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1. УВПД 

 

Прпграм ппслпваоа Јавнпг Кпмуналнпг Предузећа Чпка (у даљем тексту: ЈКП Чпка за 
2019.гпдину  (у даљем тексту: Прпграм ппслпваоа) је дпкумент кпји приказује тренутну 
ппзицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акципне планпве за ппстизаое 
тих циљева. Кап важан дпкумент Прпграм ппслпваоа садржи прецизне актуелне ппдатке 
и реалистишна предвиђаоа за будућнпст, те стпга представља кпмбинацију стратещкпг, 
кпмерцијалнпг, пперативнпг, инвестиципнпг и финансијскпг плана. Сврха Прпграма 
ппслпваоа  је дпнпщеое плана  рада и развпја јавнпг предузећа ради  пружаоа пдређенпг 
квалитета услуга пд ппщтег интереса. Прпграм ппслпваоа  ЈКП Чпка пписује ппщти 
стратещки план и циљеве кпјима јавнп предузеће тежи у будућнпсти и активнпсти кпје 
менечмент предузећа намерава да спрпведе ради пствареоа тих циљева. Прпграм 
ппслпваоа указује на ппказатељеушинка кпји би пбезбедили смаоене трпщкпве 
ппслпваоа и раципналнп кприщћеое пптенцијалних средстава за инвестираое у циљу 
ппбпљщаоа квалитета услуга.  

Прпграм ппслпваоа представља предузеће са свим свпјим ппслпвним карактеристикама и 
даје инфпрмације п бпнитету. Пд ппсебнпг знашаја је да предузеће буде стабилнп и на 
виспкпм нивпу прганизпванпсти, и тиме  пправда  пшекиваоа свпг псниваша Скуптине 
Ппщтине Чпка кап и  лпкалне сампуправе у целини. Пбзирпм да је реализација Прпграма 
ппслпваоа велика щанса и предуслпв пдрживпсти предузећа, ЈКП Чпка  пшекује пд 
псниваша али и пд свих  кприсника да  предузећу  пруже ппдрщку и на адекватан нашин 
дппринесу успеху Јавнпг  Кпмуналнпг Предузећа Чпка, у складу са свпјим правима и 
пбавезама.  

 

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

Мисија 

За свпју мисију ЈКП Чпка  кап генерални циљзацртава пптималну  прпизвпдоу, 
кпнтинуирану  и раципналну  дистрибуцију  пијаће впде крајоим кприсницима, пдрживп 
управљаое ппстрпјеоем за пдвпђеое птпадних впда према највищим стандардима 
защтите живптне средине а све у циљу ппдизаоа нивпа свести у пшуваоу впдних ресурса, 
шисте и здраве пкплине, зелене ппврщине, а самим тим и ппбпљщаое  квалитета живпта 
на теритприји ппщтине Чпка.  
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Визија 

Визија ЈКП Чпка састпји се у тпме да ппстане узпр успещнпг предузећа, са јасним 
циљевима да исппруку  впде за 5 гпдина сваки станпвник ппщтине Чпка дпбије прекп 
пплиетиленских цеви  и да азбестнпцементни цевпвпд за исппруку впде за пиће буде 
замеоен у свакпм насељенпм месту, да се пбезбеди кпнтинуиранп и квалитетнп 
впдпснабдеваое уз раципнализацију трпщкпва и ппвећаое  укупнпг прихпда щтп ће 
дпвести дп екпнпмске стабилнпсти предузећа.  

Неппхпднп је унапредити управљаое птпадним впдама и изградити прешисташ у Чпки, а у 
насељеним местима у щтп краћем рпку неппхпднп је пптребнп изградити канализаципну 
мрежу са прешисташем. 

Такпђе је у ппщтем интересу неппхпднп пптребнп пдржавати јавне и зелене ппврщине кап 
и путне ппјасеве у циљу ппвећеоа безбеднпсти сапбраћаја у циљу дпбрпбити 
станпвнищтва на целпј теритприји ппщтине Чпка.  

Циљеви 

Циљеви предузећа су унапређеое и мпдернизпваое система за снабдеваое впдпм за 
пиће, прешищћаваое и пдвпђеое птпадних впда у циљу ппвећаоа ефикаснпсти 
функципнисаоа и пдрживпсти предузећа.  

У  нареднпм планскпм перипду ЈКП Чпка жели пстварити следеће Циљеве и тп :  

1.Финансијски независнп и пдрживп ппслпваое  

2.Пдржаваое  тарифнпг  система 

3.Прпщиреое услуге сакупљаоа и пдвпз кпмуналнпг птпада из свих насељених места. Са 
едукацијпм станпвнищтва п важнпсти прганизпванпг сакупљаоа кпмуналнпг птпада са 
стране гледищта защтите живптне средине.  

За разлику пд псталих пблика пгранизпваоа других предузећа ЈКП Чпка кап и сва друга 
јавна предузећа има  свпје специфишнпсти, при шему  лпкална сампуправа има директан 
утицај  на ппслпваое предузећа. 

Рад и ппслпваое ЈКП Чпка уређени су следећим прпписима: 
Закпнпм п јавним предузећима  (Сл. гласник РС“ брпј 15/2016).  
Закпнпм п кпмуналним делатнпстима („Сл. гласник РС“ брпј 88/2011). 
Закпнпм п привредним друщтвима („Сл. гласник РС“ брпј 125/2004 и 36/2011-др.закпн). 
Закпнпм п привредним друщтвима („Сл. гласник РС“ брпј 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 
5/2015). 
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Закпнпм п бучетскпм систему („Сл. гласник РС“ брпј 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 , 142/2014 и 68/2015). 
Закпнпм п јавнпј свпјини („Сл. гласник РС“ брпј 72/2011, 88/2013 и 105/2014).  
Закпнпм п пблигаципним пднпсима (Службени лист СФРЈ  29/1978, 39/1985, 45/1989 и 
57/1989 , Сл. лист СРЈ 31/1993 и Сл. лист СЦГ 1/2003). 
Закпнпм п планираои и изградои  („Сл. гласник РС“ брпј 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 123/2014  и 145/2014).  
Закпнпм п класификацији делатнпсти („Сл. гласник РС“ брпј 104/2009). 
Закпнпм псахраоиваоу и грпбљима („Сл. гласник СРС“ 20/77, 24/85 и 6/89 , Сл. гласник РС 
53/93, 67/93 ,  48/94 и 101/2005 и 120/2012). 
Уредбпм п класификацији делатнпсти („Сл. гласник РС“ брпј 54/2010). 
Закпнпм п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
Закпнпм п рашунпвпдству („Сл. гласник РС“ брпј 62/2013). 
Закпн п защтити живптне средине („Сл. гласник РС“ брпј 135/2004, 36/2009, 72/2009, 
43/2011 и 14/2016). 
Закпн п впдама („Сл. гласник РС“ брпј 30/2010 и 93/2012). 
Пснивашким актпм („Сл. лист ппщтине Чпка “ брпј 20/2016). 
Статутпм предузећа 
Пдлукпм п кпмуналним делатнпстима („Сл.лист ппщтине Чпка “ брпј 14/2014). 
Пдлукпм п уређенју пдржаваоу и защтити кпмуналних пбјеката на теритприји ппщтине 
Чпка („Сл. лист ппщтине Чпка “ брпј 3/2005). 
Пдлукпм п јавнпм впдпвпду и дистрибуцији впде („Сл.лист ппщтине Чпка “ брпј 16/2015).  
Пдлукпм п сакупљаоу и пдвпђеоу птпадних и атмпсферских впда на теритприји ппщтине 
Чпка („Сл. лист ппщтине Чпка “ брпј 16/2015). 
Пдлукпм  п депдељиваоу искљушивпг права   за пбављаое делатнпсти пружаоа услуга на 
кпје се закпн  п јавнум набавкама не примеоује („Сл. лист ппщтине Чпка “ брпј 
4/2015,4/17,8/17).кап и свим другим ппзитивнпправним прпписима кпји пбласт ппслпваоа 
ЈКП Чпка уређују.  
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3. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 

 JKP Čoka je прганизпванп кап јединствена целина, а свпју делатнпст пбавља путем 

прганизаципних јединица. Прганизаципне јединице, кап делпви предузећа, немају свпјствп правнпг 

лица. 

 Прганизаципне јединице се устанпвљавају Правилникпм п унутращопј прганизацији ЈКП Чпка, 

кпга дпнпси Надзпрни пдбпр предузећа. 

У ппгледу служби предузеће се дели на: 

1. Ппщту службу 

2. Технишку службу:   - група за гас,  

                                      - група за впдпвпд и канализацију 

                                      - група за уређеое јавних ппврщина 

 3. Финансијску службу 

Сва битна и знашајна питаоа везана за ппслпве и радна места у пквиру служби и група, 

разрађују се  Правилникпм п систематизацији радних места и актима директпра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП Чпка 

Техничка 

Служба 

Ппшта 

Служба

  

Финансијска 

Служба 

Група за гаспвпд

  

Група за впдпвпд  

и канализацију 

Група за уређеое 

јвних ппвршина 
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Пргани ЈКП Чпка кап јавнпг предузећа су:  

1) надзпрни пдбпр;  

Надзпрни пдбпр јавнпг предузећа  има три шлана, пд кпјих је један председник. Председник 
и шланпви надзпрнпг пдбпра јавнпг предузећа именују се на перипд пд шетири гпдине, пд 
кпјих је један шлан надзпрнпг пдбпра из реда заппслених. 

Представника из реда заппслених бира Синдикална Прганизација у ЈКП Чпка и п избпру 
истпг пбавещтава псниваша.  

Надзпрни пдбпр: 1) дпнпси дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и 
пдгпвпран је за оихпвп спрпвпђеое;2) дпнпси гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм 
ппслпваоа, усклађен са дугпрпшним и средопрпшним планпм ппслпвне стратегије и развпја 
из ташке 1. пвпг шлана; 3) усваја извещтај п степену реализације гпдищоег, пднпснп 
трпгпдищоег прпграма ппслпваоа; 4) усваја трпмесешни извещтај п степену усклађенпсти 
планираних и реализпваних активнпсти;5) усваја финансијске извещтаје;6) надзире рад 
директпра;7) дпнпси статут; 8) пдлушује п статусним прпменама, псниваоу других правних 
субјеката и улагаоу капитала;9) дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину 
ппкрића губитка;10) закљушује угпвпре п раду са директпрпм, у складу са закпнпм кпјим се 
уређују радни пднпси;11) врщи друге ппслпве у складу са закпнпм и статутпм.  

Чланпви надзпрнпг пдбпра су  
Зприца  Илијащев  дип. хемишар - председник  
Кенђур Дущан дип. Ппљппривредни инжиоер - шлан 
       Терхещ Ендре  дип.  грађевински инжиоер - шлан 
 

2) директпр.  
 
Директпра јавнпг предузећа, именује псниваш Скупщтина Ппщтина Чпка, на перипд пд 
шетири гпдине, на пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса.  

 
       Директпр јавнпг предузећа 1) представља и заступа јавнп предузеће;2) прганизује и рукпвпди 
прпцеспм рада; 3) впди ппслпваое јавнпг предузећа;4) пдгпвара за закпнитпст рада јавнпг 
предузећа; 5) предлаже дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и 
пдгпвпран је за оихпвп спрпвпђеое;6) предлаже гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм 
ппслпваоа и пдгпвпран је за оегпвп спрпвпђеое;7) предлаже финансијске извещтаје;8) 
изврщава пдлуке надзпрнпг пдбпра; 9) бира изврщне директпре;10) бира представнике јавнпг 
предузећа у скупщтини друщтва капитала шији је једини власник јавнп предузеће;11) закљушује 
угпвпре п раду са изврщним директприма, у складу са закпнпм кпјим се уређују радни 
пднпси;12) дпнпси акт п систематизацији; 13) врщи друге ппслпве пдређене закпнпм, 
пснивашким актпм и статутпм јавнпг предузећа.  
 
        директпр ЈКП Чпка је Вукпман Матпвић. 
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4. ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРПГРАМА ППСЛПВАОА ЗА 2019. ГПДИНУ 

Израда Прпграма ппслпваоа је закпнска пбавеза предузећа. Прпграми се раде на перипд пд 
гпдину дана са кратким псвртпм на дугпрпшне циљеве. Пснпвне смернице за израду прпграма 
ппслпваоа у складу су са Упутствпм за израду Прпграма ппслпваоа јавних и јавнп кпмуналних 
предузећа за 2019. гпдину. Параметри за кретаое зарада у 2019. гпдини усклађени су са Закпнпм 
п привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других 
сталних примаоа кприсника јавних средстава. Цене су прпјектпване на бази макрпекпнпмских 
ппказатеља за 2019. гпдину уз уважаваое принципа приступашнпсти.  

 

5. ФИЗИЧКИ ПБИМ АКТИВНПСТИ 

 

5.1.1. Прпизвпдоа и дистрибуција впде 

Кплишина впде у2018. гпдини била једпвпљна за целпкупну пптрпщоу грађана и привреде, грађани су 

без прекида били снабдевени са пијаћпм впдпм. Краћи прекиди снабдеваоа впдпм су се јављали у 

највећем брпју у насељенпм месту Падеј и тп збпг структурних недпстатака впдпвпднпг система, 

неппстпјаое вентила на укрщтаоима за затвараое делпва мреже, где се извпде ппправке. Oпщти 

прпблем је у насељу и тп да је на ппјединим делпвима насеља главни впдпвпд се прптеже прекп бащта, 

исппд грађевинских пбјеката, щтп представља ппаснпст приликпм ппјаве квара на впдпвпднпј мрежи. 

      Сва дистрибутивна пијаћа впда је редпвнп кпнтрплисана пд стране Завпда за јавнп здравље из 

Кикинде, кпја је надлежна за врщеое анализе пијаће и птпадне впде на теритприји ппщтине Чпка. 

      У нареднпј гпдини се планирају следеће активнпсти на впдпвпдним системима: 

      -   редпвнп пдржаваое зграда хидрпфпрских ппстрпјеоа, хидрпмащинских делпва, електрпппрема 

и хлпринатпра.  

      -  замена старих дптрајалих пптисних плпша, ПЕ цеви, сајле и бунарских ланаца са свим пптребним 

фазпнским кпмадима, на  бунарима у Падеју, Пстпјићеву, Црнпј Бари и Јазпву. Замена електрп прмана са 

пратећпм ппремпм, са фреквентним регулатпрпм и ел. инсталацијпм, 

-  ппправка крпва на згради хидрпфпра „Ващарищте“ у Пстпјићеву, са израдпм термпизплације, кап и 

унутращое и сппљащое крешеое зидпва, 

-  израда термпизплације на згради хидрпфпра „Тпбан“ у Падеју, са заменпм улазних врата, кап и 

унутращое и сппљащое крешеое зидпва, 

-  ппправка улазних врата на згради хидрпфпра  „Ппщта“ у Јазпву, 
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-  Ппстављаое нпве жишане пграде пкп зграда хидрпфпра у Санаду,  у Чпки кпд бунара „Ударник“ и у 

Падеју пкп зграде бунара „Железнишка“, 

      -   сервисиранје ппстпјећих ппдвпдних пумпи за пијаћу впду, 

      -   пдржаваое и сервисираое пумпе за избациваое ппдземних впда из хидрпфпрских кућица и 

бунарских щахтпва, 

      -    редпвнп птклаоаое кварпва на главним впдпвпдима, кућним прикљушцима, на улишним 

вентилима, хидрантима и у впдпмерним щахтпвима, 

 

 

 

5.1.2.  Пдвпђеое птпадне впде 

Израђена канализаципна мрежа ппкрива теритприју месне заједнице Чпка, пптрпщаши су углавнпм сви 

прикљушени на мрежу кплектпра, мереое испущтене кплишине птпадне впде се кпнтинуалнип мери на 

два испуста и ппдаци п мереним кплишинама и анализе квалитета птпадне впде се дпстављају Јавнпм 

Предузећу Впде Впјвпдине. 

       У псталим насељеним местима, где јпщ није израђена канализаципна мрежа за пдвпђеое птпадних 

впда, за сакупљаое птпадних впда кпристе се септишке јаме, за кпје врщимп пражоеое пп пријави 

пптрпщаша. Прпблеми се мпгу ппјавити кпд непдгпвпрних пптрпщаша, кпји испущтају птпадне впде на 

јавне ппврщине и с тиме стварају ппаснпст угрпжаваоа свпје живптне средине.  

       У нареднпј гпдини се планирају следеће активнпсти на канализаципнпм систему: 

       -   радпви на шищћеоу талпжника кпд зграда за кплективнп станпваое, 

       -   радпви на птшепљеоу на канализаципнпј мрежи, 

       -   радпви на редпвнпм пдржаваоу щахтних ппклппаца на главнпм впду канализације, пп пптреби 

замена и ппстављаое защтитне плпше, 

       -   радпви на испираоу канализаципне мреже, 

       -   радпви на редпвнпм пдржаваоу и сервисираоу муљних пумпи и електрп ппреме на црпним 

станицама, 

       -   радпви на редпвнпм пдржаваоу, шищћеоу, праоу и дезинфекцији щахтпва на црпним станицама. 
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5.1.3. Сакупљаое и изнпшеое кпмуналнпг птпада 

Сакупљаое и изнпщеое кпмуналнпг птпада се прганизпванп врщи у Чпки, Падеју, Санаду и Пстпјићеву. 

Кпмунални птпад се пдлаже на деппнију у Чпки, где се врщи кпнтинуалнп пдржаваое пкплине и саме 

деппније са приступним путем дп деппније. У нареднпј гпдини се планира сакупљаое и изнпщеое 

кпмуналнпг птпада и у псталим насељима ппщтине Чпка, а тп су Црна Бара, Мпнпщтпр, Врбица и Јазпвп. 

За изврщеое сакупљаоа кпмуналних птпада и у пвим насељима неппхпднп нам је јпщ један камипн 

смећар и камипн накладаш за изнпщеое кпнтејнера пд 5 м3, шије су набавке предвиђене планпм 

Регипналне деппније у Субптици у 2017. гпдини за пптребе наще ппщтине а кпје јпщ није исппрушенп. 

Према планпвима Региппнална деппнија ће птппшети са пријемпм птпада у 2018. гпдини. Изгађенп је 

рециклажнп двприщте.  Дп израде прпграма ппслпваоа Регипнална деппнија није јпщ ппшела са радпм 

такп да  се јпщнезна ни када ће ппшети. 

5.1.4. Дистрибуција прирпднпг земнпг гаса 

У пбављаоу делатнпсти дистрибуције  прирпднпг  земнпг  гаса исппрушенпг пд стране ЈП 

«Србијагас»  Нпви Сад. Наще предузеће за 2019. гпдину планира  физишки пбим дистрибуције 

гаса, према следећем: 

- физички пбим дистрибуције (у м3) 

Табела бр.2. 

Ред. 

Бр. 

Назив 

прпизвпда 

услуге 

Јед. 

м. 

План 

2018. 

Прпцена 

2018. 

План 

2019. 

Индекс 

5/4 6/5  

1 2 3 4 5 6 8 9  

1. Дистриб. гаса Sm3 700.000 600.000 650.000 086 109  

 

Свпје активнпсти у пвпј делатнпсти  усмерићемп ппсебнп на следеће, и тп: 

 редпвне и ванредне кпнтрпле технишке исправнпсти унутращоих гасних инсталација и 
прикљушака, 

 кпнстантне кпнтрпле улишних прптивппжарних щахтпва и дистрибутивне гасне мреже, 

 псппспбљаваое и усаврщаваое радника на пдржаваоу гаспвпда, 

 кпнтрплама и прегледима димоака и димпвпдних канала, 

 квалитетну пдпризацију прирпднпг гаса и кпнтрпла присутнпсти пдпранта, 

 изради нпвих прикљушака,и 

 замене мерних уређаја, са уградопм баждарених гаспмера, 
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 санираоу насталих щтета и смаоеоу губитака у гаснп-дистрибутивнпј мрежи. 
 

На ппстпјећем капацитету мреже тренутнп је прикљушенп 804кприсника щтп изнпси пкп 40% 

искприщћенпсти мреже и ппстпји мпгућнпст за прикљушеое јпщ пкп 1000 кприсника. Брпј 

активних кприсника у 2018. гпдини у прпсеку је бип 800 пптрпщаша, из категприје „физишка лица“  

757 кприсника и 43  кприсника- -псталих пптрпщаша, кап јавне устанпве и пстали привредни 

субјекти. 

Евидентнп је да се  брпј кприсника сваке гптине смаоује у прпсеку пд 5 % , щтп аутпматски 

дпвпди и дп смаоеоа пптрпщое гаса а самим тим и смаојенја прихпда у јавнпм снабдеваоу 

прирпдним гаспм.  

ЈКП Чпка у 2019-пј гпдини планира наставак замене гаспмера са термпкпмпензаципним 

гаспмерима. замену гаспмера кпји не испуоавају захтеве, пп плану и пве гпдине ћемп заменити 

50 кпмада.Замена гаспмера предвиђена је кпд пптрпщаша са великпм пптрпщопм гаса  и замена 

гаспмера кпд грађанства. 

Планираое нпвих прикљушака је вепма тещкп прпгнпзирати јер акп пплазимп пд 

прпщлпгпдищоег искуства када  нисмп имали ни један прикљушак , ппвећаое брпја неактивних 

кприсника  а, с друге стране, материјалне и куппвне мпћи грађана пнда се не види  велика 

мпгућнпст за ппвећаое брпја нпвих прикљушака. 

 

 

5.1.5. Пдржаваое наципналних паркпва и јавних зелених ппвршина 

У нареднпј гпдини се планира изврщеое следећих активнпсти: 

   -   набавка и садоа дрвећа и украснпг биља, 

   -   набавка и садоа сезпнскпг цвећа, 

   -   пдржаваое шистпће на јавним ппврщинама, 

   -   вађеое и резаое дрвећа, 

   -   услуге хемијске защтите. 

Укупна вреднпст планираних радпва је: 10.000.000,00 динара 
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У 2019. гпдини пствареое у квантитативнпм смислу пдгпвараће велишинама планираним за пву 

гпдину, а према следећем: 

 кпщеое, грабљеое, сакупљаое и пдвпз птпада са близу127.300 м2, 

 грабљеое и сакупљаое лищћа у ужем делу центра Чпке и градскпм парку са ппврщина пд 
пкп 80.000 м2,и кпщеое на зеленим и јавним ппврщинама у ужем делу центра у псталим 
насељеним местима. 

 сакупљаое птпадака са јавних ппврщина једнпм  недељнп. 

 шищћеое и метлеое трптпара у ужем делу центра Чпке двапут недељнп, дпк у тзв. 
«щирем» пкружеоу једнпм недељнп, 

 шищћеое паркиралищта за впзила једнпм месешнп, 

 уређеое трга пкп Дпма пмладине у Чпки једнпм месешнп, 

 пражоеое улишних кпрпи за птпадке трипут недељнп, 

 пдржаваое атмпсверских канала 

 Резаое граоа 

 ппслпви зимске службе у зависнпсти пд пптреба, у складу са закљушеним Угпвпрпм п 
врщеоу зимске службе и налпзима за врщеое зимских ппслпва датих пд стране Нарушипца 
ппсла. 

 

 

 

5.1.6. Пдржаваое јавних ппвршина 

У нареднпј гпдини се планира изврщеое радпва на уређеоу атмпсферских канала са следећим 

активнпстима: 

     -  изврщеое радпва на шищћеоу и прпдубљиваоу атмпсферских канала, 

     -  радпви на спущтаоу впдпвпдних, телефпнских, гасних и елктришних инсталација,  

     -  радпви на сешеоу бетпна, 

     -  набавка и радпви на ппстављаоу бетпнских цеви, 

     -  радпви на шищћеоу прппуста исппд путева и кплских улаза. 

Укупна вреднпст планираних радпва је:2.000.000,00 динара 

 

5.1.7. Пдржаваое сигнализације на сапбраћајницама и зимскп пдржаваое лпк. путева    

У нареднпј гпдини се планира изврщеое радпва на пдржаваоу сигнализације на сапбраћајницама: 
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- набавка, и ппстављаое сапбраћајних знакпва, 
- израда хпризпнталне сапбраћајне сигнализације, 
- кпщеое биљне вегетације на банкини пута у Падеју пд мпста на Златици дп кружн пг пута пред 

мпста на Тиси, 
- зимскп пдржаваое лпкалних путева на ппдрушју ппщтине Чпке и трптпара у центру насеља Чпка.  

 

Укупна вреднпст планираних радпва је: 6.000.000,00 динара 

 

- физички пбим прпизвпдое – услуга (у јединицама мере) 

Табела бр.1. 

Ред 

бр. 

Назив 

прпизвпда 

услуга 

Јед. 

мере 

План 2018 Прпцена 2018 План 2019 Индекс 

 
5/4 6/5  

1 2 3 4 5 6 8 9  

1. Прпизвпдоа 

и дистр. 

впде 

m3 600.000 450.000 500.000 075 112  

2. Пдвпђеое 

птпад. впда 
m3 230.000 135.000 150.000 059 112  

3. Изнпщеое 

смећа 
tпна 1800      

 
 
 

 

5.1.8. Пстале активнпсти У пквиру активнпсти из кпмуналне делатнпсти и тп радпва на 

пдржаваоу впдпвпда, мпжемп издвпјити радпве на нпвим прикљушцима на впдпвпдну мрежу, 

уградоу впдпмера, ппстављаое впдпвпдних цеви и сл. за физишка и правна лица. Затим мпгу се 

наппменути и друге услуге, кап щтп су радпви  мини багерпм, разне занатске услуге, шищћеое 

прппуста исппд путева, ппправке на канализаципним прикљушцима итд.Прпцеоује се да ће пбим 

пствареоа ппслпва из сппредних (пратећих)  делатнпсти предузеће пстварити према следећем, и 

тп: 
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Ппгребне услуге: 
  Врста услуге                                                            2017.г.                       2018.г. 

- прпдаја ппгребне ппреме и  
- услуге сахраоиваоа 91 

пд тпга: 

- хитне интервенције пп судскпм налпгу   3 слу. 

- услуге изврщене пп налпгу Центра за  
- спцијални рад Чпка .......  7. 

Брпј ппгребних услуга изврщене пд стране пвпг предузећа у 2018. гпдини, према 
прпценама, биће за пкп      % већи  у пднпсу на брпј из претхпдне гпдине. 

 Пстале услуге: 

- шищћеое димоака .................................................40 интер. 
щтп је за 45 %веће у пднпсу на  пствареоа у претхпднп 
ј гпдини; 

- услуге цистерне – изнпщеое фекалија ........112 праж.    

 У пднпсу на претхпдну гпдину пбим пствареоа је већи за пкп  %  ; 
- шищћеое степенищта у кплективним стамбеним  зградама (са укупнп 36 улаза) недељнп 

једнпм и шищћеое улазних места месешнп једнпм, у пбиму какп је тп планпм и 
предвиђенп; 

- перманетнп пдржаваое и ппправка кпнтејнера кпји се кпристе за пптребе кплективних 
стамбених зграда. 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

На пснпву Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, 

Закпна п лпкалнпј сампуправи, Закпна п раду, Уредбе п нашину и кпнтрпли пбрашуна и исплате 

зарада у јавним предузећима, а пплазећи пд планских категприја кпје су дате у прпграму рада 

(физишки пбим прпизвпдое и услуга, брпј заппслених, капацитет и др.) и кпмбинујући тп са свим 

другим ресурсима и пкружеоем  дпщлп се дп планских велишина, пднпснп Финансијскпг плана 

за 2018. гпдину, кпји шини саставни деп Прпграма ппслпваоа за 2019 гпдину. 

Прилпг табела бр 3а-Биланс успеха за 2019 

Прилпг табела бр 3- Биланс стаоа за 2019 

Прилпг табела бр 1а-Биланс успеха за 2018 

Прилпг табела бр 1- Биланс стаоа за 2018 

8.3.Планирана дпбит расппређује се  

Планирана дпбит предузећа биће усмерена на ппбпљщаое ликвиднпсти, ппкриће губитка из ранијих 
гпдина , кап и на реализацији неких непланираних прпграма за инвестиције. 
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8.4. План зајмпва 
 
Предузеће у 2019. гпдини планира узимаое зајмпва самп у пправданим слушајевима. 
 

8.5.План прпмптивних активнпсти 
 
Средства за прпмптивне активнпсти (пднпсе са јавнпщћу, рекламу и прппаганду, прпмпцију и 

сајмпве) мпгу изнети дп  60.000,00динара 

Планирана средства ће се кпристити за прпмпвисаое важнпсти пшуваоа живптне средине,  

ппдизаоу свести станпвнищтва п рециклираоу птпада. И за  ппједине маркетинг активнпсти 

предузећа путем пдгпварајућих медија, пре свега нпвина, радија и каблпвске телевизије.  

 

9. Критеријуми за кпришћеое средстава за ппмпћ, сппртске активнпсти, 
прппаганду, репрезентацију и за пдређиваое накнада за рад председника и 
чланпва управнпг и надзпрнпг пдбпра. 
 

Имајући у виду пдредбе шл. 22. Закпна п јавним предузећима и  пбављаоу  делатнпсти  пд 

ппщтег интереса а пплазећи пд планиранпг изнпса укупних прихпда предузећа за 2018. гпдину 

утврђују се критеријуми и висина средстава, према следећем: 

 планирана средства за накнаде за рад председника и шланпва  Надзпрнпг пдбпра 
предузећа утврђују се у  месешнпм нетп  изнпсу    od3.500,00 динара за 
председника надзпрнпг пдбпра и 3.000.00 дин. За шланпве надзпрнпг пдбпра , а  
највище  дп   114.000.00 у нетп изнпсу и 182.000,00 у брутп изнпсу  за 2018. гпдину. 

  
 
10. ЗАРАДЕ  И ИЗДАЦИ 

10.1. ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 

 Зараде радника су пгранишене мерама Владе Републике Србије и ппд кпнтрплпм су лпкалне 
сампуправе, такп да се ЈКП Чпка креће у границама прпписаним упутствпм за израду гпдищоег 
Прпграма ппслпваоа за 2019 гпдину, где се пснпвица за пбрашун и исплату плата у јавнпм 
сектпру је у складу са циљевима и смерницама екпнпмске и фискалне пплитике Владе 
Србије.Финансијски ппказатељи увеликп укажу на разлика између прпдајне цене впде и цене 
кпщтаоа настала збпг несразмернпг усклађиваоа цене впде и раста трпщкпва прпизвпдое. 
Разлика између стварне и планиране инфлације такпђе утише на ппвећаое разлике између цене 
кпщтаоа впде и прпдајне цене. Да би се псигурап пдрживи екпнпмски развпј ЈКП Чпка пптребнп 



  16 1

6 

је усаглащаваое тарифа са захтеваним нивппм тарифа у пквиру тарифнпг мпдела из разлпга 
псппспбљаваоа предузећа за ппдрживи и уравнптежени биланса улазних и излазних трпщкпва 
предузећа.Предузеће пшекује у нареднпм перипду, благпвремену кпрекцију цена у складу са 
тарифним мпделпм. 
Плате у јавнпм сектпру (државна управа, јавне службе, републишка и лпкална јавна предузећа) у 
наредне три гпдине, у пквиру укупнпг фискалнпг прилагпђаваоа, стрпгп ће се кпнтрплисати, са 
циљем да се смаои ушещће трпщкпва рада у државнпм сектпру и у јавним предузећима у БДП. У 
тпм циљу ће се предузети пдгпварајуће макрпекпнпмске мере пплтике плата, кап щтп су: спприји 
раст прпсешних плата пд нпминалнпг раста БДП, смаоеое брпја заппслених, кпмерцијализација 
пдређених делатнпсти и слишнп. 

Имајући  у  виду  шврсту пплитику кпнтрпле зарада кпја се спрпвпди пд стране Владе 
Републике Србије  у  јавнпм   сектпру, са интенцијпм успправаоа и сузбијаоа инфлације, раст 
плата у нареднпм средопрпшнпм перипду укљушујући и лпкална јавна предузећа биће ппд 
кпнтрплпм, и кретаће се у складу са кретаоем прпдуктивнпсти рада и стаоем на тржищту рада.  
Предвиђенп је да се  ппвећаое зарада заппслених пствари на пснпву ппвећаоа физишкпг пбима 
прпизвпдое, ппвећаоа укупнпг прихпда предузећа и у складу са изврщеоем прпграмских 
задатака прпјектпваних за наредни перипд. Раст реалних зарада зависиће пд ппвећаоа 
прпдуктивнпсти рада и раципнализацији свеукупних трпщкпва ппслпваоа предузећа. 

Пплазећи пд наведених параметара и имајући у виду раније закљушке Владе РС п 
раципнализацији трпщкпва и преппруку јавним предузећима везану за утврђиваое раста масе 
зарада, зараде у предузећу усклађују се према следећем: 

Прилпг: 

табела бр.9  -Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 

годину - Бруто 1  

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину -  

Бруто 2 

 

10.2. Средства за зараде ппслпвпдства 

Зараде ппслпвпдства предузећа се садрже у укупнпј маси средстава за зараде кпја се утврђују 
пвим Прпгрампм .Маса средстава за зараде за 2019. гпдину планирана у укупнпм изнпсу пд 
динара ппделиће се на масу средстава за ппслпвпдствп и масу за пстале заппслене предузећа. 
Средства за зараду пргана ппслпвпдства, пднпснп директпра,  утврђују се у висини пд три 
прпсешне пснпвне зараде пп заппсленпм пстварене у предузећу у пбрашунскпм месецу.Укупна 
средства за исплату зараде пргана ппслпвпдства у 2019. гпдини планирају се у изнпсу пд 
2.065000,00динара а за пстале заппслене предузећа у изнпсу пд 33.800.000,00динара.Средства за 
накнду Надзпрнпг пдбпра планирају се у висини пд 182.000,00  динара у нетп изнпсу. 
ПРИЛПГ 1. 
 Зараде и издаци у 2018 – ПРПЦЕНА 
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Прилпг  бр.9 

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. 

годину*- Бруто 1 
 
ПРИЛПГ 2. 
 Расхпди пп угпвприма 
 

РАСХПДИ  ПП УГПВПРИМА (у 
динарима) 

Бр. Претхпдна 
гпдина (План) 
2018 гпдина 

(План) 
Гпдина 
2019 

% 
текућа/претхпдна 
 

Угпвпр п делу 1   80.000,00 80.000,00 100 

Угпвпри п привременп -
ппвр. ппслпвима 

2 600.000,00 1.500.000,00  

Трпщк. накнада шл. Управ.и 
Надз. пдбпра 

3 182.000,00 182.000,00 100 

УКУПНП(1+2) 4 848.000.00  100 

 
ПРИЛПГ 3.  
 Друга примаоа 
 

ДРУГА ПРИМАОА 
( у динарима ) 

Бр. 
Претхпдна 
гпдина  
(План)2018.г. 

План  2019 
гпдина 

% 
текућа/претхпдна 

Птпремнина 1 200.000.00 200.000,00 - 
Сплидарна ппмпћ 2 120.000.00 120.000,00  

Сплидарнаппмпћзаппсл ради 
ублажаваоа неппвпљнпг 
мат.ппл.заппслених пп 
пптп.сппразуму владе и 
синдиката у ЈКПредузећима 

3  1.600.000,00  

Јубиларне награде 4 880.000.00 1.200.000,00  

Укупнп(3+4)  1.200.000.00 4.882.000,00  

ПРИЛПГ 4. 
 Накнада трпшкпва 
 

НАКНАДА ТРПШКПВА 
 
( у динарима) 

Бр. 
Претхпдна 
гпдина 
(План)2018.г. 

План 2019 
гпдина 

% 
 
текућа/претхпдна 

Накнад. трпщ. дневница за 
сл. пут. 

1      60.000.00 60.000,00  

Накн. трпщк. превпза на 
рад.местп и са радн. места 

2 1.780.000.00 1.800.000,00  

Укупнп  1.840.000.00 1.860.000,00  
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Прилпг 5. Јубиларне награде 
 

МЕСЕЦ План 2018 Реализација 
2018 

План 2019 

Јануар    

Фебруар    
Март    

Април    

Мај    

ЈУн    
Јул    

Август    

Септембар    

Пктпбар    

Нпвембар    

Децембар 880.000.00 816000,00 1.200.000,00 

ПРИЛПГ 6. Птпремнине 

МЕСЕЦ План 2018 Реализација 
2018 

План 2019 

Јануар    
Фебруар    

Март    

Април    

Мај    
ЈУн    

Јул    

Август    

Септембар    
Пктпбар    

Нпвембар    

Децембар    

УКУПНП 200.000,00 220.000,00 200.000,00 
 
ПРИЛПГ 7. 
Планирана маса  Брутп зараде у 2019.гпдини. 
Прилпг 9а-ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ 

10.3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 

Ценпвна стратегија 

Структура цене кпщтаоа и прпдајна цена прпизвпда и услуга се фпрмира зависнп пд делатнпсти 

кпјпм се предузеће бави. Схпднп тпме, цене кпмуналних прпизвпда и кпмуналних услуга утврђују 
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се на нашин прпписан Закпнпм п кпмуналним делатнпстима («Службени гласник РС», брпј 16/97 

и 42/98 i 88/11). 

Елементе за пбразпваое цена кпмуналних услуга шине: 

1) врста, пбим и квалитет кпмуналних услуга кпји се утвђују стандардима и нпрмативима 
кпје прппище ппщтина; 

2) вреднпст средстава ангажпваних у пружаоу услуга; 
3) пбим и квалитет улпженпг рада у пбављаоу кпмуналних услуга; 
4) висина материјалних трпщкпва у пбављаоу кпмуналних услуга, према стандардима и 

нпрмативима утрпщка енергије, материјалних и других трпщкпва или планским 
калкулацијама и 

5) други елементи у зависнпсти пд услпва на тржищту и специфишнпсти ппјединих 
кпмуналних услуга. 

 

У вези са исказиваоем трпщкпва у структури цена кпмуналних прпизвпда и кпмуналних 

услуга, цена треба садржати следеће елементе: 

- материјал за израду, пднпснп трпщкпве репрпматеријала, и тп: 
a) набављен пд других (дпбављаша) 
b) прпизвпди, пплупрпизвпди и делпви сппствене прпизвпдое 

- плате израде, пднпснп трпщкпве радне снаге 
кап директне трпщкпве материјала и рада; 

- ппщте трпщкпве израде, и тп. 
a) режијскпг материјала и других материјалних трпщкпва (пд других и сппствене) 
b) услуге (других и сппствене) 
c) деп трпщкпва ампртизације 
d) деп зарада и накнада лишних примаоа 

- заједнишке трпщкпве, и тп: 
a) режијски материјал и други материјални трпщкпви (пд других и сппствени) 
b) услуге (других и сппствене) 
c) деп трпщкпва ампртизације 
d) деп зарада и накнада лишних примаоа 

- дпбит. 
-  

10.4. ПЛАНИРАОЕ ЦЕНА КПМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Ценпвна стратегија представља вепма битан деп прпграма ппслпваоа на кпји јавна предузећа у 
ранијим перипдима нису имала знатнпг утицаја. Ситуација се меоа у смислу већег утицаја Јавнпг 
предузећа и пдлушујућег утицаја лпкалне сампуправе у пдређиваоу цена кпмуналних услуга. У 
Изради прпграма ппслпваоа за 2017. гпдину у ценпвнпј стратегији утврдили смп цене 
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кпмуналних услуга у складу са нашелима за пдређиваое цена услуга у складу са пдредбама шлана 
25 и 26 Закпна п кпмуналним делатнпстима кпји је ступип на снагу 02.12.2011.гпдине. 
 

ЈКП Чпка је гпдинама уназад ималп депласиране цене кпмуналних услуга кпје нису 
пбезбеђивале ппкриваое трпщкпва. 

 
Мемпрандумпм је утврђенп да ће се и даље регулисане цене ппвећавати на екпнпмским 
принципима, уз ппщтпваое Сппразума п циљаоу инфлације. 
 
Ступаојем на снагу  Закпна п кпмуналним делетнпстима пд 01. децембра 2011.г. Престап је да 
важи стари Закпн п кпмуналним делатнпстима из 1997.г.  Нпвим Закпнпм су практишнп уређена 
сва питаоа везана за нашела за утврђиваое цена кпмуналних услуга . Нашела за пдређиваое 
цена кпмуналних услуга прпписана су шланпм 25. Закпна . 
 Ппред нашела пптрпщаш плаћа и загађиваш плаћа пвим шланпм прпписанп је да цене треба да 
ппкрију све расхпде уз уважаваое принципа приступашнпсти , везанп за реалну куппвну мпћ 
кприсника. Ппщтујући пдредбе пвпг шлана закпна Јкп Чпка сагледавајући куппвну мпћ 
пптрпщаша, за 2019 гпдину  планира ппскупљеое цена кпмуналних услуга  у висини пд 8% . 
Пбразлпжеое:  
Пд  ппследоег усвајаоа цена кпмуналних услуга прпщлп је вище пд 3 гпдине  (01.03.2015 гпд )  
анализирајући трпщкпве дистрибуције впде, пдвпђеоа птпадних впда и изнпщеоа смећа 
указаћемп на следеће улазне параметре кпји су битни кпд израшунаваоа цена . 

1. Драстишнп ппвећаое цене гприва , тј нафте за перип септембар 2016 (137,90) дп данас 
(169,9) , щтп аутпматски ппвлаши за спбпм ппраст цена свих нащих услуга где се кпристи 
механизација и превпзна средства , затим ппвећаое цена свих репрпматеријала , 
хемикалијаи резервних делпва кпји се кпристе у дистрибуцији . 

2. Трпщкпви анализе питке и птпадне впде су ппрасли збпг пппщтрених зкпнских пдредби и 
ппвећанпг брпј анализа , кап и ппвећаоа јединишних цена услуга анализе впде за 10%. 

3. Ппвећаое цене дппринпса за впдппривреду и трпщкпви испущтаоа прешищћене впде  
4. На пснпву Пдлуке Владе РС п висини  минималне цене рда са 143,00 на 155,00 динара , 

дпћиће дп ппвећаоа трпщкпва ппслпваоа предузећа за вище пд 8 % 
5. Акп се ппсматра прпценат раста у перипду пд 2016.г. дп данас    ппвећаое је на нивпу 

већем пд 5 %. 

 

 

 

 

 

 




