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1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура
Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак ( у даљем тексту: Јавно
предузеће) основано је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак („Службени лист општине Чачак“ број 9/89 и 2/92), која је
Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак („Службени лист
општине Чачак“ број 2/2001, 11/2011 и 21/2012), усаглашена са Законом о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000), а Одлуком о
оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист
града Чачка бр.15/2013), усклађена са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
бр.119/12) и Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС“ бр.88/11).
Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву,
регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989.године, а преведено је у Регистар
привредних субјеката у Агенцији за превредне регистре решењем бр. БД 32373/2005 од
16.06.2005.године.
Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене
акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС,
бр.15/2016) су извршене Одлуком о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа
за водовод и каналиазцију '' Водовод '' Чачак са Законом о јавним предузећима ("Сл.лист града
Чачка", бр. 22/2016).
ЈКП „Водовод“ Чачак послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Чачак је једини власник
предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.
1.2. Делатност од општег интереса поверене јавном предузећу
ЈКП „Водовод“ Чачак је основан ради обављања следећих делатности од општег интереса:
- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
- 37.00 уклањање отпадних вода.
Поред делатности од општег интереса, предузеће обавља и друге делатности које служе
обављању делатности од општег интереса и то:.
- 42.21 изградња цевовода,
- 43.11 рушење објеката,
- 43.12 припрема градилишта,
- 43.21 постављање електричних инсталација,
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система,
- 43.31 малтерисање,
- 43.32 уградња столарије,
- 43.33 постављање подних и зидних облога,
- 43.34 бојење и застакљивање,
- 43.91 кровни радови,
- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом,
- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,
опремом и прибором за грејање,
- 46.75 трговина на велико хемијским производима,
- 46.90 неспецијализована трговина на велико,
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- 49.41 друмски превоз терета,
- 71.11 архитектонска делатност,
- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.29 услуге осталог чишћења.
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала
Књиговодствена вредност основног капитала са којим располаже и послује ЈКП „Водовод“ Чачак
на дан 31.12.2016.године износи 1.606.152.592 динара.
Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР-а као надлежног
регистрационог тела износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није
евидентиран.
ЈКП „Водовод“ Чачак користи средства која су по Закону о јавној својини означена као средства
у јавној својини.
Предузеће у функцији обављања поверних делатности користи и одржава у функционалном
стању следеће комуналне објекте:
- локална изворишта водоснабдевања „Бељина“ и „Пријевор – Парменац“, са системом бунара,
комплетном машинском и електро опремом,
- систем резервоара за пијаћу воду и црпне станице уз наведене резервоаре,
- комплетну водоводну мрежу (магистрални цевоводи, дистрибутивна мрежа са припадајућим
индивидуалним прикључцима закључно са водомерним шахтама),
- систем фекалних црпних станица (ФЦС) са комплетном машинском и електро опремом,
- комплетна мрежа фекалне канализације, са индивидуалним прикључцима закључно са првом
ревизионом шахтом на прикључку.
2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „Водовод“ Чачак
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011,104/16) је основни акт којим се
уређују комуналне делатности као делатности од општег интереса.
Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016) садржи одредбе којима се уређује
правни положај јавних предузећа ид ругих облика организовања који обављају делатност од
општег интереса.
Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010,93/12,101/16);
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“,
бр.68/2015,85/2015, 81/2016);
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012);
Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/2014);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/20014 и 145/2014);
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98, 44/99);
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комун. пред. за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр.22/16).
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2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Водовод“ Чачак.
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године коју је донела
Влада Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 3/2017), са директивама ЕУ.
2.3. Стратегија развоја града Чачка.
- Стратегија одрживог развоја града Чачка („Сл.лист града Чачка“, бр.22/2011)
2.4. Просторни и урбанистички планови.
- Просторни план Републике Србије од 2010. – 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.88/10).
- Генерални урбанистички план града Чачка 2015.година.
2.5. Друга релевантна стратешка документа.
Генерално решење водоводног дистрибутивног система Чачка .
Генерални пројекат водоводног система приградских насеља Чачка ( „Водопројекат“ Београд
1998.-1999.година).
Генерални пројекат одовођења употребљених (фекалних вода).
Студија изводљивости одовђења и пречишћавања отпадних вода у Чачку.
3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У
ПЕРИОДУ 2017.- 2027.ГОДИНА
Трајно и континуирано снабдевање довољном количином воде одговарајућег квалитета свих
потрошача на територији града Чачка као и одвођење отпадних фекалних вода, што подразумева
производњу и испоруку квалитетних производа и пружање квалитетних услуга који су
незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на територији града Чачка.
Коришћењем воде регионалног система за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и сопственог
изворишта ЈКП „Водовод“ Чачак ће обезбедити довољну количину воде за снабдевање града
Чачка до изградње бране и акумулације „Сврачково“, када ће се дугорочно решити
водоснабдевање у региону.
Ослонцем на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈКП „Водовод“ Чачак
ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу тако да омогући уредно водоснабдевање
и одвођење отпадних вода и најудаљенијих потрошача на територији града Чачка .
Паралелно са водоснабдевањем изградњом система за пречишћавање и одвођење отпадних вода
обезбедиће се заштита животне средине, унапредити квалитет вода и побољшати квалитет
живота и здравља грађана.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
А) ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Град Чачак се до изградње регионалног система водоснабдевања „Рзав“ Ариље (1993.године),
снабдевао водом са сопствених локалних изворишта „Бељина“ и „Пријевор - Парменац“ , а
велики део сеоског подручја је користио воду са 86 локалних водовода. У оквиру система „Рзав“
у Чачку је изграђено 39 резервоара за санитарну воду. Два највећа резервоара су Љубић од
8000м³ и Бељина од 5000м³. Са Рзава се обезбеђује око 350л/с, а са локалних изворишта 50л/с
просечно дневно на годишњем нивоу.
На регионални водоводни систем „Рзав“ је до сада прикључено комплетно градско језгро, велики
део приградских подручја као и знатан број сеоских насеља. Упоредо са изградњом акумулације
„Сврачково“, граде ће се нови сеоски подсистеми водоснабдевања, који ће бити прикључени на
регионални систем „Рзав“ када се за то створе технички услови.
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Са 31.12.2016.године ЈКП „Водовод“ Чачак има 23977 водомера, од овог броја 19896 водомера је
за индивидуалне стамбене објекте, 725 водомера је за кућне савете (са укупно 13416 стамбених
јединица), а у области привреде имамо регистровано 3356 водомера.
Изградњом акумулације „Сврачково“ када ће Чачак добити пројектованих 1200л/с воде за хуману
употребу, створиће се услови за прикључење и осталих сеоских подручја - подсистема.
Проблем у снабдевању водом се јавља у летњем периоду, када су високе дневне температуре,
знатно повећана потрошња воде, а неповољна хидролошка ситуација доводи до битног смањења
протока на реци „Рзав“ у Ариљу. У таквим ситуацијама се испорука воде са система „Рзав“
знатно умањује, због законске обавезе обезбеђења биолошког минимума у живом току ове реке.
До поремећаја водоснабдевања долази и при ванредним ситуацијама (хаварије на магистралним
цевоводима система „Рзав“). Тада је неопходно максимално повећати количине воде из
сопствених изворишта а према важећој Водној дозволи, максимална количина воде са наших
локалних изворишта је до 150л/с (ЈКП „Водовод“ Чачак поседује водну дозволу за своја
изворишта до 13.04.2020.године).
Да би се обезбедила макасимална количина воде из сопствене производње, потребно је да се
редовно одржавају сви водни објекти – бунари, пумпе, систем даљинског надзора, како би се
исти могли што брже активирати када се за то укаже потреба. Све то изискује знатна новчана
средства за стално одржавање система у хигијенски исправном стању.
Према „Генералном пројекту водоводног система приградских насеља Чачка“, („Водопројект“
ДОО Београд, 1999.година) предвиђено је да се насеља низводно од градског језгра, на левој и
десној обали Западне Мораве снабдевају водом из два централна резервоара прве зоне, на левој
обали у насељу Мрчајевци а на десној обали у селу Липница -Заблаће. Описани резервоари су
већ изграђени, и запремине су по 1000м³. За прикључење ових резервоара на градски систем
„Рзав“ потребно је урадити магистралне цевоводе до резервоара и свих села низводно од њих.
Као прелазно решење, док се не изгради акумулација „Сврачково“ и магистрални цевоводи,
користиће се постојећи бунари у Мрчајевцима и Кукићима. У Мрчајевцима је извориште – бунар
Гушевац у функцији више од 30 година и са њега се снабдевају водом становници Мрчајеваца,
Доње Горевнице, дела Мојсиње, дела Бечња и дела Бреснице. У Кукићима је бунар изграђен
2003.године и пуштен у функцију 2013.године (са овог изворишта се снабдева водом око 1300
домаћинстава). Количина воде која се може добити из ова два изворишта – бунара није довољна
да подмири потребе већег броја становништва за дугорочно снабдевање водом. На левој обали
реке Западне Мораве у МЗ „Мрчајевци“ је извршено повезивање постојећег изворишта Гушевац
са ново изграђеним резервоаром прве висинске зоне Р-МР1 од 1000м³, док је на десној обали
Западне Мораве уз бунар урађена црпна станица Кукићи која је цевоводом повезана са новим
резервоаром прве висинске зоне Р-Липница у Липници (1000м³ ) .
СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КОЈОМ УПРАВЉА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК
ЈКП „Водовод“ Чачак има систем водоводне мреже укупне дужине око 740км цевовода, од чега
су 25км магистрални цевоводи, око 224км је дужина свих водоводних прикључака, док око 493км
су дистрибутивни цевоводи. Као цевни материјал највише су заступљене ливено – гвоздене цеви
а од 1988.године практично се користе ПВЦ водоводне цеви и ТПЕ водоводне цеви. Магистрални
цевоводи су изграђени углавном од челичних цеви. Мањи део водоводне мреже је изграђен од
неквалитетних материјала – поцинковане уличне вовододне цеви (око 5км) и азбестцементне
цеви (око 8км), што представља око 2,6% укупне дистрибутивне мреже. Замена ових уличних
цевовода и старих водоводних прикључака је приоритет нашег предузећа, а као крајњи резултат
допринеће знатно квалитетнијој испоруци воде до крајњих потрошача. Реализација ових послова
је уско повезана са плановима нашег оснивача - град Чачак, јер ће наше активности бити
окренуте ка оним градским саобраћајницама које се налазе у плану града за реконструкцију и
ревитализацију постојећих асфалтних застора.
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Од 2003.године ЈКП „Водовод“ Чачак је започео коришћење централног система надзора и
управљања (ЦСНУ) за комплетно водоснабдевање и истим су обухваћени сви подсистеми
водоснабдевања који су тренутно прикључени на градску мрежу.
3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности.
Посматрано на делатност дугорочног водоснабдевања која је поверана ЈКП „Водовод“ Чачак, у
овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:
1. Делатност водоснабдевања
ПОКАЗАТЕЉ
Једница мере Вредност 31.12.2016.
0.Укупан број становника у општини
становник
115.337
1.Становници општине обухваћени услугом
становник
87.980
2.Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом
домаћинство
33.988
3.Број правних лица и предузетника обухваћених
услугом
број
2.299
4. Број активних водомера (прикључака)
број
23.977
5. Просечан интервал између два очитавања водомера
дан
90
6. Захваћена и прерађена вода за пиће
м³/година
11.045.450
7. Укупна дужина водоводних цеви
(примарна и секундарна мрежа)
километар
740
8. Потрошња воде – домаћинства фактурисано
4.148.644
м³/година
9. Потрошња воде - правна лица и предузетници –
фактурисано
м³/година
1.767.742
10. Укупно запослених у ЈКП „Водовод“ Чачак
број
164
11. Запослених у сектору водоснабдевања
број
ИНДИКАТОРИ
Једница мере
Ниво 2016.
Губици воде (1-(Рб8+Рб9) :Рб6))х100
%
46
Степен доступности услуге у односу на укупно
становништво
%
77
Укупно запослених на 1000 водоводних прикључака
број
6,84
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000
водоводних прикључака
број
Запослених у сектору водоснабдевања на 1км водоводне
мреже
број
Б) ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Канализациона мрежа фекалне канализације градског дела Чачка је изведена по сепарационом
систему и као таква се испушта у реку Западну Мораву без претходног пречишћавања. Низводно
од улива је предвиђена локација за будуће постројење па је комплетна фекална канализација
града каналисана – усмерена ка овој локацији уз континуалан рад фекалних црпних станица
(тренутно у експлатацији имамо 14 фекалних црпних станица).
На сеоском подручју мрежа фекалне канализације постоји само у неколико насеља док је у
већини села одвођење употребљених вода углавном индивидуално уз постојање великог броја
септичких јама и мањи број директног уливања фекалних вода у локалне реципијенте.
Са 31.12.2016.године ЈКП „Водовод“ Чачак има oкo 414км главних уличних колектора фекалне
канализације и укупно 21361 прикључак на описану мрежу (од овог броја 19304 су прикључци за
становништво а 2057 су прикључци разних привредних субјеката).
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Прикључењем сеоских насеља на систем „Рзав“ знатно се повећава количина употребљених
вода у тим насељима, па је самим тим битно изражен проблем недостатка система фекалне
канализације у насељима.
Пошто се сеоска насеља налазе са обе стране Западне Мораве, потребно је утврдити да ли је
оправдано градити једно централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) или је
економски оправданија изградња већег броја мањих постројења на неколико локација.
Да би се одредила врста постројења – технологија прераде отпадне воде, мора се урадити
катастар загађивача на територији града Чачка и студија изводљивости која ће показати
оправданост изградње једног централног или више мањих постројења.
Град Чачак је крајем 2014.године као донацију добио од делегације ЕУ у Србији „Студију
изводљивости“ за изградњу ППОВ у Чачку, за коју је урађена и ревизија надлежне ревидентске
установе („Casper“ Belgija).
На основу студије изводљивости одредиће се какав тип постојења треба градити. Два „пилот“
постројења која ће се урадити у Горњој Трепчи и Заблаћу треба да покажу оправданост више
мањих система за сеоска подручја. Постројење у Горњој Трепчи ће обухватити отпадне воде које
су већ прикупљене јер у овом насељу постоји фекална канализација која се преко привремене
септичке јаме улива у локални реципијент. Насеља Заблаће, Јежевица и Вапа имају изграђену
фекалну канализацију која се на једном месту у Заблаћу улива у Западну Мораву непосредно уз
локацију на којој треба да се изгради локално постројење. Ово мини постројење ППОВ ће
обухватити укупно 5 села – поред 3 наведена села обухвата и насеља Виљушу и Балугу у којима
је у току изградња система фекалне канализације.
Потребно је формирати мерна места за мерење протока на Западној Морави, док је на главном
колектору фекалне канализације у насељу „Прелићи“ извршена уградња мерача протока
фекалних вода. Новоизграђени мерач протока на главном колектору (2013.године) као и нове
водомерне станице на реци Западна Морава морају укључене у централни систем надзора и
управљање ( ЦСНУ) канализацијом.
На старом железничком мосту, на км 126+320 постоји лимниграфско мерно место на коме се
очитава водостај и на основу криве Q-H одређује проток. Потребно је исту доградити и са
комплетном опремом укључити у ЦСНУ.
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода треба да реши неколико проблема:
смањење количине загађујућих материја у водотоцима и акумулацијама, велико оптерећење
бактеријама фекалног порекла, високе количине укупних масти и уља, повишене вредности
фенола, велика оптерећеност органским материјама. Одређена је локација за постројење на месту
излива градске канализације, на око 4км низводно од железничког моста у Чачку према
„Генералном пројекту одвођења употребљених (фекалних) вода Чачка“, „Енергопројект –
Хидроинжењеринг“ – Београд, 1999.године.
Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним и канализационим системом.
У наредном периоду један од основних приоритета ЈКП „Водовод“ Чачак је стална доградња и
иновација на постојећем централном систему надзора и управљања.
Могућност управљања комплетним водоводним системом и системом канализације из командног
центра оставља могућност за мањи број извршилаца на овим пословима, док сви остали радници
могу тада бити укључени у послове редовног одржавања и доградње комплетног система
(Стварање услова за успостављање даљинског система надзора на мрежи фекалне канализације
је урађено на основу „Идејног пројеката централног система надзора и управљања (ЦСНУ)
црпним станицама одвођења отпадних вода у ЈКП „Водовод“ Чачак, ЈКП „Водовод“ Чачак
2006.године, а који се већ примењује приликом извођења радова код ширења мреже фекалне
канализације на приградском и сеоском подручју.)
За проширење система даљинског надзора неопходно је обезбедити знатна финансијска средства.
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Посматрано на делатност дугорочног одвођења фекалних вода која је поверана ЈКП „Водовод“
Чачак, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:
2. Канализација
ПОКАЗАТЕЉ
Једница мере
Вредност 31.12.2016.
0.Укупан број становника у општини
становник
115.337
1.Становници општине обухваћени услугом
становник
76.980
2.Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом
домаћинство
30.282
3.Број правних лица и предузетника обухваћених
услугом
број
2.057
4. Број прикључака на канализациону мрежу
број
19.304
5. Количина отпадне воде –домаћинства фактурисано
3.816.890
м³/година
6. Количина отпадне воде - правна лица и предузетници
– фактурисано
м³/година
1.654.040
7. Укупна дужина канализационих цеви
километар
414
8. Количина отпадне воде која се примарно и
секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент
м³/година
9. Количина отпадне воде која се примарно, секундарно
и терцијарно пречишћава пре испуштања у реципијент
м³/година
10. Укупно запослених у ЈКП „Водовод“ Чачак
број
164
11. Запослених у сектору канализације
број
ИНДИКАТОРИ
Једница мере
Ниво 2016.
Степен доступности услуге у односу на укупно
становништво
%
67
Укупно запослених на 1000 канализационих прикључака
број
8,49
Запослених у сектору канализације на 1000 канализационих
прикључака
број
Запослених у сектору канализације на 1км канализационе
мреже
број
-

3.2. Циљеви и приоритет у развоју основних комуналних делатности.
-

Стварање поузданог система водовода и канализације уз пуну примену и афирмацију
система даљинског управљања.
Проширење водоводне и канализационе мреже и прикључење нових корисника.
Смањење губитака воде у мрежи.
Повећање степена наплате потраживања.
Врхунски квалитет услуга, одговорност и висок степен професионалности сваког
запосленог.
Очување постојећих природних вредности и заштита животне средине ( извориште
водоснабдевања, подземне воде , заштитни појасеви и санитарне зоне).
Брзо и ефикасно доношење одлука и друштвено одговорно пословање према мерилима
одрживе економије.
Технолошко оспособљавање и развој информационог система и система електронског
управљања и пословања.
Установљење система за мерење ефикасности рада и квалитета услуга
Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са
надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.
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У наредном десетогодишњем периоду систем водоснабдевања и систем одвођења фекалних вода,
у складу са циљевима националне страгегије, локалног и реконалног плана водоснабдевања
развијаће се у следећим оквирима:
Индикатор
На кратак рок
На средњи рок На дужи рок
до 2019.год.
до 2022.год.
до 2027.год.
Степен доступности услуга - водоснабдевање
потрошача са система „Рзав“
80%
90%
100%
Степен доступности услуга – одовођење
фекалних вода од свих наших потрошача.
70%
75%
80%
3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева.
1. Јачање кадровских капацитета
У наредном периоду је потребно вршити попуну радних места која остану упражњена услед
природног одлива радника, као и попуну радних места за које постоје потреба због увођења
нових технологија, процедура и информационог система у складу са важећим законским
прописима.
2. Инвестирање у возила и опрему
ЈКП „Водовод“ Чачак у наредном периоду планира постепену замену у веома старом возном
парку – механизацији и то:
- постепена замена свих постојећих специјалних ауто цистерни тип „Вома“ за разгушење
фекалне канализације (укупно постоје 4 „Воме“, а до 2027.год. треба да извршимо набавку две
нове ауто цистерне „Вома“ и једног комбинованог возила тип „Multyjet“ за истовремена
разгушења цевовода фекалне канализације и црпљење фекалних вода),
- комплетна замена постојећих аутоцистерни тип “Сливничар“, које се користе за радове на
водоводној мрежи, а у хитним случајевима могу се користити на мрежи фекалне канализације
( тренутно имамо две цистерне „Сливничар“ а њихову замену морамо извршити на средњи рок,
до краја 2022.год.).
- постепена замена постојећих грађевинских машина (багера) тип „JCB“, „Fiat Hitachi“ која је
неопходна за свакодневне радове на одржавању комплетне мреже водовода, фекалне
канализације, свих водних објеката, система фекалних црпних станица, као и за изградњу нове
мреже.
- постепена земена старих теретних моторних возила (камиони кипери) и лака доставна возила
тип „Ивеко“ која су неопходна за свакодневне радове (у служби за одржавање и изградњу
мреже и служби за производњу и дистрибуцију воде на одржавању комплетне мреже водовода,
фекалне канализације, свих водних објеката и система фекалних црпних станица,
- постепена замена свих малих полутеретних возила (тип Лада Ниваили сл.) и свих постојећих
путничких возила која су неопходна за нормалан и свакодневни рад свих служби предузећа.
3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинка.
У наредном периоду менаџмент и сви запослени овог предузећа уложиће посебан напор и знатна
финансијска средства на унапређењу и усавршавању комплетног централног система надзора и
управљања (ЦСНУ), система аутоматске обраде податка (АОП), проширење базе свих податка,
усавршавање интрегралног информационог система, потпуна имплементација ГИС технологије у
раду наших служби и унапређење система аутоматског генерисања извештаја.
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4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа.
Према одредбама Закона о јавним предузећима председник и чланови Надзорног одбора, као и
директор предузећа морају да познају област корпоративног управљања.
Председник и чланови Надзорног одбора
корпоративног управљања.

дужни су да се додатно

усавршавају у области

Програм за додатно стручно усавршавање утврђује Влада Републике Србије
Основна начела корпоративног управљања су:
- заштита права,
- јасно разрађене процедуре за рад органа управе и других органа и структура које доносе важне
одлуке,
- транспарентност пословања,
- избегавање сукоба интереса,
- ефикасан унутрашњи надзор,
- ефикасан систем одговорности.
Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и цељева предузећа
огледају се у примени принципа:
- транспарентности,
- доступности,
- ефикасности,
- благовремености,
- потпуности и
- тачности информација на свим нивоима
Корпоративно управљање треба да обезбеди:
- пословање у складу са прописима,
- потпуно и са највишим стандарима тачно и благовремено објављивање свих битних
информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским
показатељима,
- ефикасну контролу финансијским и пословним активностима предузећа ради заштите права
запослених, општег интереса и законитих интереса оснивача,
- менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која
ће омогућити профитабилније пословање предузећа,
- унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима,
похађање специјализованих крусева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе
корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем
побољшања пословања ефикасности и стицања добити
4.2. Линије руковођења, надзора и контроле.
Органи управљања ЈКП „Водовод“ Чачак су: Надзорни одбор и Директор.
Надзорни одбор има три члана, а председника и чланове Надзроног одбора именује Скупштина
града под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.
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Директора Јавног предузећа именује Скупштина града Чачка на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
4.3. Увођење стандаризованих процедура (ИСО).
Увођење стандарда ИСО, HACCAP.
4.4. Базе података, интегрални информациони
аутоматског генерисања извештаја.

систем,

ГИС

технологија

и

системи

Приоритет у раду свих стручних служби и запослених овог предузећа је унапређење и
усавршавање комплетног централног система надзора и управљања (ЦСНУ), система аутоматске
обраде податка (АОП), проширење базе свих податка (техничких, финансијских и персоналних),
усавршавање интрегралног информационог система, имплементација ГИС технологије у раду
наших служби и унапређење система аутоматског генерисања извештаја.
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ
5.1. Оптимална структура и број радника.
Оптималан број запослених дат је у средњерочном плану пословне стратетгије и развоја ЈКП
“Водовод“ Чачак за период 2017. – 2021.године и он утврђује оптималан број запослених од 175
до краја 2021.године.
У периоду од 2021. – 2027.године због одржавања и ширења водоводне иканализационе мреже
палнира се пријем 12 радника као и пријем 23 радника за послове на постројењу за
пречишћавање отпадних вода тако да укупан број запослених 2027.године буде 210 извршилаца.
5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско
специјализованих профила.
Према одредбама Колективног уговора ЈКП “Водовод“ Чачак запослени имају право и обавезу да
стално усавршавају радне способности у вези са потребама послодавца, предвиђеним планом
образовања кадрова, кога доноси директор предузећа, а у складу са Програмом пословања
послодавца.
5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима.
За обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у
календарској години планира се ангажовање извршилаца по основу уговора о привремено
повременим пословима.
Ради обављања послова који су ван делатности предузећа планира се ангажовање извршилаца по
основу уговора о делу.
6. ПОЛИТИКА ЦЕНА
Чланом 25. Закона о комуналним делатностима дефинисана су основна начела на којима почива
одређивање цена комуналних услуга.
1. примена начела „потрошач плаћа“,
2. примена начела „загађивач плаћа“,
3. довољности цене да покрије пословне расходе,
4. усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступности,
5. непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
Ових пет начела треба да обезбеде правичност и одрживост цена комуналних услуга.
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Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима вршиоца комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност,
3. добит вршиоца комуналне делатности.
Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање комуналних услуга, а нарочито
усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним овим Законом.
Када се говори о ценама комуналних услуга, иако су Законом постављена правила понашања,
начела и механизми, у пракси није дошло до неких суштинских промена јер је разлика између
садашњег стања и економског реалног нивоа цена изузетно велика и у скоријем средњерочном
периоду недостижна за стандард становништва.
- НАЧЕЛО „ПОТРОШАЧ ПЛАЋА“ подразумева увођење дисциплине у извршавању обавеза
(поштовање рокова за плаћање), осавремењавање система.
- НАЧЕЛО „ЗАГАЂИВАЧ ПЛАЋА“ је уграђено у цену канализације.
- НАЧЕЛО „ЦЕНА ПОКРИВА СВЕ ТРОШКОВЕ“ је најважније од пет начела. У пуну
покривеност трошкова улазе сви расходи, текући трошкови, трошкови одржавања, инвестициони
расходи, капитална улагања, укључујући и трошкове амортизације и акумулације (добити).
Применом овог начела осигурава се одрживост рада и развоја предузећа.
У пракси се ово начело недоследно и селективно примењује јер се из текућих прихода покривају
сви оперативни трошкови и трошкови одржавања без развојних програма уз ослањање на
принцип „приступачне цене“ (усаглашавање повећања цене и платежне способности потрошача.
Остваривање развојних програма (капиталне инвестиције) пренете су на виши ниво – локалну
самоуправу и финансирање из буџета.
- НАЧЕЛО „ПРИСТУПАЧНОСТИ ЦЕНА“
Ово начело практично значи „економске цене – али до границе коју грађани могу да издрже“.
Граница приступачности цена за услугу коју грађани реално могу да поднесу свакако је један од
битних корективних елемената.
Методологија предвиђа максималне границе оптерећења породичног домаћинства у следећим
износима:
- вода за пиће – просечан месечни рачун за воду највише до 3% просечне нето зараде у
граду а према званично објављеном статистичком податку,
- канализација – просечан месечни рачун за канализацију до 2% просечне месечне нето
зараде у граду.
ЦЕНЕ ВОДЕ
Постојећа јединична цена без ПДВ
Просечан месечни рачун по постојећим ценама
Потребно повећање
Просечан месечни рачун по коригованим ценама
Граница приступачности
Могућ (приступачан) износ просечног рачуна
Нова израчуната цена
Нова израчуната цена коригована границом
приступачности
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45,08 дин/м³
676,00
26%
851,76
3%
1.319,43
56,88

ЦЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
15,67
235,00
26%
296,10
2%
879,62
19,76

56,88

19,76



могућ (приступачан) износ просечног рачуна утврђен по основу просечне нето зараде
града Чачка за XII/2016.

- ПРИМЕНА НАЧЕЛА „ЈЕДНА УСЛУГА - ЈЕДНА ЦЕНА“
Ово начело налаже примену досадашње праксе да за исту услугу постоје различите цене.
Реално је да се ово начело примењује постепено, тако што би се приликом сваке наредне
корекције цена више оптерећивала домаћинства, а мање привреда. На тај начин би се већ после
неколико година цене могле и потпуно изједначити.
Распон у висини цене домаћинства/ привреда
Врста комуналне услуге
вода
канализација

2017.
1:1,53
1:1,53

2018.
1:1,46
1:1,46

2019.
1:1,43
1:1,43

%
пов

ЦЕНЕ ВОДЕ

2020.
1:1,39
1:1,39

%
пов

2021.
1: 1,33
1: 1,33

%
пов

%
пов

Цена по м³ - грађани
Цена по м³ - привреда

45,08
69,00

47,33
69,00

5
-

49,69
71,07

5
3

53,16
73,91

7
4

56,88
76,12

7
3

ЦЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Цена по м³ - грађани
Цена по м³ - привреда

15,67
23,97

16,45
23,97

5
-

17,27
24,68

5
3

18,47
25,66

7
4

19,76
26,42

7
3

ЈКП „Водовод“ Чачак у наредном средњерочном периоду планира постепено смањивање
распона у висини цене (1:1,53 на 1:1,33) док се потпуно отклањање присутне разлике планира у
наредних неколико година (дугорочни план).
6.1. Оптималне јединице мера за извршену комуналну услугу
Врста комуналне услуге
Водоснабдевање – испорука хигијенкси
исправне воде за пиће
Фекална канализације и пречишћавање
отпадних вода

Јединица мере
м³
м³

Начин мерења
очитана потрошња воде на мерном
инструменту (водомер)
очитана потрошња воде на мерном
инструменту (водомер)

7. ОКВИРНИ ПЛАН ИВНЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА
7.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун ових улагања
РБ
1.
2.
3.

Капитална инвестиција
Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
Набавка (замена) механизације
Проширење постојећег информационог система

Оквирна вредност
40.000.000 €
120.000.000 дин.
100.000.000 дин.

7.2. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из
међународних или националних фондова
РБ
1.
2.

Капитална инвестиција
Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
Набавка нове механизације
12

Оквирна вредност
40.000.000 €
300.000 €

7.3. HHBec"uHje y o6jeKTe KOMyHaJIHe IIHdypacTyKType IIpeHBHbeHe 3a a)IIHaHCIIpall>e 113

collcTBeTHHx cpe/|cTaBa JI(H „BOHOBOH" qaqaK H jloKajlHe caMoyllpaBe

Kal"Ta]IHa HHBec"I|IIj a

PB
1.

oKBHPHa BpeHHocT

PeBHTaT"3al|IIj a (peKOHCTpyltl|Hj a)IIocToj ehHx Boz|HIIx o6j eKaTa Ha cHCTeMy
120.000.000 JIIIH.

Bo;|ocHa6z|eBaH,a H o6jeKaTa Ha cHCTeMy oHBobeH>a dyel(aJIHHx BOHa

7.4. ®IIHaHcllpall,e 3aMeHe ;|oTpajaJIIIx Bo3IIjla 11 onpeMe Kao H IIHBecTIII|IIOHor oHp"aBaELa
KOMyHajlHIIx o6jeKaTa 113 I|eHe KOMyHajlHHx ycTlyra

Kal"TaTIHa IIHBec"I]Hj a

PB
1.

oKBHPHa Bpe;|HocT

3aMeHa ;|oTpajaTIHx Bo3Hjla H3 Bo3Hor IIapKa, 3aMeHa ollpeMa Ha BOHHHM

o6jeK"Ma

H

MpexH,

3aMeHa

HeJloBa

I|eBOBOHa

H

IIPHKJI,yqaKa

Ha

120.000.000 HIIH.

Bo;|oBOHHIIM HHCTajlal|IIj aMa H HHCTajlai|IIj aMa ¢eKaJIHe KaHaJ"3al|Hj e

8. MHPE 3A pHAjlH3AI|II]y HyropoqHor HjlAHA
-

HIICTPH6yllpaH,e H IIpoH3Bo;|H,a ;|oBOJbHe KOJIHqHHe xHrHjeHCKH HcllpaBHe BOHe z|a ce IIOHMIIpe

-

IIOTpe6e cTaHOBHHIIITBa H IIpllBpeHe tlatlKa.
o;|pxaBalbe collcTBeHor cllcTeMa Ilpoll3BOHIIie BOHe.

-

Pa3BHjaH,e HporpaMa KojH he HollpllHe" 3am"" xHBOTHe cpeHHHe y3 Capar|rby ca HaHJlexHIIM

-

opraHHMa Pelly6JIHKe H y cKJlaHy ca HIIpeKTIIBaMa Ey.
E®HKacHo oHpxaBaELe Bo;|oBo;|He H KaHa]IH3al]HOHe Mpexe. oBo IIo;|pa3yMeBa z[a ce opraHH3yje

IIjlaHcl(o

-

IIpeBeHTIIBHo

o;|pxaBalbe

cllcTeMa

Bo;|ocaH6;|eBaH,a

H

KaHaTIHcaH,a

y

I|IIjl,y

-

pal|HOHanll3al|Hje cBHx cerMeHaTa jeHHor I(oHTpoJmcaHor IIPOI|eca Z|HCTPH6yl|Hje BOHe H oHBobeELa
oTHaHHHx Bo;|a, paHH IIocTH3aELa Beher cTelleHa cHrypHocTII.
CMaH]eH,e ry6HTKa Boz|e y MpexH.
IIpymaH,e ycjlyra (IIpojeKTOBalbe, H3Ipaz|ELa Mpexe H IIPHKJI>yTlaKa, Jla6opaTopHjcKe yc]Iyre 11 xp.)

-

TpehHM JIHI|HMa pa;Ill IIOTIIy"j er KopHmhelba Kallal|HTeTa.
HOBehalbe IlpoHyK"BHoc", eKOHOMHqHoc" H peHTa6H]IHoc" r[oc]IOBaH,a.

-

IIpeHy3IIMaH,e IIOce6HHx Mepa 3a HallTlaTy pez|OBHHx H 3aocTaTIHx nyroBalba IIOTpomatla y3

;|ocJle;|HHjy IIPHMeHy Mepa IIPHHyHe. KpajH,H I|HJb je IIOBehalbe HallJlaTe IIOTpaxllBall,a.
-

Hanll pa3Boj

IIOCJloBHo-IIHdyopMal|HOHor cHCTeMa Ca OCHOBHHM 3az|aTKOM IIHTexpal|Hje cBHx

IIPol|eca H HHdyopMal|IIja y jeHHHCTBeHH cllcTeM.

•

06e36eHH" 3alloc]IeHHM pa;|HHI|HMa Kpo3 IIoce6He pa3BojHe IIporpaMe MoryhHocT ycaBpmaBaELa
PaHH IIpaheH>a yBobeH,a H IIPHMeHe HOBHx 3HaH,a H TexHOTlorHja.

-

IIo6ojbmaELe ollepa"BHor yqHHKa BIImero;|HIIIH,IIM IIoc]IOBHHM IIJlampaELeM.

-

Hpol|eHa Bpe;|Hoc" IIMOBHHe.
HOBehall>e cpeHCTaBa 3a HHBec"I|Hje.

-

CMaH,eELe TeltyhHX TpomKOBa.

-

yHar[pebeH>e cHCTeMa ll eBHHeHI|IIje IloTpolllatla.

-

yBoftyelbe cTaH;|apHa IlocJloBalba.

rl06Ojl,IIIalbe cTapocHe H KBaTm¢HKal|HOHe cTpyKType 3allocTleHIIx.

TABHO ItoMyHAjlHO IIPE;|y3EhE 3A BOHOBOA H KAHAjlH3Alur]y

"BOHOBOH" tlAtlAK, yjl. Kpajba rlexpa I 6p. 8.

Heumpana 032/303-606 * q}ax 0321303-616 * HupeKmop 032/SOS-600
TenyhH paqyH 155 - 304 - 68 qaqaK

HaTyM, 03.03.2017.r.

Bpoj:

4/6

Ha ocHOBy qjlaHa 22. H qTlaHa
59. 3aKOHa o jaBHHM IIpeny3ehHMa
(CJI.rTlacHHK PC,
6p.15/2016), q]IaHa 26 H 45. OzulyKe o ycKJlabHBany ocHHBaqKor aKTa jaBHor KOMyHanHor
npeny3cha 3a BOHOBOH H KaHaJma3HHjy " BOHOBon " tlanan ca 3aKOHOM o jaBHHM npeny3ehHMa

("CJI.JIHCT apaHa qaTma", 6p. 22/2016) H maHa 12 H qHaHa 41 CTaTyTa, HaH38pm oH6op
JKII " Boz|oBOH" qaqar, Ha cBojoj ce;|HHI|H 6p. 4/6 oH 03.03.2017.roHHHe, EOHeoje

0 A JI y K y
yTBpbyje Ce H HOHocH HyropoqHH

IIJlaH

IIocIloBHe cTpaTe"je H pa3Boja

JICII " BOHOBOH " qaHaK. 3a HepHOH 2017 -2027.roHHHe, y cBeMy Kao y HHcaHOM

MaTeplljaily KojH je cacTanm z|eo oBe oHJlyKe.

