
             
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ   ЧОКА   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
 
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА 
 
ДЕЛАТНОСТ: 36.00 – САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08148058 
 
СЕДИШТЕ: ЧОКА, ул. ПАЛИХ БОРАЦА бр. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чока, новембар 2013. године 
     
 

   1 
 



С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

Страна 
 

  
УВОД              
   

1. ПРОФИЛ            
 

 Историјат предузећа         4 
 Законски оквир         6 
 Организациона структура        7 
 Извори финансирања пословања       8 
 Управљање ризицима                                                                                                 8  

   
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2014. ГОДИНЕ      10 

 
 Процена резултата за 2013. годину       10 
 Анализа пословног окружења       12 
 Процена ресурса јавног предузећа       13 

 
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА        13 

 
 Ценовна стратегија         13 
 Позиционирање         14 
 План промотивних активности       15 
 Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности,  15 

пропаганду, репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника 
и чланова управног и надзорног одбора 
 

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ         16 
 

5. КАДРОВИ           17 
 

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН         19 
 

7. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ          25 
 

8. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА                                                        31 

   2 
 



 
 
 
 УВОД 
 
 
 Програм пословања предузећа за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) садржи ПЛАН 
ПРОИЗВОДЊЕ и ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (са прилозима) који су израђени у складу са: 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), Законом о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), Оснивачким актом Јавног Комуналног 
Предузећа Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 2/2013) Одлука о оснивању ЈКП Чока, 
Статутом Јавног Комуналног Предузећа Чока (даље: Статут предузећа),Фискалном стратегијом  
за 2014 годину са пројекцијом за 2015 и 2016 годину (Службени гласник 97/2013). Уредбом о 
начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 
5/2006), Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета 
Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза  на 
зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр. 6/2006 и 
108/2008), Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС 135/2004,36/2009,  72/2009 
и 43/2011),  и прописима и другим актима о буџету којима су утврђене политика зарада и цена за 
2014. годину, у делу који се односи на локална јавна предузећа.   
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1.ПРОФИЛ 

 
         Историјат предузећа 
 

1.1.1. Основни подаци о предузећу 
 
 
Пуно пословно име : Јавно Комунално Предузеће Чока  
Сктаћено пословно име : ЈКП ЧОКА 
Седиште : Палих Бораца 5, 23320 Чока 
Основна делатност: 3600-Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде   
Број регистрације :Бд 32564/2005 од 16.06.2005 
Матични број:08148058 
Пиб: 101417500 
Подаци о капиталу: уписани новчани капитал  
Директор: Ибољка  Оноди 
 

 
 
   Јавно Комунално Предузеће Чока а (у даљем тексту: предузеће) основано је 1982. године, 
у склопу планског решавања проблематике обављања комуналних делатности у општини Чока, 
под називом Комунална Радна Организација «Хигијена» Чока. Под тим називом предузеће је 
пословало до 1991. године, када је основано Комунално Друштвено Предузеће «Чока» Чока и 
организовано је као јавно предузеће. 
 По доношењу  законских прописа као и  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
организовању КДП «Чока» Чока као јавног предузећа, од стране Скупштине општине Чока од 
12.06.2006. године, предузеће   послује под називом: Јавно Комунално Предузеће «Чока» Чока 
(у даљем тексту: предузеће) под којим називом и данас послује.  
 Предузеће је уписано у Регистар Привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
по Решењу број 32564/2005 дана 16.06.2005. године. Предузеће има својство правног лица са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. Средства којима располаже 
предузеће су у државној својини. Предузеће за своје обавезе у оквиру пословања одговара 
целокупном својом имовином  
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 Органи управљања Предузећа. 
    Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно 
    Органи предузећа су:   

1. Надзорни одбор 
2. Директор 

         Надзорни одбор јавног предузећа има три члана .Председника и чланове надзорног одбора 
јавног предузећа именује Скупштина општина под условима, на начин и по поступку утврђеном 
закону. Скупштина општина именује чланове надзорног одбора јавног предузећа на период од 
четири године, с тим да се један члан именује из реда запослених. 
Надзорни одбор врши следеће дужности:  
1.Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији, 
2.Усваја извештај о степену реализације програма пословања, 
3.доноси годишњи програм пословања, 
4.надзире рад директора 
5.врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа 
6.успоставља, одобрава и прати рачуноводство,унутрашњу контролу, финансијске извештајеи 
политику управљања ризицима 
7.утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности 
8.доноси статут предузећа уз сагласност оснивача 
9.одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 
оснивача, 
10.доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача, 
11.даје сагласност директору за предузимањепослова или радњи у складу са законом, статутом и 
одлуком оснивача, 
12.закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, 
13.врши друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 
Директора предузећа именује Скупштина општине, на период од  четири године , а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 
Директор предузећа : 
1/Представља и заступа предузеће, 
2/организује и руководи процесом рада 
3/води пословање предузећа, 
4/одговара за законитост рада предузећа 
5/предлаже програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 
6/предлаже финансијске извештаје, 
7/извршава одлуке Надзорног одбора, 
8/врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.  
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 1.1.2. Опис послова и делатности предузећа 
 
 У складу са оснивачким актом предузеће обавља следеће делатности: 
36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – као основну делатност и остале 
делатности, и то: гајење цвећа и украсног биља; уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреативних површина;сакупљање и одношење смећа; дистрибуција гаса; рушење и разбијање 
објеката, земљани радови; изградња хидрограђевинских објеката; постављање цевних 
инсталација; трговина на мало у специјализованим продавницама; пружање димњичарских 
услуга; уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима,  уређење и 
одржавање депоније; погребне и пратеће делатности и уређење и одржавање гробља; уклањање 
животињских лешева и одржавање сточних гробља и др. 
 
 
 1.1.3. Организациони облик предузећа 
 
 У погледу унутрашње организације предузеће се састоји од служби и група. 
 У погледу служби, предузеће се дели на: 

1. Општу службу, 
2. Техничку службу, 

• група за гас, 
• група за водовод и канализацију, 
• група за уређење јавних површина, 

3. Службу за финансијско-књиговодствене послове. 
 

Сва битна и значајна питања везана за послове и радна места у оквиру служби и група 
разрађена су Правилником о систематизацији радних места предузећа. 

 
 
 
 
 
1.1. Законски оквир 

 
Законском оквир  према којем се одвија финансијско пословање предузећа, доношење 
програма пословања, начин утврђивања и исплате зарада и утврђивање висине цена 
комуналних услуга, као и друга питања од значаја за рад предузећа регулисана су: 

- Законом о јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 119/2012). 
-  Законом о привредним друштвима («Службени гласник РС», бр. 125/04 и 36/2011 – др. 

Закон) и новим Законом о привредним душтвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011и 
99/2011)., 
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- Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010). 
- Законом о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013). 
- Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр.88/2011). 
- Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр. 

64/2010 , 24/2011 , 121/2012 ,43/2013 ,50/2013 и 98/2013), 
- Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 39/1985, 

45/1989,и 57/1989, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/1993 и „Службени лист СЦГ“, бр. 
1/2003). 

- Законом о јавним набавкама („Слубени гласник РС, бр. 124/2012). 
- Оснивачким актом. 
- Статутом предузећа.  
- Одлуком о комуналним делатностима општине Чока („Службени лист општине Чока“, 

бр.4/1998 и 3/2004). 
- Одлуком о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији општине 

Чока („Службени лист општинје Чока“, број 3/2005). 
- Одлуком о јавном водоводу („Службени лист општине Чока“, бр. 8/2005). 
- Одлуком о канализацији на територији општине Чока („Службени лист општине Чока“, 

бр. 7/2005). 
 Напомињемо још и то, да на пословање предузећа примењују и други закони и пратећа 
подзаконска акта којима су уређени поједине делатности предузећа, вођење пословних књига и 
састављање финансијских извештаја, извештавање ка оснивачу и другим надлежним органима, 
радни односи и обрачун пореза и доприноса на разна примања, подношење ЗИП обрасца, систем 
јавних набавки, платни промет, безбедност и заштита на раду,  заштите животне средине и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Организациона структура 
 
 Организациона структура предузећа утврђена је у складу са Правилником о 
систематизацији радних места у предузећу. 
 Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди 
обављање сродних, међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани основни 
организациони делови – службе, према шеми коју дајемо у наставку, и то: 
 Послови и задаци предузећа врше се у оквиру организационих јединица и то: 
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1.3. Извори финансирања 
 

Предузеће  се  финансира     из   сопствених   прихода  са  тржишта  остварених  
од продаје комуналних производа и пружања комуналних услуга, као и прихода остварених од 
обављања других регистрованих делатности. 

Развој комуналних делатности, који се односи на изградњу и реконструкцију комуналних 
објеката и набавку нове опреме, већим делом се финансира из месног самодоприноса, 
буджетских средстава општине Чока, АП Војводине и Републике Србије, средстава од донација 
и других средстава. 

       1.4    Управљање ризицима 

            Систем управљања ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг 
управљања којим се у Јавном Комуналном Предузећу Чока (у даљем тексту: Предузеће) 
континуирано и методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима 
ради постизања континуиране добити у свим активностима Предузећа ради квалитативног 
обављања његових надлежности и функција. 

Под појмом ризика подразуевамо било који догађај , пропуштену прилику или проблем који би 
се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева а који 
руководиоцима помажу да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих , односно да усмере 
поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и са њима 
повезаним ризицима. 

Циљ система управљања ризицима у Предузећу је стварање вредности и смањење последица 
многих предвидивих и непредвидиових ризика као што су:  

Ризик немогућности наплате потраживања – Анализирајући актуелну огромну незапосленост 
становништва на подручју општине Чока и тешку егзистенцијалну ситацију становништва 
реално је претпоставити да ће наплативост потраживања бити из године у годину све тежа те 
стога Предузеће мора заутети веома флексибилан став као и строжу политику и систематску 
наплату својих потраживања применом мера опомињања, привредменог искључења са својих 
дистрибутивних мрежа као и заштиту својих права пред за то надлежним судовима.  
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Ризик суше и других временских непогода у летњем и зимском периоду : ови ризици могу 
имати за последицу лети повећану потрошњу пијаће воде и преоптерећеност водоводног 
дистрибутивног система како у вези снабдевања тако и у вези већег броја кварова на бунарским 
пумпама тако и преоптерећеност гасовода услед зимских временских непогода. Као 
превентивне мере морају се користити све расположиве мере контроле пијаће воде и техничке 
исправности бунара како подвосних пумпи тако и друге опреме у бунарима. Исто се односи и на 
сталне провере и контроле гасомера и КМРС као и превентивне контроле гасних станица и 
унутрашњих гасних инсталација потрошача, редовну одоризацију природног гаса , што се 
зимског одржавања тиче мора постојати стална обезбеђена возила и опреме везане за хитне 
интервенције. Зимско одржавање путева зависи од временских утицаја, а што се тиче 
приправности возила и радне снаге које треба да буду неопходне и расположиве.  

Ризици се могу појавити и код:  

1. ПОСЛОВНИХ ОЧЕКИВАЊА која могу бити неидентификована пословна очекивања или 
постоји могућност када пословне корисности које нису мерељиве или се ради о томе да коначно 
донето решење неког проблема не испиуњава пословна очекивања.  

2. ПЛАНОВА И ПЛАНИРАЊА јер се може десити да планирани рок пројекта или неких 
радова и радњи могу бити пректратки , да нису испланиране све потребне активности и задаци 
,као и да нису тачно испланиране међузависне активности. 

3. БУЏЕТА у смислу да постоје могућности и да трошкови пројекта премашују додељена 
средства , те се сходно томе могу јавити непланирани издаци. 

4. ИСПОРУКА јер некада постоје могућности да нису јасно дефинисани захтеви испоруке, да 
нису јасно дефинисани захтеви у вези квалитета испоручених производа и услуга као и да 
производи не одговарају траженом квалитету. 

5. ОБИМ ПРОЈЕКТА где постоји могућност да обим пројекта није јасно одређен , да се 
пројекат не спроводи у оквиру планираних граница , као и да промене не утичу на пројекат. 

6. ПРОБЛЕМА јер је могуће је да проблеми током реализације послова нису били на време 
решени, да се слични проблеми стално и у континуитету јављају у пословању , да не решени 
проблеми претендују да постану нови ризици. 

7. ДОВАЉАЧА јер је могуће да проблеми нити очекивања према добављачима нису адекватно 
дефинисани , да добављачи не задовољавају очекивања , да постоје проблеми са добављачима 
који негативно утичу на пројект. 

8. ИСПОРУКА где постоји могућност да су нејаснио дефинисани критеријуми за испоруку 
пројекта, да корисници не прихватају пројекте , као и да су незадовољни начином испоруке 
услуга и добара од стране дистрибутера. 

9. КОМУНИКАЦИЈА јер свака неконтролисана комуникација ствара проблеме у раду , а 
постоји могућност и да кључне интересне групе нису упознате са напредоавњем пословања. 
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10. РЕСУРСА када запослени који раде на извршењу радова немају одговарајућу 
квалификацију , те да постоји евидентан недостатак опреме неопходне за реализацију посла као 
и мањак неопходног материјала за реализацију самих изведених радова. 

 

Узевши све досада наведено у обзир може се закључити да се у оквиру процеса управљања 
ризицима мора обављати стално и систематско праћење резултата , примењених стратегија и 
њихово поређење са постављеним критеријумима спровеђењем поступка анализе одступања од 
планираних величина и трендова развоја, мерењем техничких перформанси током извођења, 
континуираним анализирањем расположивих резерви, одржавањем редовних састанака на 
којима се контролише стање активности и све друге активности као што су извештавање о 
ризику , стална комуникација, документација као и непрестане квантитативне и квалитативне 
анализе. 

 

 
 

 
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  2014. ГОДИНЕ 
 

2.1. Процена резултата за 2013. годину 
 

2.1.1.   Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода 
   и изношење и депоновање смећа 
 
Производња воде за пиће и снабдевање становништва општине Чока у току 2013. године  

вршено је са 24 бунара, и то: у Чоки са 6, Остојићеву 6, Падеју 4, Санаду 2, Јазову 3 и Црној 
Бари, Банатском Моноштору и Врбици са по једног бунара, а за потребе oко 4430 корисника 
укупно из категорије   -  домаћинства, што је за око 110 корисника мање у односу на претходну 
годину и 41 корисника из категорије осталих потрошача. 
 Процењује се да ће у посматраном периоду бити произведено  и дистрибуирано 545.426 
м3 воде за пиће што је за око 20 %  мање у односу на планираних 680.000 м3.  
 Делатност сакупљања и одвођења отпадних вода се врши једино у насељеном месту 
Чока, с обзиром да је канализациона мрежа изграђена само у Чоки. 
Број званично прикључених потрошача је нешто преко 1080 корисника, од којег броја је  1004 
корисника из категорије физичких лица – домаћинства. 
 Имајући у виду да количина отпадних вода за одвођење директно зависи од броја  
званично прикључених корисника процењује се остварење од 153.000 м3, а које представља 
умањење за 12 % у односу на планирану количину. 
 Организовано изношење смећа и збрињавање комуналног отпада наше предузеће засад  
је обављао једино на подручју насеља Чока,у 2013.години планирано је изношење смећа у 
Остојићево и Санад али због недостатака извора за финансирање набавке канте за потрошаче 
изношење смећа није реализовано. У 2014  годину из буџетских средставаза потребе месних 
заједница Остојићево и Санад требало би обезбедити средства за набавку  канти у укупном 
износу од  3.000.000,00 динара   за набавку 1200 канти за смеће од 120 литара.  Начин вршења 
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ових услуга уређује општинска Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката 
на територији општине Чока («Службени лист општине Чока»,бр. 3/2005). 
 Количину смећа које се односе у 2013. години процењујемо на око 1000 тона. 
 Број корисника ове услуге је 1.525 из категорије домаћинстава и  87 из категорије 
осталих корисника у месту Чока и рачунамо да ћемо у Остојићеву имати око 925 домаћинстава – 
корисника, а у Санад око 350 корисника.  
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Уређење и одржавање зелених и јавних површина 
 

Послови на одржавању јавних и зелених површина у насељеном месту Чока обављани су  
на основу  уговора закљученим са Ј.П. Дирекцијом за изградњу општине Чока. 
 У 2013. години остварење у квантитативном смислу одговараће величинама планираним 
за ову годину, а према следећем: 
 кошење, грабљење, сакупљање и одвоз отпада са близу 80.000 м2, 
 грабљење и сакупљање лишћа у ужем делу центра Чоке и градском парку са површина од 

око 70.000 м2, 
 сакупљање отпадака са јавних површина једном недељно, 
 чишћење и метлење тротоара у ужем делу центра Чоке двапут недељно, док у тзв. 

«ширем» окружењу једном недељно, 
 чишћење паркиралишта за возила једном месечно, 
 уређење трга око Дома омладине у Чоки једном месечно, 
 пражњење уличних корпи за отпадке трипут недељно, 
 послови зимске службе у зависности од потреба, у складу са закљученим Уговором о 

вршењу зимске службе и налозима за вршење зимских послова датих од стране 
Наручиоца посла. 

 
 
 
 
 
 2.1.3. Остале активности 

 
 У оквиру активности из комуналне делатности и то радова на одржавању водовода, 
можемо издвојити радове на новим прикључцима на водоводну мрежу, уградњу водомера, 
постављање водоводних цеви и сл. за физичка и правна лица у укупном износу од  580.000,00        
динара. Затим могу се напоменути и друге услуге, као што су радови  мини багером, разне 
занатске услуге, чишћење пропуста испод путева, поправке на канализационим прикључцима 
итд.  

Процењује се да ће обим остварења послова из споредних (пратећих)  делатности 
предузеће остварити према следећем, и то: 
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 Погребне услуге: 
- продаја погребне опреме и услуге сахрањивања .................... 75 сахрана (130)* 

од тога:   
- хитне интервенције по судском налогу  ......................................6  случаја, 
- услуге извршене по налогу Центра за цосијални рад Чока .......7   случаја. 

Број погребних услуга извршене од стране овог предузећа у 2013. години, према 
проценама, биће за око   58     % мањи  у односу на број из претходне године. 

 Остале услуге: 
- чишћење димњака .......................................................................... 100  интервенција (35)*, 

што је за 330% више у односу на  остварења у претходној години; 
- услуге цистерне – изношење фекалија ........................................ 120 случаја (150)*, 

од тога за потребе правних лица 20 пута и 100 пута за потребе грађана. У односу на 
претходну годину обим остварења је мањи за око   20 %   ; 
- чишћење степеништа у колективним стамбеним  зградама (са укупно 36 улаза) недељно 

једном и чишћење улазних места месечно једном, у обиму како је то планом и 
предвиђено; 

- перманетно одржавање и поправка контејнера који се користе за потребе колективних 
стамбених зграда. 

 
*Напомена: У заградама су дати подаци из претходне године. 

 
 

2.2.      Анализа пословног окружења 
 

 Предузеће  је основано  од  стране  Скупштине општине Чока ради одржавања и заштите 
комуналних објеката општине Чока преко обављања комуналних делатности, односно 
задовољавања комуналних потреба грађана на подручју целе општине Чока. 
 Послове из основне као и других регистрованих делатности предузеће врши у складу са 
Програмом пословања а у оквиру финансијског плана усвојеног од стране оснивача. 
 Цене комуналних услуга у општини Чока затечене су на релативно ниском нивоу и у 
условима лимитирања нивоа цена у последњих неколико година све више заостају у односу на 
импут цене. Формирањем цена на постојећи начин не може се обезбедити ни проста 
репродукција добара од општег интереса. 
 Чињеница је да су у претходним  годинама  наше цене биле су усклађиване само у складу 
са растом цена на мало, према званичним подацима у Републици Србији.   
 При садашњим тржишним условима цене улазних елемената тзв. инпута, као: материјала, 
резервних делова, енергије и услуга (као на пр. трошкови везани за обезбеђење хигијенски 
исправне воде и др.) слободно се формирају док на формирање цена комуналних производа и 
услуга, због њиховог лимитирања, законитости понуде и тражње уопште не утичу, што јавна 
комунална предузећа без инвестиционог потенцијала  доводи у пословање са губицима.  

Поред контролисаних цена комуналних услуга и колебљивости цена улазних трошкова и 
неизвесност наплате потраживања негативно утиче на пословање предузећа. 

Последице претходно наведених кретања негативно се одражавају на пословање са 
одговарајућим консеквенцама у функционисању и на читаво пословање и рад овог предузећа. 

Према садашњој процени није тешко претпоставити да и ефекти економске кризе у 
еврозони и даље успоравање привредне активности у нашој земљи пренеће се и у наредну 
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годину, тако, да и ово питање треба имати у виду код дефинисања планских елеманата у 
Програму за 2014. годину. 

 
 
2.3. Процена ресурса предузећа 

 
 Некретнине као што су јавни водоводи за снабдевање водом за пиће у насељима и 
канализациона мрежа у Чоки, власништво су Месних заједница и дате су на коришћење и 
управљање предузећу. Улична гасоводна мрежа у Чоки је власништво предузећа. Предузеће још 
располаже и пословном  зградом и помоћним објектима у  Чоки. 
 С обзиром да је степен отписаности опреме и инсталација комуналне инфраструктуре 
веома висок (у неким случајевима чак 100%) и да су возила и радне машине  у просеку старија 
од 20 и више година, то се очигледно може закључити да предузеће не располаже са адекватним 
физичким ресурсима. Због застарелости и неефикасности ресурса (инфраструктура, опрема, 
објекти и др.) стварају се додатни трошкови у пословању. 
 Недостатак средстава ограничава инвестиционе активности предузећа, те се улагања 
углавном своде на текуће одржавање. 
  
 
 

3.  МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 
 
 3.1. Ценовна стратегија 
 
 Структура цене коштања и продајна цена производа и услуга се формира зависно од 
делатности којом се предузеће бави. Сходно томе, цене комуналних производа и комуналних 
услуга утврђују се на начин прописан Законом о комуналним делатностима («Службени гласник 
РС», број 16/97 и 42/98 i 88/11). 
 Елементе за образовање цена комуналних услуга чине: 

1) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утвђују стандардима и нормативима 
које пропише општина; 

2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга; 
3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга; 
4) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и 

нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским 
калкулацијама и 

5) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих 
комуналних услуга. 

 
У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних производа и комуналних 

услуга, цена треба садржати следеће елементе: 
- материјал за израду, односно трошкове репроматеријала, и то: 

a) набављен од других (добављача) 
b) производи, полупроизводи и делови сопствене производње 

- плате израде, односно трошкове радне снаге 
као директне трошкове материјала и рада; 

- опште трошкове израде, и то. 
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a) режијског материјала и других материјалних трошкова (од других и сопствене) 
b) услуге (других и сопствене) 
c) део трошкова амортизације 
d) део зарада и накнада личних примања 

- заједничке трошкове, и то: 
a) режијски материјал и други материјални трошкови (од других и сопствени) 
b) услуге (других и сопствене) 
c) део трошкова амортизације 
d) део зарада и накнада личних примања 

- добит. 
 

Међутим, о ценама комуналних производа и комуналних услуга одлучује оснивач, на  
законом прописан начин. 

Цене комуналних производа и услуга  предузећа  су реално  испод  економске цене  и  са 
продајним ценама тешко се могу покрити цене коштања, па као такве исте не могу бити у 
функцији остваривања профита. 
 . 
 
 
 
 3.2.  Позиционирање на тржишту 
 
 Предузеће није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, приходе 
остварује наплатом својих потраживања од извршених комуналних услуга као и из вршења 
услуга споредне делатности. 
 Имајући  у   виду обављање делатности  од  општег   јавног   интереса, величину и 
потенцијале ове фирме као и тржиште на коме предузеће послује (волумен производа и услуга 
који се може продати и да се не може рачунати на освајање «нових» тржишта и сл.), било би 
потребно идентификовати друге могућности на своме тржишту на које фирма може рачунати и 
сконцентрисати пажњу ради остваривање пословних циљева. Међутим, у насталим околностима 
а имајући у виду тешку привредну ситуацију у земљи и још тежу у општини скоро је немогуће 
изнаћи додатне активности и могућности како би се барем покрили свеукупни расходи 
пословања. 

Неопходно је да оснивач води рачуна о пословима за које је и основало предузће  и тако 
омогући повећање обима посла што би са собом донело и повећање профита предузећа. 

( постављање саобраћајних знакова , ископ канала за одвод атмосверских вода,радове око 
одржавања локалних путева  и остале занатске услуге ). 
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3.3. План промотивних активности 
 
 Средства за промотивне активности (односе са јавношћу, рекламу и пропаганду, 
промоцију и сајмове) могу изнети до 0,2% од укупног прихода, односно 178.000,00                          
динара. 
 Планирана средства ће се користити за промовисање важности очувања животне 
средине,  подизању свести становништва о рециклирању отпада. И за  поједине маркетинг 
активности предузећа путем одговарајућих медија, пре свега новина, радија и кабловске 
телевизије. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 
пропаганду, репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника и 
чланова управног и надзорног одбора 

 
Имајући у виду одредбе чл. 22. Закона о јавним предузећима и  обављању  делатности  од  

општег интереса а полазећи од планираног износа укупних прихода предузећа за 2014. годину 
утврђују се критеријуми и висина средстава, према следећем: 

 планирана средства за помоћ и хуманитарну помоћ и спортске активности у 
висини 0,3% од укупних прихода, односно највише у износу од 260.000,00                    
динара; 

 планирана средства за пропаганду, рекламе и сајмове у висини  0,2%  од укупних 
прихода, односно у износу од  178.000.00  динара; 

 планирана средства за репрезентацију у висини до 0,5% од планираних укупних 
прихода, а највише у износу од   445.000,00   динара; 

 планирана средства за накнаде за рад председника и чланова  Надзорног одбора 
предузећа утврђују се у висини   od  3.012.00 дин. у бруто износу  по члану, према 
присуству на седници, а  највише   168.000.00  за 2014. годину. 

Утврђују се планирани износи средстава за 2014. годину по следећим наменама, и то. 
 средства намењена за потребе спонзорства и донаторства могу изнети највише 

0,3% од укупних прихода, односно  260.000,00   динара и 
 средства за стипендије и превоза деце  запослених до школе могу изнети до 0,5%  

од укупних прихода, а највише  445.000,00   динара. 
Одлуку о трошењу средстава за помоћ и хуманитарну помоћ,  и донације и спонзорства 

доноси Надзорни одбор предузећа, при том ценећи целисходност исплате истих. 
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4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ 
 

4.1. Делатности производње и испоруке комуналних производа 
 и пружања комуналних услуга 

 
 У области сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и 
изношења смећа за 2014  годину планирају се следеће количине: 
      
     
- физички обим производње – услуга 
          (у јединицама мере) 

Ред 
бр.  

Назив 
производа 
услуга 

Јед. 
мере 

Остварено 
2012 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Indeks 

5/4 6/4 7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Производња 

и дистр. 
воде 

m3 616.926 680.000 545.426 600.000 110 0.88 110 

2. Одвођење 
отпад. вода m3 174.081 166.000 174.233 191.656 0.95 100 110 

3. Изношење 
смећа tона 920 1000 1000 1200 109 109 120 

 
 
 
 
 

4.2. Дистрибуција природног земног гаса 
 

У обављању делатности дистрибуције  природног  земног  гаса испорученог од стране ЈП 
«Србијагас» Нови Сад наше предузеће за 2014. годину планира  физички обим дистрибуције 
гаса, према следећем: 
 
- физички обим дистрибуције 
            (у м3) 

Ред. 
Бр. 

Назив 
производа 
услуге 

Јед. 
м.  

Остварено 
2012. 

План 
2013. 

Процена  
2013.   

План 
2014.   Индекс 

5/4 6/4 7/6   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дистрибуција 
гаса Sm3 743.570 850.000 680.000 700.000 114 0.91 103 

  
 Своје активности у овој делатности  усмерићемо посебно на следеће, и то: 
− редовне и ванредне контроле техничке исправности унутрашњих гасних инсталација и 

прикључака, 
− константне контроле уличних противпожарних шахтова и дистрибутивне гасне мреже, 
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− оспособљавање и усавршавање радника на одржавању гасовода, 
− контролама и прегледима димњака и димоводних канала, 
− квалитетну одоризацију природног гаса од стране лиценциране фирме, 
− изради нових прикључака и 
− санирању насталих штета и смањењу губитака у гасно-дистрибутивној мрежи. 

Проблеми се могу јавити код обављања послова из ове области и то због коришћења 
старе опреме и немогућности набавке новије савременије опреме за откривање евентуалног 
цурења гаса на мрежи, такође и наплата потраживања. 
  На инсталисаном капацитету мреже тренутно је прикључено 905 корисника што износи 
око 40% искоришћености мреже и постоји могућност за прикључење још око 1000 корисника. 
Број активних корисника у 2013. години у просеку је био 759   потрошача,     из категорије 
„физичка лица“ и 42  осталих потрошача 
ЈКП Чока у 2014-ој години планира замену гасомера који не испуњавају захтев, којим је 
немогуће мерење стандардних м3 природног гаса, због неадекватних техничких карактеристика 
што значи са термокомпезационим уређајем. ЈКП Чока планира 100 замене таквих гасомера, 
што износи око 1.000.000,00 динара, што значи да би се за 5 година могли заменити сви 
гасомери у Чоки.     
  Планирање нових прикључака је веома тешко прогнозирати јер ако полазимо од 
прошлогодишњег искуства када је прикључен  један  нов потрошач а, с друге стране, 
материјалне и куповне моћи грађана онда се не види  велика могућност за повећање броја нових 
прикључака. 
 
 
 

 
5. КАДРОВИ 

 
 У овом делу Програма даје се пројекција броја запослених за 2014. годину по следећој 
структури: квалификациона структура, године старости, године стажа и обављање послова по 
делатностима. 
 
Табела кадрови по квалификационој структури     
 

Ред. 
бр. 

Квалификацио
на структура 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. НК 8 8 8 100 100 
2. ПК      
3. КВ 11 12 12 109 100 
4. ССС 19 18 18 095 100 
5. ВКВ      
6. ВС 2 2 2 100 100 
7. ВСС 4 3 3 075 100 
8. магистри      
9. доктори наука      

 Укупно 44 43 43 098 100 
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      Старосна структура запослених                                
 

Ред. 
Бр. 

Година 
старости 

План 
2013 

Процена  
2013 

План 
2014 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. до 30 2 2 2 100 100 
2. 30-40 4 5 5 125 100 
3. 40-50 24 23 23 0.96 100 
3. 50-60 14 12 12 0.86 100 
9. преко 60  1 1  100 

 Укупно 44 43 43 0.98 100 
 
                                          
Структура запослених по времену у радном односу 

Ред. 
бр. 

Године 
стажа 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. до 5  7 9 7 129 078 
2. 5 – 10 4 4 5 100 125 
3. 10 – 15 12 12 12 100 100 
4. 15 – 20 11 10 8 091 080 
5. 20 – 25 4 4 4 100 100 
6. 25 – 30 4 3 6 075 200 
7. 30 - 35 2 1 1 05 100 
8. преко 35      

 Укупно 44 43 43 098 100 
 
Структура запослених према делатностима и пословима које обављају 

Ред. 
бр. 

Делатност 
(послови) 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Индекс 
 

4/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Комунална делатност 16 16 16 100 100 
2. Занатске услуге 1 1 1 100 100 
3. Погребни послови 1 1 1 100 100 
4. Чишћење зграда 2 2 2 100 100 
5. Дистрибуција гаса, изг. 

нових прикљ. и одрж. 
7 7 7 100 100 

6. Техничка служба 4 4 4 100 100 
7. Финансије и 

рачуноводство 
8 7 7 088 100 

8. Општи послови 2 2 2 100 100 
9. Комерцијала и магацин 2 2 2 100 100 
10. Директор 1 1 1 100 100 

 Укупно 44 43 43 098 100 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
 

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, 
Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате 
зарада у јавним предузећима, а полазећи од планских категорија које су дате у програму рада 
(физички обим производње и услуга, број запослених, капацитет и др.) и комбинујући то са 
свим другим ресурсима и окружењем  дошло се до планских величина, односно Финансијског 
плана за 2014. годину, који чини саставни део Програма пословања за 2014.годину. 

Укупни приходи за 2014. годину, планирани по свим основама оприходовања, износе 
89.150.000,00  динара, што је у односу на процену остварења за 2013. годину повећање за 11  % 

Укупно планирани расходи за 2014. годину износе 88.900.000,00 динара. Планира се 
повећање расхода у односу на процену извршења у 2013. години за   11    %. 

Добит из пословања за 2014. годину планира се у висини од   250.000,00 динара. 
У наставку, у делу Програма пословања за 2014.  годину који следи, пројектовани су 

приходи и расходи на годишњем нивоу, њихова структура као и пословни резултат предузећа.  
 
6.1. Финансијски план за 2014. годину 
 

                            -  основни показатељи-  
Ред. 
бр. ОПИС 

План  
2013 

Процена 
извршења 
плана - 2013 

План 
2014 

Индекс 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. УКУПНИ ПРИХОДИ 83,419,200,00 80.434.000.00 89.150.000,00 0.97 110.83 
1.1 Приходи од продаје робе 

преко малопродајне мреже  
2,500,000,00 1.600.000.00 1.900.000.00 0.64 118.75 

1.2 Приходи од вршења услуга 76,000,000,00 72.494.000.00 80.000.000.00 0.95 110.35 
1.3 Приходи од донација  1,500,000,00 330.000.00 500.000.00 0.22 151.51 
1.4 Остали пословни приходи  1,089,000,00 980.000.00 1.000.000.00 0.90 102 
1.5 Приходи од камата  2,180,200,00 2.500.000.00 2.500.000.00 114.66 1 
1.6 Приходи по осталим основ. 150,000,00 130.000.00 150.000.000 0.87 115.38 
1.7 Приход од усл. донација  2.400.000.00 3.100.000.00  129.16 
2. РАСХОДИ 83,259,000,00 80.302.000.00 88.900.000.00 0.97 110.70 
2.1 Набав.вред. продате робе 1,560,000,00 1.300.000.00 1.500.000.00 0.84 115.38 
2.2 Сировине и репроматеријал 2,262,000,00 1.950.000.00 2.200.000.00 0.87 112.82 
2.3 Гориво  и енергија  34,700,000,00 29.900.000.00 34.200.000.00 0.86 114.38 
2.4 Бруто зараде и остала  лична 

примања  
30,607,000,00 30.564.000.00 32.500.000.00 0.10 106.33 

2.5 Производне услуге 3,330,000,00 3.500.000.00 3.900.000.00 117.11 111.42 
2.6 Амортизација  4,200,000,00 5.200.000.00 5.900.000.00 123.81 113.46 
2.7 Нематеријални расходи  3,500,000,00 4.100.000.00 4.600.000.00 131.42 112.20 
2.8 Расходи камата  2,500,000,00 3.500.000.00 3.500.000.00 140 1 
2.9 Остали нематериј. трошкови 100,000,00 88.000.00 100.000.00 0.88 113.63 
2.10 Обезвређење потраживања 500,000,00 200.000.00 500.000.00 0.40 250 

 ДОБИТ  160,200,00 
 

132.000.00 250.0000,00 0.82 156.05 
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6.1.1. Финансијски план за 2014. годину 
 
- структура прихода - 
           ( у динарима ) 

Ред. 
бр. 
 

 
 
Конта 

Приходи  расходи 
и добит или 
губитак 
     

План за  
2013 

Процена 
извршења 
плана - 2013 

План за  
2014 

Индекс 

4/3 5/4 

1  2 3 4 5 6 7 
1.1 

 
602 Приходи од 

продаје робе 
2,500,000,00 1.600.000.00 1.900.000,00 0.64 118.75 

1.2.1 61270 Прих. од вршења 
услуга из ком.обл. 41,000,000,00 39.633.000.00 45.000.000,00 0.97 113.54 

1.2.2 61271 
Прих.од врш.усл. 
– погребно 
 

910,000,00 710.000.00 900.000,00 0.78 126.76 

1.2.3 61272 Приходи од врш. 
услуга – Дунав ос. 35,000,00 28.000.00 32.000.00 0.80 114.28 

1.2.4 61273 Прих.од вршења 
усл.прик.на гасов. 

120,000,00 
 49.000.00 100.000,00 0.41 2.04 

1.2.5 61274 Прих.од врш.дист. 
прир.земн.гаса 33,585,000,00 31.600.000.00 33.468.000.00 0.94 105.91 

1.3 
621 Прих.од актив.или 

потр.прои.и усл.за 
соп.потребе 

350,000,00 474.000.00 500.000.00 135.42 105.49 

1.4 641 Прих. по основу 
примљ. донација 1,500,000,00 330.000.00 500.000.00 0.22 151.52 

1.5 640 Приход од усл. 
донација  2.400.000.00 3.100.000.00  129.16 

1.6 659 Остали посл.прих. 1,089,000,00 980.000.00 1.000.000.00 0.90 102.04 
1.7 662 Прих. од камата 2,180,200,00 2.500.000.00 2.500.000.00 114.67 1 

1.8 679 Прих. по ост. 
основама 150,000,00 130.000.00 150.000.00 0.87 115.38 

  УКУПНИ 
ПРИХОДИ 83,419,200,00 80.434.000.00 89.150.000.00 0.96 110.83 
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6.1.2. Финансијски план  за 2014. годину 
 
- сруктура расхода - 
           ( у динарима ) 

Ред. 
бр. Конта ПОСЛОВНИ 

РАСХОДИ 

План за 
2013 

Процена 
извршења 
плана - 2013 

План за 
2014 

 

Индекс 
5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 501 Набав. вред. прод. 

робе 
1560,000,00 1.300.000.00 1.500.000.00 0.83 115.38 

1.2.1 511 Трош.матер.за из.  1,712,000,00 1.390.000.00 1.600.000,00 0.81 115.11 
1.2.2 512 Трош.остал.матер.   550,000,00 560.000.00 600.000,00 101.81 107.14 
1.2.3 513 Трошкови горива 

и енергије 
34,900,000,00 29.900.000.00 34.200.000,00 0.86 114.38 

1.3.1 520 Трошкови  бруто 
зарада и накнада 

22.635,648,00 24.050.712.00 24.705.756,00 106.25 102.72 

1.3.2 521 Трош. пореза и 
допр.на тер.посл. 
− на зараде 
− на ост.нак.зап. 

и испл.цив.вој. 

4,474,362,00 4.361.922.00 4.600.000,00 0.97 105.46 

1.3.3 522 Трошк.накн. по 
уговору о делу  

15,000,0, 24.000.00 13.278.00 160 0.55 

1.3.4 5251 Трош. Нак. По по 
ост. уговорима 

 18.000.00    

1.3.5 526 Трошк. накн. члан. 
Упр. и Надз. одб. 

171,885,00 120.000.00 168.000.00 0.70 140 

1.3.6 529 Остали лични 
расх. и накнаде 

2,610,105,00 1.989.366.00 3.012.965.00 0.76 151.45 

1.4.1 531 Трошкови 
транспорт. услуга  

370,000,00 351.000.00 390.000,00 0.95 111.11 

1.4.2 532 Трошк. услуга 
одржавања 

1,500,000,00 1.306.000.00 1.450.000,00 0.87 111.11 

1.4.3 535 Трошкови рекламе 10,000,00 62.000.00 69.000,00 6.20 111.11 
1.4.4 536 Трошкови докум. 

За обез. Сагл.за 
експл.подземних 
вода 

280,000,00 248.000.00 280.000.00 0.89 112.90 

1.4.5 539 Трошкови осталих 
услуга 

1,170,000,00 1.533.000.00 1.711.000,00 131.03 111.61 

1.5 540 Трошкови 
амортизације 

4,200,000,00 5.200.000.00 5.900.000,00 123.81 113.46 

1.6.1 550 Трошкови 
непроизвод.  усл. 

1,374,000,00 1.608.532.00 1.700.00000 117.07 105.68 

1.6.2 551 Трошкови 
репрезентације 

280,000,00 180.906.00 220.000.00 0.65 121.61 
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1.6.3 552 Трошкови 
прем.осигурања 

164,000,00 138.319.00 150.000,00 0.84 108.44 

1.6.4 553 Трошк. платног 
промета 

192,000,00 184.787.00 190.000.00 0.96 102.83 

1.6.5 554 Трошк. чланарина 178,000,00 178.456.00 190.000.00 1 106.47 
1.6.6 555 Трошкови пореза 

– накн. за кор.вода 
1,200,000,00 1.109.000.00 1.300.000,00 0.92 117.22 

1.6.7 559 Остали нематериј. 
трошкови 

1,012,000,00 700.000.00 850.000.00 0.69 121.43 

1.7.1 562 Расходи камата 2,100,000,00 3.500.000.00 3.500.000,00 1.67 1 
1.8.1 570 Губици по осн. 

расх. осн. сред 
-     

1.8.2 579 Остали 
непоменути расх. 

100,000,00 88.000.00 100.000,00 0.88 113.63 

1.9 585 Обезвређ. потраж.  500,000,00 200.000.00 500.000,00 0.40 250 
  УКУПНИ 

РАСХОДИ 
83,259,000,00 80.302.000.00 88.900.000,00 0.96 

 
110.71 

 
 
 

6.3.  Планиране инвестиционе активности 
 

У 2014. години, у зависности од остварења прихода и прилива средстава, планирају се 
следеће инвестиционе активности: 
 набавка опреме за водовод – водомери   у вредности од око 1.100.000,00 динара 
 израда Главног пројекта новог бунара Б-3/I/12 на изворишту водовода у Чоки у износу од 

600.000,00 динара, израда књиге евиденције за сваки бунар посебно у складу са Законом 
о геолошким истраживањима у износу од  200.000,00  динара и извођачки надзор са 
контролним тестовима над физичко-хемијском регенерацијом једног бунара у износу од 
100.000,00 динара, што укупно износи  300.000,00 

 техничко усавршаванје бунара 2,500,000,00 динара 
 набавка опреме за гасоводну мрежу (гасомери и др.) у износу од око1.000.000,00 динара 
 набавка опреме и то: 

-теретно возило                                                                                      1.200,000,00 динара 
- путничко возило                                                                              1. 000.000,00 динара 
- Опрема за обав.ком.делетности                                                      10.500.000,00 динара. 
 
  За набавку осталих средстава за рад, предмета заштите и алат планира се издвајање 

средстава од око    350.000,00  динара. 
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Инвестициона улагања 
          ( у динарима ) 

Ред. 
Бр. 

Назив објекта, 
опреме, 
инвестиције 

Остварено 
2012 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Индекс 

5/3 5/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Водоводна 
мрежа 

       

1. Опрема за 
водов. 
Систем (,водо-  
Мери,подводне 
пумпе) 

41,000,00 500,000,00 285.000.00 1.100.000.00 695 057 386 

2. Документација 
за 
обезб.сагласн.за 
експл.подз.вода, 
књига 
евиденције и 
надзор 

200,000,00 280,000,00 280.000,00 300.000,00 140 100 107 

3. 
 
 

Техничко усавр. 
Бунара у 
општини Чока 

418,000,00 3,000,000,00   - - - 

4. Израда Главног 
пројекта новог 
бунара 

 450,000,00  600.000,00 - - - 

 Гасоводна 
мрежа 

       

4. Гасомери 167,400,00 300,000,00 258.786.00 1.000.000,00 155 086 386 
         
 Опрема        
5. Комбинована 

машина  
 9,000,000,00 9.000.000,00   100  

6. Теретно возило  1,000,000,00 - 1.200.000,00 - - - 
7. Путничко  

возило 
- 800,000,00 - 1.000.000,00 - - - 

8. -
Накладач(полов
ни) 
 
-Ровокопач 
 
 
-Чистач 
канализације 

   4.500.000.00 
 
 

5.500.000.00 
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под притиском  500.000.00 
8. Теретно возило 

(смећар, 
Трафиц) 

10.500,000,0       

9. Опрема за 
мерење протока 
отпад.вода 

2,031,108,00       

10 Хтз опрема     350.000,00 - - - 
12 Грађевински 

објекат  
(Пословни 
простор у 
склопу ЈКП 
Чока вл. 
Пројектбироа 
Кикинда 

 1.000.00000 995.000,00     

 УКУПНО 13,718,508,00 16,730,000,00 10.818.786.00 16.050.000,00 0,79 065 149 
 
 
 Извори финансирања 
 
           ( у динарима ) 

Ред. 
бр. Извори 

Остварено 
2012 

План 
2013 

Процена 
2013 

План 
2014 

Индекс 
5/3 5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сопствена 

средс. 
1,187,400,00 3,730,000,00 1.001.930.00 6.050.000,00 08

4 
084 559 

2. Буджет општине 10,500,000,00 10,000,000,00 9.995.000.00 10.000.000,00 99 99 100 
3. Остали извори 

(кредити, 
донације и др.) 

2,031,108,00 3,000,000,00 -     

 УКУПНО 13,718,508,00 16,730,000,00 10.996.930 ,00 16.050.000,00 08 066 146 
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6.4. План зајмова 
 
 Предузеће у 2014. години  не планира узимање зајмова. 
 
 
 
 

7. ЗАРАДЕ  И ИЗДАЦИ  
 

Плате у јавном сектору (државна управа, јавне службе, републичка и локална јавна 
предузећа) у наредне три године, у оквиру укупног фискалног прилагођавања, строго ће се 
контролисати, са циљем да се смањи учешће трошкова рада у државном сектору и у јавним 
предузећима у БДП. У том циљу ће се предузети одговарајуће макроекономске мере полтике 
плата, као што су: спорији раст просечних плата од номиналног раста БДП, смањење броја 
запослених, комерцијализација одређених делатности и слично.  

Имајући  у  виду  чврсту политику контроле зарада која се спроводи од стране Владе 
Републике Србије  у  јавном   сектору, са интенцијом успоравања и сузбијања инфлације, раст 
плата у наредном средњорочном периоду укључујући и локална јавна предузећа биће под 
контролом, и кретаће се у складу са кретањем продуктивности рада и стањем на тржишту рада.  
Предвиђено је да се  повећање зарада запослених оствари на основу повећања физичког обима 
производње, повећања укупног прихода предузећа и у складу са извршењем програмских 
задатака пројектованих за наредни период. Раст реалних зарада зависиће од повећања 
продуктивности рада и рационализацији свеукупних трошкова пословања предузећа. 

Полазећи од наведених параметара и имајући у виду раније закључке Владе РС о 
рационализацији трошкова и препоруку јавним предузећима везану за утврђивање раста масе 
зарада, зараде у предузећу усклађују се према следећем: 

• у априлу 2014. године, зараде ускладиће се (повећати) према процентима увећања за 
јавни сектор, и то процењеном стопом усклађивања од 0.5%, 

• у октобру 2014. године, зараде ће се повећати са процентом од 1,0 %. 
 

 
7.1. Средства за зараде пословодства 
  
 Зараде пословодства предузећа се садрже у укупној маси средстава за зараде која се 
утврђују овим Програмом  
 Маса средстава за зараде за 2014. годину планирана у укупном износу од 24,705,756,90 
 динара поделиће се на масу средстава за пословодство и масу за остале запослене предузећа. 
 Средства за зараду органа пословодства, односно директора,  утврђују се у висини од три 
просечне основне зараде по запосленом остварене у предузећу у обрачунском месецу. 
 Укупна средства за исплату зараде органа пословодства у 2014. години планирају се у 
износу од 1.543.123,00 динара а за остале запослене предузећа у износу од 21.426.484,00                  
динара.Средства за накнду Надзорног одбора планирају се у висини од 168.000.00 динара 
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ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2013 – ПЛАН  
 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДЕ (из 
ПП ОД и 

ЗИП 
образаца) 

Исплате 
по 

уговорима 

Друга 
примања(јуб. 
награде, сол. 

помоћ, 
отпремнина) 

Накнаде 
трошкова(за 
сл. пут., за 
дол. и одл. 
са рада и за 
рад на тер.) 

Зараде 
из доб. 

Број 
запосл. 

Број лица 
ангаж. по 

угов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 1,930,700,00 25,300,00  160,000,00  42 10 
Фебруар 1,930,700,00 25,300,00  160,000,00  42 10 
Март 2,006,700,00 24,265,00  160,000,00  43 7 
Април 2,006,700,00   160,000,00  43  
Мај 2,046,000,00 25,300,00  160,000,00  44 7 
Јун 2,046,000,00   160,000,00  44  
Јул 2,046,000,00  120,000,00 170,000,00  44 3 
Август 2,046,000,00 25,320,00  170,000,00  44 7 
Септембар 2,046,000,00   170,000,00  44  
Октобар 2,046,000,00 21,100,00  170,000,00  44 7 
Новембар 2,046,000,00   170,000,00  44  
Децембар 2,046,000,00 25,300,00 400,000,00 170,000,00  44 10 
УКУПНО: 24,242,800,00 171,885,00 520.000,00 1,980,000,00  522 61 

  
ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2013 – ПРОЦЕНА  
 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА(из 

ПП ОД и ЗИП 
образаца) 

Исплате по 
уговорима 

Друга 
примања(јуб. 
награде, сол. 
помоћ, 
отпремнина) 

Накнада 
трош.(за 
служ. пут.за 
дол. и одл. 
са рада) 

Зара- 
да из 
доби- 

ти 
 

Број 
запос- 
лених 

Број лица 
ангаж.по 
уговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 1.853.425.00   113.418,00  41  
Фебруар 1.901.564.00 24.732.00  108.142.00  41 7 
Март 1.963.497.00 24.096.00  122.966.00  41 7 
Април 2.005.970.00   143.084.00  43  
Мај 2.045.881.00 25.249.00  144.916.00  43 7 
Јун 2.045.779.00   129.484.00  43  
Јул 2.045.621.00  66.458.00 142.196.00  43  
Август 2.037.843.00 25.143.00  129.569.00  43 7 
Септембар 2.044.522.00   142.495.00  43  
Октобар 2.045.541.00 21.085.00  164.781.00  43 7 
Новембар 2.046.000.00   154.781.00  43  
Децембар 2.046.000.00 25.300.00 334.00000 154.781.00  43 7 
УКУПНО 24.081.633.00 145.605.00 400.458.00 1.650.613.00  510 42 
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ПРИЛОГ 3. Зараде  и издаци - ПЛАН 2014 – Старозапослени  
 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДЕ (из 
ПП ОД и 

ЗИП 
образаца) 

Исплате 
по 

уговорима 

Друга 
примања(јуб. 
награде, сол. 

помоћ, 
отпремнина) 

Накнаде 
трошкова(за 
сл. пут., за 
дол. и одл. 
са рада и за 
рад на тер.) 

Зараде 
из доб. 

Број 
запосл. 

Број лица 
ангаж. по 

угов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 2,046,000,00 14.000,00  170.000.00  43 3 
Фебруар 2,046,000,00 14.000,00  170.000,00  43 3 
Март 2,046,000,00 14.000,00 50.000,00 170.000,00  43 3 
Април 2,056,230.00 14.000,00  170.000,00  43 3 
Мај 2,056,230.00 27.278,00  160.000,00  43 4 
Јун 2,056,230.00 14.000,00  160.000.00  43 3 
Јул 2,056,230.00 14.000,00  160.000.00  43 3 
Август 2,056,230.00 14.000,00  160.000,00  43 3 
Септембар 2,056,230.00 14.000,00 50.000,00 160.000,00  43 3 
Октобар 2,076.792.30 14.000,00  170.000,00  43 3 
Новембар 2.076.792.30 14.000,00  170.000,00  43 3 
Децембар 2.076.792.30 14.000,00 727.000,00 170.000,00  43 3 
УКУПНО: 24.705.756.90 181.278.00 827.000,00 2.000.000.00  516 37 

      - Образац 3  
 
ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима  
  

РАСХОДИ  ПО 
УГОВОРИМА (у динарима) 

Бр. Претходна 
година (План) 
2013 година 

Текућа 
Година 

2014 
година 

% 
текућа/претходна 

 
Уговор о делу 1 12,585,00 13.278.00 105.5 
Трошк. накнада чл. Управ.и 
Надз. одбора 

2 159,300,00 168.000,00 105.5 

УКУПНО(1+2)  171,885,00 181.278.00 105.5 
 
ПРИЛОГ 7.  Друга примања  
 

ДРУГА ПРИМАЊА 
( у динарима ) Бр. 

Претходна  
година  
(План)2013.г. 

Текућа 2014 
година 

% 
текућа/претходна 

Отпремнина 1  - - 
Солидарна помоћ 2 120,000,00 100.000,00 0,83 
Укупно:(1+2) 3 120,000,00 100.000,00 0,83 
Јубиларне награде 4 400,000,00 727.000,00 182 
Укупно(3+4)  520.000,00 827.000.00 159 
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ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова  
 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
 

( у динарима) 
Бр. Претходна година 

(План)2013.г. 
Текућа 2014 

година 

% 
 

текућа/претходна 
Накнад. трош. дневница за 
сл. пут. 

1 50,000,00 52.500.00 105 

Накн. трошк. превоза на 
рад.место и са радн. места 

2 1,930,000,00 1.947.500.00 100,9 

Укупно  1,980,00,00 2.000.000.00 101 
 
Прилог 9. Јубиларне награде  
 

МЕСЕЦ План 2013 Реализација 
2013 

План 2014 

Јануар    
Фебруар    
Март    
Април    
Мај    
ЈУн    
Јул    
Август    
Септембар    
Октобар    
Новембар    
Децембар 400,000,00 334.000,00 727.000,00 

 
ПРИЛОГ 10. Отпремнине   
У 2014-ој години нема планираних радника за одлазак у пензију па самим тим ни 
планиране отпремнине. 
 

МЕСЕЦ План 
2013 

Реализациј 
2013 

План 2014 

Јануар    
Фебруар    
март    
Април    
Мај    
Јун    
Јул    
Август    
Септембар    
Октобар    
Новембар     
Децембар    
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЧОКА” ЧОКА 

 
 
ПРИЛОГ 11. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)  
 

Месец 

Јубиларне 
награде 
(План 
2013.) 

Јубиларне 
награде 

(Реализац. 
2013.) 

Јубиларне 
награде 
(План 
2014.) 

Број 
примал. 
(План 
2013.) 

Број 
примал. 
(Реализ. 
2013.) 

Број 
примал. 
(План 
2014.) 

Просек 
(1/4) 

Просек 
(2/5) 

Просек 
(3/6) 

% 
(3/1*100) 

% 
(7/9*100) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Јануар            
Фебруар            
Март            
Април            
Мај            
Јун            
Јул            
Август            
Септем.            
Октоб.            
Новем.            
Децем. 400.000.00 334.000,00 727.000,00 10 7 12 40.000.00 47.714.00 60.583.00 182 66 
Укупно 400.000.00 334.000,00 727.000.00 10 7 12 40.000.00 47.714.00 60.583.00 182 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2
 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЧОКА” ЧОКА 

 
ПРИЛОГ 12. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)  
Нема планираних износа из разлога што нема радника који иду у пензију 

Месец 

Отпремни
не 

(План 
2013.) 

Отпремни
не 

(Реализац. 
2013.) 

Отпремни
не 

(План 
2013.) 

Број 
примал. 
(План 
2013) 

Број 
примал. 
(Реализ. 

2013) 

Број 
примал. 
(План 
2014) 

Просек 
(1/4) 

 

Просек 
(2/5) 

Просек 
(3/6) 

% 
3/1* 
*100 

% 
7/9* 
*100 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Јануар            
Фебруар            
Март            
Април            
Мај            
Јун            
Јул            
Август            
Септембар            
Октобар            
Новембар            
Децембар            
Укупно            

 
 
 

 3
 



3.  МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 
 
 3.1. Ценовна стратегија 
 
 Структура цене коштања и продајна цена производа и услуга се формира зависно од 
делатности којом се предузеће бави. Сходно томе, цене комуналних производа и комуналних 
услуга утврђују се на начин прописан Законом о комуналним делатностима («Службени гласник 
РС», број 16/97 и 42/98 i 88/11). 
 Елементе за образовање цена комуналних услуга чине: 

6) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утвђују стандардима и нормативима 
које пропише општина; 

7) вредност средстава ангажованих у пружању услуга; 
8) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга; 
9) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и 

нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским 
калкулацијама и 

10) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих 
комуналних услуга. 

 
У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних производа и комуналних 

услуга, цена треба садржати следеће елементе: 
- материјал за израду, односно трошкове репроматеријала, и то: 

a) набављен од других (добављача) 
b) производи, полупроизводи и делови сопствене производње 

- плате израде, односно трошкове радне снаге 
као директне трошкове материјала и рада; 

- опште трошкове израде, и то. 
a) режијског материјала и других материјалних трошкова (од других и сопствене) 
b) услуге (других и сопствене) 
c) део трошкова амортизације 
d) део зарада и накнада личних примања 

- заједничке трошкове, и то: 
a) режијски материјал и други материјални трошкови (од других и сопствени) 
b) услуге (других и сопствене) 
c) део трошкова амортизације 
d) део зарада и накнада личних примања 

- добит. 
 

Међутим, о ценама комуналних производа и комуналних услуга одлучује оснивач, на  
законом прописан начин. 
 

8. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
Ценовна стратегија представља веома битан део програма пословања на који јавна 
предузећа у ранијим периодима нису имала знатног утицаја. Ситуација се мења у смислу 
већег утицаја Јавног предузећа и одлучујућег утицаја локалне самоуправе у одређивању 
цена комуналних услуга. У Изради програма пословања за 2014 годину у ценовној 
стратегији утврдили смо цене комуналних услуга у складу са начелима за одређивање 
цена услуга у складу са одредбама члана 25 и 26 Закона о комуналним делатностима који 
је ступио на снагу 02.12.2011.године. 
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Јкп Чока је годинама уназад имало депласиране цене комуналних услуга које нису 
обезбеђивале покривање трошкова.    

  
 Меморандумом је утврђено да ће се и даље регулисане цене повећавати на економским 
принципима, уз поштовање Споразума о циљању инфлације. 
 Ступањјем на снагу  новог Закона о комуналним делетностима од 01. децембра 2011.г. 
Престао је да важи стари Закон о комуналним делатностима из 1997.г.  Новим Законом су 
практично уређена сва питања везана за начела за утврђивање цена комуналних услуга . Начела 
за одређивање цена комуналних услуга прописана су чланом 25. Закона . Поред начела 
потрошач плаћа и загађивач плаћа овим чланом прописано је да цене треба да покрију све 
расходе уз уважавање принципа приступачности , везано за реалну куповну моћ корисника. 
Поштујући одредбе овог члана закона Јкп Чока сагледавајући куповну моћ потрошача, своју 
корекцију цена комуналних услуга  повећава ѕа 10 % . У односу на досадашњи начин 
формирања цена комуналних услуга код испоруке воде  Јкп Чока своје цене за 2014 годину 
формира на бази тарифног  система обрачуна т.ј.  на цени по групама потрошача.  
 
                              ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ 

4                                              УСЛУГА 
          ( у динарима ) 

Ред. 
бр.  

Назив 
производа и 
услуга 

Јединица 
мере  

Постојећ
а цена 

Планиране цене за 2014.годину 
Тарифни систем  

1. Испорука воде  
(   За 
домаћинства) 
 
(За привреду)  

 
 

м3 
 
           

 
 
34,15 
 
69,10 
 

Прва група  
Од  0 до 20 м3 = 37,57 дин/ м3 
Друга група  
Од 20 до 30 м3 = 56,80 дин/м3 
Трећа група  
Преко 30 м3     =76,01 дин/м3 
 

2. Отпадне воде 
     ( За 
домаћинства) 
 
(За привреду) 

 
м3 

 
 

  
17,07 
 
41,37 

Прва група  
Од  0 до 20 м3 = 18,79 дин/ м3 
Друга група  
Од 20 до 30 м3 = 28,40 дин/м3 
Трећа група  
Преко 30  м3    = 38,01 дин/м3 

3. Изношење и 
депон. смећа 
- грађани 
 
- остали 
   корисници 

 
 
канта од 120 л 
по 
домаћинству 

м2 

 
 
212,68 
 
 
5,84 

Канта од 120 л =240,00 
Изношење смећа у џакове 
Јавног комуналног предузећа 
Чока =100,00 дин по џаку. 
 
7,00 

 
Напомена: Цене су дате у динарима и не садрже порез на додату вредност. На 
цене се рачуна ПДВ по посебној стопи од 10%. 

У Чоки, новембар  2013. године           ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
               ______________________ 

                                                                                                                          (Оноди Ибољка) 
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