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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

 
Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ је 

основано у новембру 1989. године у складу са чланом 2. Одлуке о изградњи бране 

и акумулације „Ровни“ којом је вршење инвеститорских послова на изградњи овог 

објекта поверено ЈП „Колубара“. 

Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и 

Мионица су 20.10.2010. године потписали Уговор о организовању и Уговор о 

преносу удела и основали регионално Јавно предузеће за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ 

Ваљево. 

Основна делатност ЈП “Колубара” је скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде (шифра делатности -  3600).  

 

 ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља 

инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова 

на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема “Стубо - Ровни”   кога  

чине: 

 Брана и акумулација “Стубо - Ровни”; 

 Постројење за пречишћавање воде „Ровни" Q=30 l/s; 

 Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо -  Ровни“ - 
ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“; 

 Црпна станица „Пакље“; 

 Постројење за пречишћавање воде „Пећина“ Q=600 l/s; 

 Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“– резервоар „Гајина“–
резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“; 

 Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лајковац, 
Лазаревац, Мионица и Љиг; 

 Мерно регулациони блокови и други хидротехнички објекти. 

Изградња бране и формирање акумулације „Стубо – Ровни“ има за циљ 
уређење режима воде у сливу река Јабланице и Колубаре, односно отклањање 
временске и просторне неусклађености између расположивих водних ресурса и 
потреба за водом са циљем да се  обезбеде довољне количине воде за потребе 
корисника, заштиту животне средине и спречавање деструктивног дејства воде 
редукцијом поплавног таласа.  
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 Изградњом објеката Регионалног вишенаменског хидросисистема "Стубо - 

Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, 

градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и 

туристичког насеља Дивчибаре. 

 
Слика 1. - Шема "Регионалног система водоснабдевања Колубара" - тренутно стање 

 

1.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16 и 

88/19) и оснивачким актом ЈП „Колубара“ органи предзећа су:  

 Надзорни одбор и 

 Директор 
 

Надзорни одбор ЈП „Колубара“ чини Председник и два члана.  

Председника Драгана Бошковића и чланове Надзорног одбора Миодрага 

Радојевића и Бранку Станимировић именовала је Скупштина града Ваљева 

(Решење број: 112-1114/2020-04 од 30.11.2020.године и Решење број 112-444/19-04 

од 31.05.2019. године).  

Директор: Скупштина града Ваљева је именовала Зорана Митровића, 

дипломираног економисту за директора ЈП „Колубара“ (Решење број: 112-954/2018-

01/1 од 11.10.2018. године). 
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У складу са законским прописима, Предузеће је у 2021. години разврстано у 

мало правно лице, а наведени податак ће се користити при изради Финансијских 

извештаја за 2022. годину. 

 
      

Слика 2.  Организациона шема ЈП „Колубара“ 

2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА   

2.1. ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА 

  

Годишњим пописом у ЈП „Колубара“ са стањем на дан 31.12.2021. године 

утврђено је следеће стање имовине, обавеза и капитала (у динарима): 

а) с та л н а  и м о в и н а 

    - земљиште ............................................................                                    111.966.910   

    - грађевински објекти .............................................                                    529.150.142 

    - постројења и опрема ...........................................                                    300.424.609 

    - инвестиције у току................................................                               10.077.660.290 

    Свега стална имовина                                                                           11.019.201.951 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

ДИРЕКТОР 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА 

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА 
ОПШТИХ И ЕКОНОМСКО 

ФИНАНСИЈСКИХ 
ПОСЛОВА 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТМА 
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТМА 
РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА 

ПРАВНА СЛУЖБА 

 

СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ФИНАНСИЈА И 
КЊИГОВОДСТА 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 
КЛАЛИТЕТОМ ВОДЕ 
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 ЈП „Колубара“ располаже значајном вредношћу имовине, при чему 

некретнине, постројења и опрема у припреми (инвестиције у току) износе 

10.077.660.289,64 динара и чине 91% сталне имовине. На дан 31.12. 2021. године 

садашња вредност некретнина, постројења и опреме у припреми (инвестиција у 

току) је: 

- Брана и акумулација «Стубо-Ровни».... ............................          8.795.268.255 

- Цевовод сирове воде од бране до ППВ „Пећина“.............              42.134.355 

- Цевовод чисте воде ............................................................          1.154.939.994 

- Фабрика воде за снабдевање насеља...........................                   13.138.633 

- Резервоари „Каменитовац“ и „Брдо“ .............................                    33.496.786 

Пројектно - техничка документација за: 

- Локални цевовод за Дивци – Веселиновац ...................                     1.276.740 

- Локални цевовод и резервоар за снабдевање водом 

  села Стубо ....................................................................                            217.870 

- Локални цевовод Кланица – Ваљевска Лозница ......                            859.692 

- Локални цевовод и резервоар за село Ровни .............                          254.135 

- Цевовод чисте воде Р. Гајина - Драчић - Дивчибаре ..                      6.814.029 

- ППВ "Пећина II" ...........................................................                          9.144.800 

- Регионални цевовод чисте воде Р."Оштриковац" - Лајковац, 

  Уб, Лазараревац ...........................................................                        8.115.000 

- Регионални цевовод чисте воде Мионица - Љиг ........                     12.000.000 

СВЕГА:                                                                            10.077.660.289 

  б) о б р т н а  и м о в и н a 

 - материјал, резервни делови и ситан инвентар                                        25.218 

 - потраживања по основу продаје .......................                                       26.864 

 - друга потраживања ............................................                                   5.045.335 

 - готов. еквиваленти и готовина............................                                15.965.603 

          - потражив. за више плаћен порез на добитак ...                                   1.548.197 

 - краткор. активна временска разграничења  .....                                     611.114                            

 Свега обртна имовина:                                                                       23.222.331                                     

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ: (а+б)                                        10.100.882.620 
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 Укупна актива Биланса стања на дан 31.12.2021. године износи 

11.042.424.282 динара. 

 Изворе средстава у износу 10.752.982.045 динара чине: 

 а) укупан капитал...............................................................                       1.108.577.001 

       државни капитал ..............................................................                       918.003.000 

       ревалоризационе резерве ..............................................                       497.838.471 

       нераспоређени добитак ранијих година ........................                         34.097.661 

       нераспоређени добитак текуће године .........................                                44.139 

       губитак ранијих година ...................................................                      - 341.406.270 

б) обавезе (укупно)..........................................................                          9.933.847.281  

    1. дугорочна резервисања и обавезе ………........                            61.284.099 

  - дугорочна резервисања ................................                            5.135.352 

  - обавезе које се могу конвертовати  

                        у капитал .........................................................                         56.148.747 

      2. одложене пореске обавезе .................................                          64.524.709 

    3. краткорочне обавезе ............................................                    9.808.038.473 

                 - примљени аванси,депозити и кауције .............                         264.585.559 

        - обавезе према добављачима ..........................                             6.450.311 

        - остале краткорочне обавезе ..........................                               2.284.764 

                  - ПВР ..................................................................                        9.534.072.704 

                 - обав. за остале пор,допр.и друге дажбине ...                                  645.135 

           СВЕГА: (а+б)                                                                                  11.042.424.282  

 

 Укупна пасива Биланса стања на дан 31.12.2021. године износи 

11.042.424.282 динара. 

 

 2.2. ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА 

  
 Годишњи финансијски извештај за 2021. годину је састављен на основу 

важећих рачуноводствених, пореских и осталих прописа као и општих аката ЈП 

„Колубара“ и достављен је Агенцији за привредне регистре у законском року. 

 Позиције биланса стања представљају имовину, обавезе и капитал 

предузећа на дан 31.12.2021. године. 
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 Укупна имовина утврђена у билансу стања (актива) ЈП „Колубара“ износи 

11.042.424 хиљада динара, колико износе капитал и обавезе (пасива). 

 Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и 

опрему и некретнине, пострoјења и опрему у припреми и разврстана су у складу са 

Законом о рачуноводству и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама.` 

 Набавна вредност грађевинских објеката на дан 31.12.2021. године износи 

661.872.121 динара (управна зграда, пословни објекти на градилишту, командна 

зграда са пратећим објектима бране и акумулације „Стубо – Ровни“, телемерне 

станице, ППВ „Пећина" и ЦС „Пакље“ ), док исправка вредности износи 118.980.635 

динара, тако да је степен отписа 18%. Наведени коефицијент указује на закључак 

да је имовина коју користи Предузеће нова. 

 Опрему чине машинска и електро опрема уграђена у објекте бране и 

акумулације „Стубо – Ровни“ и пратеће хидротехничке објекте, опрема у ППВ 

„Пећина“ и ЦС „Пакље“, возила, рачунари и остала средства за рад и обављање 

редовних пословних активности. Набавна вредност опреме на дан 31.12.2021. 

године износи 397.747.888 динара, а исправка вредности 81.700.307 динара, тако 

да је степен отписа 20%. Наведени коефицијент такође указује на закључак да је 

опрема коју користи предузеће нова.  

 На позицији капитал у билансу стања АОП 0401 на дан 31.12.2021.године 

евидентиран је укупан износ од 1.108.577.001 динара и састоји се од основног 

капитала (државни капитал) у износу од 918.003.000 динара, ревалоризационих 

резерви у износу од 497.838.471 динара, нераспоређеног добитка у износу од 

34.141.800 динара и губитка ранијих година у износу од 341.406.270 динара. 

Приликом оснивања регионалног јавног предузећа Уговором о преносу удела 

оснивач Град Ваљево као преносилац без накнаде пренео је на остале осниваче 

Градску општину Лазаревац и општине Лајковац, Мионица и Уб удео у ЈП 

„Колубара“ у висини од по 0,5% основног капитала. Дакле, на основу овог Уговора 

Град Ваљево је оснивач са већинским уделом од 98%, а општине суоснивачи са 

уделом од по 0,5%. Укупан основни капитал износи 918.003.000 динара. 

 

 На конту 330 - ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 

нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме евидентирана су 

повећања по основу процене сталне имовине са стањем на дан 31.12.2020. године 

које је обавила овлашћена проценитељска агенција у износу од 497.838.471  

динара. 

 Нераспоређени добитак у укупном износу од 34.141.800 динара састоји се 

од нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 34.097.661 динара и 

нераспоређеног добитка текуће године у износу од 44.139 динара. 
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 Губитак ранијих година у износу од 341.406.270 динара настао је 

евидентирањем умањења на билансним позицијама на терет резултата пословања 

из претходног периода (од 1989. до 2018. године) по препоруци Државне 

ревизорске институције.  Имајући у виду наведено у билансу стања на позицији 

капитал евидентиран је укупан износ од 1.108.577.001 динара. 

 

 У билансу стања евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу 

од 5.135.351 динара, која се састоје из резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених у износу од 2.629.351 динара и резервисања за трошкове судских 

спорова у износу од 2.506.000 динара. 

 

 У оквиру дугорочних обавеза евидентиране су обавезе које се могу 

конвертовати у капитал у укупном износу од 56.148.747 динара и чине их улагања 

ЈКП "Водовод - Ваљево" у износу од 29.364.747 динара и улагања града Ваљева у 

износу од 26.784.000 динара. Када се стекну услови, ове обавезе конвертоваће се  

у капитал и евидентирати код Агенције за привредне регистре. 

 

 Одложене пореске обавезе у износу од 64.524.709 динара су обрачунате у 

складу са МРС и представљају законску обавезу. 

 У 2010. и 2011. години ЈП "ЕПС" Београд је у складу са Уговором на име 

накнаде за утврђено право коришћења бране и акумулације "Стубо - Ровни" за 

изградњу мини хидроелектране авансно уплатио ЈП "Колубара" 317.000.000 динара 

са ПДВ - ом. У 2021. години посебно је евидентиран  примљени аванс без ПДВ - а у 

износу од 264.584.558 динара. 

  
            Неизмирене обавезе према добављачима евидентиране моментом 

билансирања су текуће обавезе настале крајем 2021. године. Ове обавезе износе 

1.404.976 динара и односе се на месечне рачуне за електричну енергију, 

телефонске рачуне, рачуне за гориво, за сервис и одржавање возила као и обавезе 

према другим добављачима, које су измирене почетком 2022. године. На овој 

позицији биланса стања евидентиране су и обавезе према власницима 

непокретности у износу 5.045.335 динара, које су измирене, али су ова средства 

депонована у суду док накнаду не преузме власник експроприсане непокретности и 

до тада ће се евидентирати на конту -  Добављачи у земљи (Обавезе према 

власницима непокретности).  

 Укупне обавезе из пословања ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2021. године 

евидентиране на овој позицији биланса стања износе 6.450.311 динара.  

 Остале краткорочне обавезе представљају обавезе по основу зарада 

запослених за децембар месец 2021. године (које су исплаћене у јануару месецу 

2022. године), обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора за 2021. 

годину и др. накнаде, које су исплаћене почетком 2022. године. У билансу стања 

евидентиране су и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. 
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 На позицији биланса стања - пасивна временска разграничења приказана су 

државна давања повезана са инвестицијама у укупном износу од 9.534.072.704 

динара, а односе се на уплате које врши Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, затим уплате града Ваљева по основу капиталних 

субвенција као и других финансијера и евидентирају се у складу са МРС 20 и 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.  

 Све горе наведене и образложене обавезе приказане су наредној табели: 

 
ОБАВЕЗЕ ЈП „КОЛУБАРА“ НА ДАН 31.12.2021. ГОД. 

 
Ред. 
број 

ВРСТА ОБАВЕЗЕ ИЗНОС ДОСПЕЋЕ КОМЕНТАР 

1. 
Обавезе према 
добављачима 

 
6.450.311 

 обавезе према добављачима 
и власн.непокр. на дан 
31.12.2021. 

2. 
Обавезе за зараде и 
накнаде зарада 

2.284.764  обавезе за зараде за 
децембар 2021. год., накнаде 
НО и др. накнаде 

3. 
Обавезе по основу 
примљених аванса 

264.584.558  ЈП "ЕПС" 

4. 
Обавезе по основу 
донација  

/  / 

5. 
Обавезе према градском 
буџету  

/  / 

6. 
Обавезе према 
Републичком буџету 

/  / 

 
7. 

 
Остале обавезе  

     
9.534.072.704 

56.148.747 
5.135.351                 

646.137 
64.524.709 

 

  
државна давања,  обавезе 
које се могу конвертовати у 
капитал,резервисања, 
обавезе за остале порезе, 
доп. и др.дажбине, одложене 
пореске обавезе 

 У К У П Н О: 9.933.847.281   
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 2.3. ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ 

  
 Обрачун амортизације урађен је у складу са Законом о рачуноводству 

и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП 

„Колубара“.  

 Некретнине, постројења и опрема представљају део имовине 
предузећа која се исказује у активи биланса стања. Почетно вредновање 
средстава врши се по набавној цени, а отписивање имовине применом 
годишњих стопа амортизације, које се утврђују на основу корисног века 
трајања. Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом 
пропорционалног метода (основицу чини набавна вредност). 

 

 Отпис грађевинских објеката врши се применом годишњих стопа 

амортизације, које су прописане Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама. 

 Постројења и опрема обухватају постројења и опрему тј. имовину коју 

поседује правно лице и од ње очекује будућу економску корист, у периоду 

дужем од годину дана.  

Алат и ситан инвентар чији је век употребе краћи од једне године  
отписују се у целости приликом давања у употребу. 

 

 За отписана основна средства се не врши обрачун амортизације. За 

некретнине, постројења и опрему у припреми (у ЈП „Колубара“ она чине 

значајан део сталних средстава) не врши се обрачун амортизације.    

 За грађевинске објекте и опрему ППВ „Пећина“ (Уговор о привременом 

преносу права на привремено коришћење бр.282 од 22.12.1998.) и ЦС 

„Пакље“ (Уговор о привременом преносу права на привремено коришћење 

бр. 82 од 11.04.2007.), који су привремено дати на коришћење ЈКП „Водовод - 

Ваљево“  ЈП "Колубара" од 31.12.2016. године обрачунава амортизацију.  

 Обрачуната амортизација представља трошак (конто 540 – трошкови 

амортизације) и у 2021. години укупно износи 29.364.315 динара. 
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2.4. АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА  

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, број 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године именована 

је Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи бране „Стубо 

- Ровни“ у Ваљеву и то: Потпорно тело бране „Стубо - Ровни“, Инјекциона 

завеса изнад коте 319 mnm, Шахтни прелив са одводном тунелом и 

одскочним прагом, Командна зграда, Дизел агрегат, Санитарна заштита – 

чишћење акумулације, Систем осматрања и обавештавања, Саобраћајнице, 

Приступни пут круни бране, Пут круна бране – село Стубо, Пут село Стубо – 

нова локација цркве, Водомерне станице: „Сушица“, „Јабланица 1“ и 

„Јабланица 2“, Техничко осматрање, Хидромеханичка опрема, Електро 

опрема и Излазна затварачница. Инвеститор на изградњи наведених објеката 

је ЈП „Колубара“ Ваљево. 

НАПОМЕНА: Решењем Министарства за капиталне инвестиције, за део 

бране „Ровни“ издата је Делимична употребна дозвола, тј. решење број 351-

03-00062/2004-05 од 15.6.2006. године, којим је одобрена употреба следећих 

објеката: шахтни прелив, предбрана, армирано - бетонска инјекциона плоча и 

инјекциона завеса до коте 320 mnm.  

 У току 2021. године Комисија је извршила стручни преглед Анализе 

оскултационих мерења, Анализе квалитета воде, Анализе рада Howell-Bunger 

затварача и остале документације везане за праћење понашања бране и 

акумулације у периоду пробног рада. Такође, извршен је преглед изведених 

радова и праћено је тестирање Система обавештавања и узбуњивања, као и 

постављене опреме у Контролно - командном центру. 

 Имајући у виду изведено стање објеката бране и акумулације „Стубо -

Ровни“, Комисија је наложила ЈП „Колубара“ да у наредном периоду изведе 

неопходне радове за завршетак инвестиције. 

 Дефинисано је да је за безбедно и ефикасно функционисање система и 

очување квалитета воде у акумулацији, неопходно извести радове по 

осавремењеним пројектима из 2019. године: антиерозионе заштите 

акумулације „Стубо – Ровни“, санитарно уређење слива као и санацију 

осулина и одрона на угроженој деоници пута од круне бране према селу 

Стубо.  

ЈП „Колубара“ је Пети извештај Комисије за технички преглед, од 

16.08.2021. године доставила Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, како би се на основу њега 

планирала сретства у републичком буџету за 2022. годину за завршетак 

инвестиционих радова на објектима бране и акумулације „Стубо - Ровни“. 



Извештај о раду  ЈП „Колубара“ за 2021. годину 

 

                                                                                                                                                Страна   13 
 

Комисија је констатовала да један од  проблема за добијање употребне 

дозволе представљају и нерешени имовинско - правни односи, који датирају 

још из периода почетка изградње бране и акумулације (почетак деведесетих 

година двадесетог века) које је неопходно решавати у наредном периоду.   

 У циљу решавања имовинско - правних односа ЈП „Колубара“ је 

уредила помоћне књиге земљишта за катастарске парцеле које се налазе под 

објектима бране и акумулације у свих седам катастарских општина. У  

помоћним књигама земљишта  поред података о броју и површини парцеле 

стоји и број Решења о експропијацији на основу ког су исте експрописане. 

Урађене су у електронској  и писаној форми. Обрадом и систематизацијом 

података уочене су парцеле на којима нису решени имовински односи и 

кренуло се у решавање истих. 

 На решавању имовинско – правних односа ЈП “Колубара“ интензивно 

сарађује са: Републичком дирекцијом за воде, службом Републичког 

геодетског завода у Ваљеву као и надлежним одељењем Градске управе 

града Ваљева. 

Предузете су све потребне активности у циљу решавања ових 

проблема (поднети су захтеви са спровођење промена на неспроведеним 

парцелама  на основу правоснажних решења о експропијацији). Поднет је  и 

захтев Катастру за исправку грешке на парцелама на којима је уписана 

друштвена својина, тако да се изврши упис на Републику Србију са правом 

коришћења ЈП „Колубара“. По поднетом захтеву Републички геодетски завод 

је донео Решење.  

Везано за решавање проблема административног преноса са ЈВП 

„Србијаводе“ и ЈП „Србијашуме“ на ЈП „Колубара“, поднета је ургенција 

Градкој управи града Ваљева за наставак поступка и доношење Решења о 

административном преносу.  

 УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВОДЕ  

 

Почетком 2019. године ЈП "Колубара" је поднело захтев "Агенцији за 

заштиту животне средине" да се акумулација "Стубо - Ровни" уврсти у стални 

мониторинг испитивања квалитета воде. У сва четири годишња доба током 

2019. године запослени у "Агенцији за заштиту животне средине" су вршили 

узорковање воде у акумулацији на више кота и дубина. Крајем 2020. године, 

резултати су  јавно објављени на сајту "Агенције за заштиту животне 

средине". Добијени резултати мониторинга у хидролошком циклусу 2019. 

године представљаће "нулти мониторинг" статуса квалитета воде из 

акумулације „Стубо - Ровни“ према критеријумима Оквирне директиве о води 
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ЕУ. Извршена су биолошка, микробиолошка,физичко-хемијска, хемијска као и 

радиолшка иситивања квалитета воде. Из добијених резултата 

мониторинга, са аспекта одређивања физичко и физичко-хемијских 

параметара испитивани узорак из акумулације „Стубо -  Ровни“  

одговара умереном статусу, а хемијски статус је оцењен као добар.  

ЈП "Колубара" је у јуну и новембру 2021. године ангажовало  Институт 

за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" Београд, а у августу "Градски 

завод за јавно здравље" Београд да  изврше  анализу воде из акумулације 

"Стубо - Ровни", што је у складу са Пројектом управљања. Акредитоване 

лабораторије су  радиле велику "В" анализу са радиологијом. На основу 

резултата обављених лабораторијских испитивања утврђено је да 

контролисани узорци воде задовољавају норму за II класу квалитета 

површинских вода према испитаним физичко-хемијским и микробиолошким 

параметрима, а у складу са одредбама Уредбе о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12) за акумулације 

формиране на водним телима Тип 3 (Значајно измењена водна тела). 

Површинске воде које задовољавају II класу квалитета, према горе наведеној 

Уредби, могу да се користе за снабдевање водом за пиће. 

 

 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА БРАНЕ И  АКУМУЛАЦИЈЕ  

До завршетка изградње објеката Регионалног вишенаменског 

хидросистема „Стубо - Ровни“, ЈП „Колубара“ обавља инвеститорске послове 

као и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова.  

Истовремено ЈП „Колубара“ врши услуге везане за управљање и 

одржавање објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – 

Ровни“. 

Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу 

заштите од поплава и обезбеђивања биолошког минимума у токовима река 

Јабланице и Колубаре се врши у складу са Главним пројектом управљања 

акумулацијом "Стубо - Ровни" урађеним од стране "Енергопројект - 

Хидроинжењеринг" а.д. Београд број 597-ПП од 02.10.2018. године.  

ЈП "Колубара" је у 2021. години обављало следеће услуге и 

свакодневне активности:  

 мерење параметара на акумулацији: 

ниво воде у језеру, проток воде на улазу у језеру, проток воде на излазу из 

језера, проток воде на месту мерења за процуривање испод инјекционе 

завесе, количину падавина; 
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 регулисање нивоа воде у акумулацији;  

 поступања у складу са упозорењима РХМЗ;  

 контролисање мерне опреме на објектима бране; 

 праћење протока воде на мерној станици Јабланица 2 у сврхе праћења 

и одржавања биолошког минимума река Јабланице и Колубаре и 

евентуалне превентиве од поплава; 

 геодетско осматрање; 

 геотехничка осматрања објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни". 

У корито реке Јабланици низводно од бране, према Главном пројекту 

управљања акумулацијом „Стубо – Ровни“, обавезно се мора обезбедити 

проток од минимално 140 l/s, колико износи усвојена вредност гарантованог 

еколошког протока. Овај минимум од 140 l/s је неопходан ради одржавања  

биодиверзитета у реци Јабланици. ЈП „Колубара“ је испуштало воду током 

целе 2021. године. Самим тим акумулација се користи и у сврхе допуне вода 

реке Колубаре и Јабланице. 

У склопу услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске и 

електроопреме ЈП „Колубара“ је спроводило следеће активности: 

 редовна контрола и одржавање хидро машинске опреме уграђене  у 

објекте Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“; 

 редовна контрола и одржавање електро опреме уграђене у објекте 

Регионалног вишенаменски хидросистем „Стубо – Ровни“; 

 редовна контрола и одржавање енергетске опреме и редовног 

напајања; 

 редовна контрола и одржавање телекомуникационе опреме у оквиру 

Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“; 

 вршење редовних и ванредних функционалних проба целокупне 

опреме у објектима бране и акумулације „Стубо – Ровни“. 

Имајући у виду да ЈП "Колубара" управља "високим бранама" изграђен 

је Систем за осматрање, обавештење и узбуњивање који је ЈП "Колубара" 

дужно да одржава у функционалном стању у складу са прописаним 

нормативима.  

  Систем за осматрање и обавештавање на брани „Стубо - Ровни“ је 

саставни део јединственог система за осматрање и обавештавање на 

територији Републике Србије, што се остварује уклапањем у постојећи 

оперативни центар у Ваљеву. 
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У циљу провере функционалне исправности система за осматрање и 

обавештавање и узбуњивања у сарадњи са МУП - Сектором за ванредне 

ситуације врши  се редовна месечна проба сваке прве среде у месецу у 12 

часова. Такође, МУП - Сектору за ванредне ситуације доставља се  извештај 

о стању хидроакумулације "Стубо - Ровни" два пута у току дана. ЈП 

"Колубара" је дужно да поступа по налозима и упозорењима МУП - Сектора за 

ванредне ситуације. 

Обезбеђење зона санитарне заштите акумулационог простора 

проистиче из Закона о водама и Правилника о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

Министарство здравља је донело Решење број 530-01-514/2016-10 од 

24.10.2016. године којим су одређене непосредна, ужа и шира зона санитарне 

заштите акумулације „Стубо – Ровни“. 

ЈП "Колубара" спроводи следеће законом прописане активности контроле 

зона санитарне заштите акумулације: 

 ЈП "Колубара" је у зонама санитарне заштите видљивим ознакама  

           обележило границе зона санитарне заштите на начин који омогућава  

      обавештеност грађана о приступању зони санитарне заштите; 

 Посада на објектима бране и акумулације води рачуна о обезбеђењу  

           сигурности у случају изненадног загађења водотока и других штетних  

           дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за      

           пиће; 

 Узорковање и контрола квалитета воде  у обиму "В" анализе, са 

радиологијом врши се на и кварталном нивоу; 

 Прати се квалитет воде у акумулацији, врши узорковање воде у 

Јабланици и Сушици и врше мерења у физичко хемијској лабораторији 

која се налази у Командној згради; 

 Обавља се визуелна контрола акумулационог простора два пута 

дневно. 

 

 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МХЕ „РОВНИ“ У ПОДБРАНСКОМ ДЕЛУ 

 

После усаглашавања уговорених обавеза између ЈП „Колубара“  и   ЈП 

„ЕПС“ у вези изградње минихидро електране „Ровни“, започели су радови на 

овом објекту крајем марта 2021. године.  
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ЈП „Колубара“ је преузела обавезе да се за потребе изградње МХЕ 

обезбеди:   

1) за период изградње: 

- уступи простор за формирање привременог градилишта; 

- омогући прикључак за електричну енергију; 

- омогући прикључак за техничку воду; 

- обезбеди физичко техничку заштиту градилишта; 

- обезбеди три канцеларије у градилишном насељу за рад 

стручног особља; 

- обезбеди потребан број гарсоњера за смештај радника; 

- обезбеди објекат за потребне контроле квалитета уграђеног 

материјала (без лабораторијске опреме); 

- обезбеди магацин за одлагање алата и ситног материјала; 

- искрчити шибље, исећи дрвеће на траси електроенергетског 

вода у оквиру комплекса бране и акумулације на који ће бити 

прикључена МХЕ; 

- чистити и одржавати проходним приступне саобраћајнице за 

пролаз на градилиште, о којима се стара ЈП „Колубара“ 

2) за период експлоатације МХЕ: 

- управљати и вршити надзор над МХЕ у континуитету 24h свих 

дана у години; 

- физичко техничко обезбеђење МХЕ, у оквиру комплекса  бране и 

акумулације „Стубо-Ровни“ 

- одржавати са повећаном пажњом делове објетата и опреме 

бране и акумулације, која је неопходна за рад МХЕ, како не би 

долазило до застоја у производњи електричне енергије; 

- одржавати физичку заштуту МХЕ (ограде, рампе и др), која 

онемогућава приступ неовлашћеним лицима; 

- обезбедити магацински простор за смештај резервних делова и 

потрошног материјала за потребе МХЕ; 

- крчити шибље, сећи дрвеће на траси електроенергетског вода у 

оквиру комплекса бране и акумулације; 

- одржавати зелене површине и сузбијати коровску вегетацију на 

грађевинској парцели МХЕ и у зони приступних саобраћајница. 

Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а. 
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 РАДОВИ НА ЗАШТИТИ И ИЗМЕШТАЊУ ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ 
ЦЕВОВОДА 
 

 На траси регионалног цевовода  чисте воде, деоница „Белошевац-

Дивци“ ДН 700 и „Дивци - Оштриковац“ ДН 600 (цевовод је напуњен водoм за 

пиће и под радним притиском од 10-16 bar),  изводе се радови на изградњи 

државног путу ИБ реда број 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница 

Иверак – Лајковац (веза са ауто-путем Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница 

Београд - Пожега) - такозвана брза саобраћајница Иверак - Лајковац. 

Просторним планом подручја посебне намене за брзу саобраћајницу 

Иверак – Лајковац, Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу за 

брзу саобраћајницу, предвиђено је измештање дела цевовода као и заштита 

на местима укрштања са брзом саобраћајницом.   

Представници ЈП „Колубара“ су интезивно радили са инвеститором 

брзе саобраћајнице ЈП „Путеви Србије“ и извођачем радова на изналажењеу 

најоптималнијег решења у циљу заштите ова два значајна инфраструктурна 

објекта.  

На делу трасе регионалног цевовода „Белошевац – Дивци“ ДН 700 на 

четири места долази до укрштања са брзом саобраћајницом на којима ће се 

извршити заштита цевовода и изводити радови на измештању цевовода у 

дужини од 170 m.  

На траси цевовода „Дивци – Оштрковац“ ДН 600 укрштања су на два 

места на којима ће се извршити заштита цевовода и изводити радови на 

измештању цевовода у дужини од 1440 m. 

Инвеститор на изградњи брзе сабраћајнице у оквиру које се изводе 

радови на измештању регионалног цевовода је ЈП „Путеви Србје“. Вредност 

радова на измештању и заштити цевовода износи око 150.000.000 динара 

(1.300.000 ЕУР-а). 

 

 ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ФИНАНСИРАНА ИЗ КАПИТАЛНИХ 

СУБВЕНЦИЈА 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирана су 

инвестициона улагања везана за инвестиционе активности на изградњи 

објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ из 

капиталних субвенција у укупном износу од 5.000.000 динара. 

На основу уговора закљученим са предузећима “Цетин” и ЈП “Емисиона 

техника и везе” постављена је опрема за потребе функционисања система 
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даљинског надзора и управљања - СДНУ и система осматрања и 

обавештавања - О и О на стубове поменутих предузећа. За несметани рад 

наведених система ЈП "Колубара" плаћа таксе за електронске комуникационе 

услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система 

даљинског надзора и управљања као и накнаде за услуге смештаја и 

обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама ( 

ЈП "Емисиона техника и везе Београд") које се финансирају из буџета града 

Ваљева из капиталних субвенција.  

Средства за електронске комуникационе услуге за функционисање 

Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и 

управљања коришћена су у периоду фебруар - децембар месец 2021. године 

у укупном износу од 856.209 динара. 

ЈП "Колубара" је спровело јавну набавку и закључило Уговор за радове 

на одржавању простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких 

објеката Регионалног вишенаменскок хидросистема „Стубо - Ровни“. Уређен 

је простор око резервоара „Оштриковац“ и „Гајина“, узводна и низводна 

косина тела  бране и простор око објеката у подбранском делу. Укупна 

вредност радова износила је 960.000 динара.  

У 2021. године спроведена је јавна набавка и закључен Уговор за 
радове на објектима бране и акумулације „Стубо - Ровни“ пут Стубо - 
Брезовице. До краја 2021. године изведени су уговорени радови на 
одржавању пута који се односе на поправку туцаничког застора, машинском 
чишћењу склизнутог земљовитог и другог материјала, чишћењу цевастих 
пропуста, уређењу берме са ручним ископом и машинским кавањем камених 
косина. Вредност изведених радова је 2.995.500 динара.  

 
У 2021. години инвестиционе активности које су финансиране из буџета 

града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 
4.811.709 динара, што чини 96 % од планиране вредности. 

 Структура и степен реализације инвестиционих улагања по објектима 
дати су у следећој табели: 
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ИНВЕСТИЦОНА УЛАГАЊА                                                                        у хиљадама        

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА 
ПЛАН за 
2021.год. 

ОСТВАРЕНО 
2021.год. 

Индекс 
4/3 

1 2 3 4 5 

1. Брана и акумулација “Стубо-Ровни“ 
 

2.998 2.995 100 

2. 

Електронске комуникационе услуге за 
функционисање  система осматрања и 
обавештавања и система  даљинског 
надзора и управљања и накнаде за услуге 
смештаја и обезбеђивања простора за 
инсталирање опреме на емисионим 
локацијама 

1.004 856 85 

 
 

3. 

 
Одржавање простора око објеката бране и 
акумулације и хидротехничких објеката 
регионалног вишенаменског хидросистема 
"Стубо-Ровни" 

998 960 96 

 
УКУПНО: 

 
5.000 

 
4.811 

 
96 

 
Инвестиционе активности у 2021. години финансиране су из капитални 

субвенција из буџета града Ваљева .                                                                                                                                                                   

 
 

3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА И       

    ЦЕНЕ 

                

 Оснивачким актом уређена је основна делатност ЈП „Колубара“ и то 

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, али и обављање 

инвеститорских послова и послова стручног надзора над изградњом објеката 

Регионалног вишенаменског  хидросистема „Стубо - Ровни“. ЈП "Колубара" 

обавља услуге по уговору закљученим са градом Ваљевом које се односе на 

управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу 

заштите од поплава и обезбеђивање биолошког минимума у токовима река 

Јабланице и Колубаре, вршење услуга контроле током редовног одржавања 

хидромашинске и електроопреме, управљање системом осматрања и 

обавештавања, контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола 

квалитета воде. Како је регионални систем и даље у изградњи, ЈП „Колубара“ 

се за сада не бави производњом и пружањем услуга водоснабдевања 

будућим корисницима.   
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4. КРЕТАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДЕ 

 4.1. ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ  

 

 У ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2021. године запослено је укупно 20 

радника. У структури броја запослених радници са високом стручном спремом 

чине 45% (9 запослених), вишом стручном спремом 5% (1 запослени), 

средњом 40% (8 запослених), КВ радник 5% (1 запослени) и 5% НК радник (1 

запослени). Број и структура запослених директно се одражава на трошкове 

зарада и накнада зарада запослених у Јавном предузећу за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни 

„Колубара“. 

 4.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ   
         РАСХОДИ 

 

 Исплата зарада се врши у складу са Програмом пословања ЈП 

„Колубара“ за 2021. годину и Правилником о организацији и систематизацији 

послова у ЈП „Колубара“ и другим законским прописима, који регулишу ову 

област. 

 Исплаћене бруто зараде (бруто I) запослених у које је укључена 

накнада за исхрану (топли оброк) и накнада за годишњи одмор (регрес) у 

2021. години су износиле 21.443.277 динара и остварене су у оквиру 

средстава одобрених од стране оснивача у висини 25.422.920 динара. ЈП 

„Колубара“ је у 2021. години у потпуности испоштовало месечну динамику 

исплата зарада у складу са годишњим Програмом пословања. 

 У 2021. години исплаћене су накнаде по уговору о привременим и 

повременим пословима за два извршиоца у бруто износу од 1.937.235 

динара. Један извршилац, дипломирани инжењер електро технике овабља 

послове везане за управљање и одржавање електроопреме и 

електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима 

Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању 

система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и 

СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за 

изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове 

издавања услова имаоцима јавних овлашћења. Други извршилац, 

дипломирани грађевински инжењер са лиценцом ангажован је на пословима 

праћења грађевинских радоба на објектима бране и акумулације, изградње 

мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове 

на деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на 
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пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе 

саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова 

имаоцима јавних овлашћења.  

 Накнаде члановима Надзорног одбора су исплаћене у укупном износу 

од 339.446 динара. Накнаде се исплаћују у складу са Одлуком о висини 

накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач град 

Ваљево у 2015. години (број: 011-66/2015-02). Накнада за рад у надзорним 

одборима се исплаћује у месечном нето износу и то: председнику НО 8.000 

динара и осталим члановима НО 5.000 динара.  

 Током 2021. године, запосленима у ЈП  "Колубара" исплаћене су 

накнаде за превоз запослених на посао и са посла у укупном износу од 

543.273 динара. 

 У фебруару месецу 2021. године исплаћена је отпремнина за једног 

запосленог приликом одласка у старосну пензију у износу од 273.653 динара 

у висини три просечне зараде по запосленом у Републици Србији. 

 Исплаћена је солидарна помоћ у складу са Посебним Колективним 

уговором за јавна предузећа у комуналној делатности Србије на основу кога 

сви запослени у комуналном сектору стичу право на исплату солидарне 

помоћи за 2021. годину у висини од 41.800 динара по запосленом. Солидарна 

помоћ са припадајућим порезом за ове намене исплаћена је у укупном износу 

од 928.889 динара. 

 Укупан износ исплаћених бруто зарада је 21.443.277 динара, а 

просечно исплаћена месечна бруто зарада у ЈП "Колубара" (која садржи нето 

зараду, порез и доприносе на терет запосленог, минули рад, накнаду за 

регрес и топли оброк) по запосленом у 2021. години износи 89.347 динара и 

нижа је од просечне бруто зараде у Републици Србији у децембру месецу 

2021. године која је износила је 102.196 динара. 

 Просечно исплаћена месечна нето зарада по запосленом у 2021. 

години у ЈП "Колубара" износила је 64.507 динара и нижа је од  просечне нето 

зараде у Републици Србији у децембру месецу 2021. године која је износила 

је 74.629 динара. 

 У ЈП "Колубара" се током 2021. године мењао број запослених, а на 

дан 31.12.2021. године било је запослено 20 лица. 

 Просечне нето зараде по степену квалификације са упоредним 

подацима за 2020. и 2021. годину дате су у наредној табели: 
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Ред. 
Број 

Квалификациона 
структура 

 

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА  
 

Индекс 
4:3 

2020.год. 2021. год. 

1 2 3 4 

1. НК 39.726 44.373 111 

2. КВ 52.821 53.298 100 

3. ССС 52.827 53.495 101 

4. ВС 58.998 59.743 101 

5. ВСС 76.575 74.423 97 

6. Директор 
 

108.266 109.374 101 

 

Напомена: Један запослени трећег степена стручне спреме (КВ) има 41 
година радног стажа односно минули рад који просечно износи око 7.900 
динара месечно, што утиче на висину његове просечне нето зараде.  
 

5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  

 5.1. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ И ПОКАЗАТЕЉИ (БИЛАНС УСПЕХА) 

 Укупни остварени приходи у 2021. години износе 71.484.859 динара и 

чине их: 

а) Пословни приходи 

  - Приходи од  продаје производа и услуга ............................        44.095.510         

  - Остали пословни приходи  ...................................................        27.154.609 

  - Приходи од усклађивања вредности имовине ..................                93.608 

     С В Е Г А:                                                                                       71.343.727                         

   б) Остали приходи ...............................................................             141.132    

     УКУПНО (а+б):                                                                               71.484.859 

 Приходи од продаје производа и услуга у 2021. години износе 

44.095.510 динара. Овде су садржани приходи од услуга по уговору 

закљученим са Градом Ваљевом на обављању послова везаних за  

управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу 

заштите од поплава у износу од 40.000.000 динара без ПДВ-а. За 

финансирање услуга по уговору обезбеђена су средства из буџета града 

Ваљева у износу од  48.000.000 динара са ПДВ-ом. Ове приходе чине и 

приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП 

ЕПС-а у износу од 4.059.510 динара, као и приход од услуга које се односе на 

издавање услова за израду урбанистичког пројекта и услова за пројектовање 

и израду техничке документације у износу од 36.000 динара.  
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 Остали пословни приходи у износу од 27.154.609 динара обухватају 

приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени приход који се 

признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања 

основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду. 

Приходи од усклађивања вредности имовине износе 93.608 динара.  

 

 Остали приходи у износу од 141.132 динара односе се на приходе од 

смањења обавеза и остале непоменуте приходе. 

   

 Финансијским планом за 2021. годину били су планирани укупни 

расходи у износу 76.442.116 динара. У 2021. години остварени укупни 

расходи износе 70.802.586 динара и мањи су за 7% од планираних. 

 Упоредни преглед укупних расхода дат је у наредној табели: 

 
Табела: Укупни трошкови и расходи 
 

 
СТРУКТУРА РАСХОДА 
 

 
ПЛАН ЗА  
2021. год. 

 
ИЗВРШЕЊЕ 

2021. год. 

 
Индекс 

3/2 

1 2 3 4 

Трошкови материјала, горива и енергије 
4.550.000 3.678.435 81 

Троошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 

33.489.016 29.465.093 88 

Трошкови амортизације 30.000.000 29.364.315 98 

Трошкови производних услуга 1.400.000 2.897.880 207 

Трошкови резервисања / 1.046.603 / 

Нематеријални трошкови 6.153.100 3.960.847 64 

Финансијски расходи / 28.691 / 

Остали расходи 850.000 55.955 7 

Расходи по основу исправки грешака из 
ранијих година које нису материјално значајне 

/ 304.767 / 

 
У К У П Н О : 

 

76.442.116 70.802.586 93 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА 
 
 Трошкови материјала, горива и енергије у укупном износу од 

3.678.435 динара односе се на трошкове горива, лож уља и електричне 

енергије и трошкове материјала за текуће одржавање објеката и опреме 

Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ (командне зграде, 

водозахватне куле, излазне затварачнице, прекидне коморе, резервоара 

"Гајина" и "Оштриковац", ППВ "Ровни").  

 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су 

детаљно образложени у поглављу које се односи на трошкове зарада, 

накнаде зарада и остале личне расходе. Ови трошкови садрже трошкове 

бруто зарада (бруто I), доприносе на терет послодавца, трошкове накнада по 

уговору о привременим и повременим пословима, трошкове накнада 

члановима НО, отпремнине, солидарну помоћ и остале личне расходе и 

накнаде у укупном износу од 29.465.093 динара. 

 Трошкови амортизације износе 29.364.315 динара и детаљно су 

образложени у поглављу које се односи на обрачун амортизације. 

 Трошкови производних услуга износе 2.897.880 динара. Највећи 

удео у овим трошковима чине трошкови услуга одржавања, који се односе на 

одржавање око објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - 

Ровни" (објекти бране и акумулације, резервоари и остали хидротехнички 

објекти), и то трошкови сечења густог шибља и другог растиња, кошење, 

ручни утовар и транспорт на депонију. Овде су садржани трошкови ПТТ 

услуга, трошкови закупа места за постављање опреме за систем осматрања 

и обавештавања и трошкови осталих производних услуга. 

 Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и 

трошкови резервисања за судске спорове износе 1.046.603 динара и исказују 

се у билансу успеха у складу са МСФИ/МРС. 

 Нематеријални трошкови у укупном износу од 3.960.847 динара, 

садрже трошкове осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, 

трошкове чланарина, трошкове пореза на имовину и порез на добит,  

трошкове адвокатских услуга, трошкове репрезентације и остале 

нематеријалне трошкове. 

 Финансијски расходи у износу од 28.691 динара односе се на расходе 

камата. 

 Остали расходи у укупном износу од 55.955 динара односе се на 

хуманитарне, спортске и друге активности и остале непоменуте расходе.  
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 У оквиру расхода по основу исправки грешака из ранијих година које 
нису материјално значајне исказан је ефекат исправке грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне у износу од 304.767 динара. 
 
 Укупни расходи остварени у 2021. години износе 70.802.586  динара и 

за 7% су мањи од планираних. 

             5.2. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 

 
 У ЈП „Колубара“ у 2021. години  остварен је добитак пре опорезивања у 

износу од 682.2073 динара, односно нето добитак у износу од 44.139 динара. 

Одлуком о расподели добити за 2021. годину коју је донео Надзорни одбор 

предвиђено је да се на основу члана 22. Закона о јавним предузећима 

остварена добит у целокупном износу расподељује за покриће губитака из 

ранијих година. 

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

 

 Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу 

за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са 

циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског 

регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих 

планираних корисника. 

 

 На седници Владе Републике Србије која је одржана 02.12.2021. године 

донета је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне 

намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом. Овај 

документ представља увод у завршетак градње регионалног система 

водоснабдевања Колубарског округа, који је започет крајем прошлог 

века. Циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског 

основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и 

функционисање деонице магистралног цевовода Ваљево - Лазаревац, 

са одвојцима према насељима као и за развој и функционисање других 

инфраструктурних система у коридору.  

 

 Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског  хидросистема 

„Стубо – Ровни" је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, 

Лајковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" 

која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата 

значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у  
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Западној Србији, а која у великој мери може допринети привредном и 

туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.  

 

 Објекат бране и акумулације је стабилан, функционише без уочених 

поремећаја уз редовни контролу свих компоненти система. 

 

 Треба нагласити да је услед обимних кишних и снежних падавина у 

новембру и децембру 2021. године на локалном путу деоница  круна 

бране – село Стубо, на стационажи 0+450м у усеку, дошло до 

отварања новог клизишта са низводне и узводне стране пута. 

Саобраћај у овом профилу je ризичан и небезбедан, са тенденцијом 

скорог потпуног прекида. 

 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка 

дирекција за воде није определило средства за наставак радова на 

изградњи објеката бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2021. години. 

 

 У извештајном периоду 01.01. – 31.12.2021. године  није било 

поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле 

обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, 

обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће 

није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по 

било ком основу.  

 

 На основу детаљне финансијске анализе пословања у претходној 

години, ЈП "Колубара" је додељен Сертификат бонитетне изврсности 

А+.  Треба нагласити да је у 2021. години на територији Републике 

Србије пословало преко 406 хиљада привредних субјеката. Само 9% 

привредних субјеката заслужује овај сертификат, а ЈП "Колубара" је 

једно од њих.  
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 Бонитетна оцена А+ показује високу способност извршења 

финансијских обавеза ЈП "Колубара" и низак кредитни ризик. Предузеће које 

је заслужило бонитетну оцену А+ је оно које не показује никакве знакове за 

ризично пословање у будућности. 

 
У Ваљеву, 25.06.2022. године    
                                                                   Д И Р Е К Т О Р 
             ___________________________ 
               Зоран Митровић, дипл.екон. 
 
                                        


