе ОС Лексовац 5 П.4150/14 
Накнада штете канал Баре 

вр.510.000,00 
У току 

150. 
Стојановић Госпава 

Стојановић Новица 
ЈВП Србијаводе ОС Лесковац 10 П.4159/14 

Накнада штете канал Баре 

вр.140.000,00 
У току 

151. 
Вуковић Сања из 

Балуге Љубићске 

ЈВП „Србијаводе“ 

Град Чачак 
ОС Чачак 6 П.1276/14 

Накнада за фактички 

одузето земљиште вр. 

300.000 

У току 

152. 
Општина 

Димитровград 

Република Србија 

ЈВП „Србијаводе“ 
ПС Ниш 5 П.1321/2014 

Стицање нез основа вр. 

686.207,56 
Општина Димитровград 

153. 
Мијаиловић 

Момчило из Биновца 

и др. 

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС 

Смедерево  

 

1.Р.41/04 Утврђивање накнаде 
(ПРЕДМЕТ 

достављен.адв.16.10.2013.) 

154. ЈВП „Србијаводе“ 

Минист. Финансија 

и привреде 

заинтерес.лице 

Маринковић 

Живана и др. 

Управни суд 
Београд 

10 У. 5618/13ISTO 
104 

Поништај реш.461-02-

121/2004-13 –враћање 

земљишта одузетог по ПЗФ 

ПРЕДМЕТ 
достављен.адв.10.12.2014.)АДВ. 

155. 
Стојковић Боривоје 

из В.Хана 
ЈВП „Србијаводе“ 

СЈ Владичин 

Хан 
 П.878/14 

Накнада штете 

вр._________ 
У току 

156. 
Лекић Љубиша из 

Прогорелице 

Рангелов Бојан 

Република Србоја 

ЈВП „србијаводе“ 

ОС Краљево 12 Р.1.33/14 Физичка деоба У току 

157. Стојановић Душан ЈВП „Србијаводе“ ОС Лесковац 7 Р 2686/15 Службеност вр. 50.000,00 У току 

158. Ђурић Љиљана 
Град Лесковац 

ЈВП Србијаводе 
ОС Лесковац 7П.2869/15 

Накнада штете канал Баре 

вр. 784.000,00 
У току 

159. 
Барјактаревић 

Богољуб с. Јовац 
Крагујевац 

Република Србија 

ЈВП Србијаводе 

ОС 

Крагујевац 
6 П.2508/15 

Накнада за заузето 

земљиште вр. 278.064,00 
дин 

U toku 

160. 
Пешић Смиљка из 

Мрштана 
ЈВП Србијаводе ОС Лесковац 27 П.4157/14 

Накнада штете вр. 

112.000,00 канал Баре 
U toku 



42 

 

161. 
Миљковић Славко из 

Суводола 
ЈБП Србијаводе 

ОС 

Смедерево 
2 Р.1. 5/15  

Утврђивање накнаде 461-

153/91-7 Град Смедерево 

пок. Миљковић Симеон из 

Суводола. У.12518/13 (461-

528/91-07 

Миљковић Славко из Суводола 

Пресудом УС Одељење у Нишу 

У.12518/13 утврђ.право на 

накнаду за земљ.враћено по 

ПЗФ 

162. 
Станојковић 

Чедомир из Врања 

Општина 

Трговиште 
ОС Врање П.821/14 

Позив за учешће у 

поступку 
У току 

163. 
Радојковић Милан из 

Мајдева Крушевац  

ЈВП Србијаводе 

заинт.лице 

Управни суд 

Београд 
2 У.16360/14  У току 

164. 
Милић Горан из 

Павловца  

Град Врање 

ЈВП Србијаводе 

Основни суд 

Врање 
П.1610/15 Својина вр.25.000,00 У току 

165. 
Јовић Зоран из 

Лебана 

Општина Лебане 

Радосављевић Јован 

Стојановић Петар 

ЈВП Србијаводе 

Основни суд 

Лебане 
П.1159/14 

Утврђ.извора опасности и 

накнада штете 10.000,00 
У току 

166. 

Милановић 

Миливоје из 

Крагујевца 

Милановић 

Братислав из 

Цветојевца 

ЈВП Србијаводе 
ОС 

Крагујевац 

Пресудом УС 

Одељење у Нишу 

У.1525/13утврђ.право 

на накнаду за 

земљ.враћено по 

ПЗФ 461-153/91-07 

3Р134/15. 

Милановић Миливоје из 

Крагујевца 

Милановић Братислав из 

Цветојевца 

167. 
Митрашиновић 

Милан и Шестић 

Горан 

ЈВП Србијаводе 
ОС Велика 

Плана 

Пресудом УС 

Београд 

У.5618/13утврђ.право 

на накнаду за 
земљ.враћено по 

ПЗФ461-40/91-04 

Још није утврђена накнада 

основ је неспорно утврђен-

очекујемо поступак 
утврђивања накнаде 

Митрашиновић Милан и 

Шестић Горан 

168. 
Глигоријевић Драган 

из Купиновца 

Република Србија 

ЈВП Србијаводе 

ОС 

Деспотовац 

СЈ Свилајнац 

3П.357/15 
Утврђивање својине 

вр.10.000,00 
У току 

169. 
Стоилков Ацко и 

Стоилков Косанка из 

Пирота 

Општина 

Димитровград 

ЈВП Србијаводе 

ОС 

Димитровград 
П.135/15 

Накнада штете вр. 

90.000,00 
У току 

170. 
МЗ Мрзеница и 

други 

ЈВП Србијаводе 

ПД Мегасан доо 
ОС Крушевац 1. П.929/15 

Евикција и чинидба 

вр.10.000,00 дин 
У току 
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Крушевац 

171. 
Николић Ђурђа и 

Костић Светислав из 

Рудара 

ЈВП Србијаводе ОС Лесковац 
8 П.7527/15 

35 П.4184/14 
Ради накнаде вр.1.000,00 У току 

172. 
Пред.Епархија 

Жичка 

Прот.пред. ЈВП 

Србијаводе 
ОС Краљево 2 Р1. 58/15 Деобе вр. У току 

173. 
Предл. Општина 

Тутин 

Прот.1. РС 

2.ЈВП Србијаводе 

ОС Нови 

Пазар 
Р1. 79/15 Размена непокретности U toku 

174. 
Ђурић Љиљана из 

Косјерића 
ЈВП Србијаводе 

ОС Пожега СЈ 

Косјерић 
5 П.1223/15 Заузеће непокретности Послато адв. 16.11.2015. 

175. Станковић Славољуб 

Станковић 

Момчило, Љубић 

Гојко и 
Стојановић Нена 

Србијаводе 

ОС Лесковац Р1. 46/15 Физичка деоба У току 

176. 
Станковић Драган из 

Мрштана 
ЈВП Србијаводе ОС Лесковац П. 4148/14 Накнада штете канал Баре У току 

177. 
Маринковић 

Томислав из Врања 
ЈВП Србијаводе ОС Врање Р.3. 1000/15 

Накнада штете вр. 

3.500.000,00 дин. 
У току 

178. 
Трајковић Станимир 

из Лесковца 

Град Лесковац 

прош.тужба на  

ЈВП „Србијаводе“ 

ОС Лесковац  41. П.157/12 
Накнада штете 

вр.3.769.828,24 
У току 

179. 
Петковић Станиша 

из Врања 
ЈВП „Србијаводе“ ОС Врање П.4491/15 Својина вр. 50.000,00 дин У току 

180. 
Ђурђевић Јован из 

Влашке 

РС 

 РГЗ 

Општина Ћуприја 

ЈВП Србијаводе 

Виши суд у 

Јагодини 
П.2/16 Накнада штете 5.000.000,00 Послато адв. 18.01.2016. 

181. 
Старчевић Јордан из 

Сече Реке 
ЈВП Србијаводе ОС Пожега 5П.998/15 Накнада штете 1.000.000,00 У току 
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