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1. Профил предузећа 

 

1.1 Статус, мисија и визија предузећа 

 

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће '' Водовод и канализација'' Алексинац 

Седиште и адресац: Петра Зеца бр.35 Алексинац 

Правна форма: Јавно предузеће  

Оснивач: Општина Алексинац Надлежност: Скупштина општине Алексинац  

Решење о регистрацији: БД 68404/ 2007  

Претежна делатност: 3600 и 3700  

Матични број: 20274301  

Порески број -ПИБ: 104937626  

Јединствен број корисника јавних средстава ЈБКЈС: 81690  

Капитал: 100% државни, уписан уплаћен новчани оснивачки капитал 193.700,00  

Сајт:  www.vodovodal.rs 

Електронска адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com  

Контакт телефони:  Управа 018/804-453, 804-816,  

 Постројење Бресје, 804-122   

 Потрошачки сервис 808-152 

Контакти телефон/факс 018/ 804-816 и 804-149 

 

Пословодство предузећа: Надзорни одбор,директор Предузећа  

Директор : Драгиша Симић  

Председник Надзорног одбора: Радослав Милошевић  

Чланови Надзорног одбора: Драган Јовановић и Милена Матић 
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  МИСИЈА 

 У датим околностима, на бази постојеће техничко - технолошке опремљености уз 

максимално ангежовање професионалних и стручних кадрова , осигурати потребне 

количине пијаће воде одговарајућег квалитета,поштујући захтеве потрошача,  као и 

потребу  очувања животне средине, а све то на задовољство корисника услуга. 

Пружити и остале услуге из делокруга предузећа на квалитетан и ефикасан начин. 

Својим ангажовањем и мобилисањем свих расположивих ресурса,  задовољити 

потребе потрошача  за овом  стратешки важном животном намирницом,а и 

оправдати   разлог оснивања. 

Чиста пијаћа вода, ваша потреба, наша обавеза. 

Очувана животна средина, наш циљ, а један од важних  фактора   вашег  здравља и 

будућности. 

1.2 Поверене делатности 

Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Алексинац ( у даљем тексту 

Предузеће), са седиштем у улици Петра Зеца бр. 35 Алексинац основано је Одлуком СО 

Алексинац дана 10.09.2006. године, након пословне комбинације поделе   тадшњег ЈКП-а 

''Рујевица''  Алексинац   уз оснивање два нова. Званично ЈКП'' Водовод и канализација '' 

Алексинац  је почело сaмостално да ради и послује 26.03.2007. године Решењем АПР-а      

Бр. БД68404 / 2007.                                                                                                                               

Од тада Предузеће пружа услуге из поверених делатности: 

3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и 

3700 комуналне услуге одвођења, уклањања отпадних вода 

Осим послова из опсега претежне делатности Предузеће се бави и пословима из оквира; 

Допунске делатности: 4221, 4322, 4291, грађевински специфични радови 

нискоградње, пројектовање и активности вођења пројеката  нискоградње и хидроградње, 

техничко испитивање и анализе, постављање цевних инсталација, изнајмљивање опреме са 

руковаоцем. 

Наведене делатности, предузеће обавља  на територији општине Алексинац у складу 

са условима утврђеним законима .правилницима , уредбама,одлукама и осталим актима из 

ове области и то на територији градског језгра и још двадесет насељених места. 
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1.3 Власничка структура  

 У пословним књигама, на дан 31.12.2016.године, Предузеће евидентира капитал 

којим располаже у износу од 219.424.582,25 динара. 

Сва евидентирана имовина се означава као средства у јавној својини и предата су 

Предузећу на коришћење ради обављања поверених делатности у циљу одржавања 

функционалности основне делатности, као објеката; 

 ППВ '' Бресје'' капацитета 300 л/с 

 300км водоводне мреже са прикључцима 

 резервоари укупног капацитета око 4.800 м3 

 канализациона мрежа дужине око 40км 

 црпне станице,хлорне станице 

 

2. Законски и стратешки оквири  

2.1 Национална стратегија управљања водама  

Влада република Србија је донела Стратегију управљања водама на територији Србије 

до 2034.године, а све у складу са захтевима Закона о водама. Овим планским документом се 

дугорочно; - утврђују правци управљања водама на целој територији републике, - 

дефинише план за одржавање развоја водног режима, као и - обезбеђује континуитет у 

дугорочном планирању функционисања сектора вода на принципу одрживог развоја. Све 

ово у циљу уређења и коришћења вода, заштите од загађења, као и задовољавања осталих 

интереса обвезника-корисника. Стратегија је документ са којим ће се усаглашавати сви 

остали плански документи и програми из области просторног планирања,одрживог 

коришћења природних ресурса,као и заштите животне средине и других области.Овај 

документ је основ за спровођење реформе сектора вода ради достизања потребних 

стандарда у управљању водама,јачању стручних,институционалних капацитета на свим 

нивоима. Полазећи од оцене постојећег стања,реална је процена да се до 2034.године не 

могу достићи сви стандарди ,али се очекује значајно унапређење стања у сектору вода у 

односу на постојеће.Највећи напредак у степену усклађености се очекује у делу водне 

делатности која се односи на коришћење воде за људску потрошњу,а у делу који се односи 

на заштиту вода од загађења, извесно је да ће бити потребан дужи временски период од 

сагледаваног.као и средства која би омогућила реализацију планираног на дужи рок.Основ 

за планирање развоја су макроекономске пројекције раста бруто друштвеног производа и 

раста инвестиција у Србији,а то је битно за водни систем који има веома дуг век трајања те 

дугорочне пројекције неопходне,а и углавном се реализују на дужи рок. 

Законом о водама конципирана су основна начела и поступци при изради Стратегије и 

то; - оценa постојећег стања у управљању водама, - циљеви и смернице за управљање 

водама, - пројекција развоја управљања водама, -мере за остваривање утврђених циљева 

управљања водама. 
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2.2 Визија и стратешки правци и приоритети унапређења 

Визија 

Стварање модерног и ефикасног предузећа које ће својом пословном политиком и 

одговорним радом оправдати разлог свог оснивања, као  Општинског  јавног предузећа са 

веома важном делатношћу за становништво општине Алексинац. 

Максимална ангажованост свих ресурса Предузећа у остваривању стратешких циљева 

водоснабдевања потрошача чистом пијаћом водом и одвођење отпадних вода. 

 Уважавајући интересе заинтересованих страна,правце развоја предузећа усмерити ка; 

1.Из перспективе Оснивача; -континуираном снабдевању пијаћом водом што већег броја 

становника општине. -ширењу канализационог система одвођења отпадних вода и заштити 

животне средине. 2. Из перспективе потрошача: -снабдевању водом у довољним 

количинама, одговарајућег квалитета и по што нижој цени. 3. Из перспективе предузећа: -

организовању рада, развоју предузећа и остваривању што бољих резултата уз што мање 

трошкове. 4.Из перспективе развоја:  -ширењу простора поверене делатности уз што већи 

обухват нових корисника, реконструкцији постојеће и изградњи нове мреже 

водоснабдевања до граничног обода територије општине и повезивање са другим 

општинама. -покривености канализационим системом целог простора покривеног 

водосистемом. 

2.3 Законски оквири и прописи, од утицаја на пословање и развој ЈКП-а 

Пословне активности Предузећа обављају се у оквирима које одређују: 

- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС.бр.36/11,99/11,83/14,5/15),                                 

- Закон о јавним предузећима и предузећима од општег значаја ( Сл.гл.РС.бр.15/16),              

- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС.бр.88/11), - Закон о водама 

(Сл.гл.РС.бр.30/10, 93/12) - Закон о планирању и изградњи 

(Сл.гл.РС.бр.72/09,81/09,64/10,24/11,50/13, 98/13,132/14,145/14                                                   

– Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС.бр 54/09,101/10,101/11,93/12, 

62/12,63/13,108/13,142/14, 68/15,103/15),                                                                                                  

- Закон о локалној самоуправи ( СЛ.гл.РС.бр. 129/2007),                                                                          

- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС.бр 135/04,36/09,72/09,43/11,14/16)                                   

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.РС.бр101/05,91/15),                                                    

- Закон о управљању отпадом ( Сл.гл.РС.бр.36/09, 88/10,14/16)                                                     

- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр124/12,14/15,68/15),                                                         

- Закон о ПДВ-у (Сл.гл.РС.бр84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,108/13,68/14,142/14,83/15,5/16) 

- Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС.бр 25/01, 80/02, 43/03 

,84/04,18/10,101/11,119/12, 47/13,108/13,68/14,142/14,91/15,112/15),                                                

- Закон о порезу на имовину (Сл.гл.РС.бр.80/02, 61/07,101/10,24/11,78/11,57/12,47/13,68/14) 

- Закон о рачуноводству (Сл.гл.РС.бр. 46/06, 62/13),                                                                               

- Закон о облигационим односима (Сл.гл.СФРЈ бр.29/78,39/85,45/89г,бр1/2003                               

- Уставна повеља - Закон о раду (Сл.гл.РС.бр 24/2005,61/05,54/09,32/13,75/14),                              

- Закон о измиривању новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(Сл.гл.РС.бр.119/12, 68/2015),                                                                                                                       

- Закон о начину одређивања максимлног броја запослених у јавном сектору                                  

( Сл.гл.РС.бр.68/2015,81/2016 и одлука УС),                                                                                             

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гл.РС.бр 116/2014),                           

- Оснивачки акт ЈКП'' Водовод и канализација'' Алексинац - Статут ЈКП'' Водовод и 

канализација'' Алексинац,                                                                                                                          
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- Одлука о водоснабдевању на територији општине Алексинац бр.1480 од 25.09.2013.год.               

- Уговор о обављању комуналних делатности у области производње и дистрибуције воде за 

пиће и пречишћавања и одвођења отпадних и атмосверских вода на подручју општине 

Алексинац (Одлука И број 011-54/2011, 112-54/11),                                                                                

- Појединачни колективни уговор (бр.312-00-2/2012-20, 48/7371/2011, 959/2012),                         

- Генерални план водоснабдевања општине Алексинац,  

3. Стратегија развоја и унапређења делатности 

3.1 Историјат водоснабдевања општине и достигнути ниво развоја предузећа 

- Прво водоснабдевање је било организовано из подземних бунара. -Организовано 

водоснабдевање становништва у општини Алексинац започето је још 1932.године у насељу 

Алексиначки Рудници, за потребе рудника угља и радничког насеља -Општина Алексинац 

је 1953.године основала Јавно комунално предузеће '' Рујевица'' које се поред 

осталог,бавило дистрибуцијом воде за пиће на територији општине Алексинац. -Током 60.-

тих година изграђени су водни објекти :пумпна станица ,потисни цевовод до висинског 

резервоара на брду Рујевица,као и секундарна водоводна мрежа у граду од азбестно-

цементних цеви.Капацитет овог изворишта је био 25лит/сек. - 1972.године пуштена је у рад 

црпна станица ,потисни цевовод од азбестно-цементних цеви пречника 200мм до 

резервоара '' Логориште''у Алексинцу.Капацитет новог резервоара ''Логориште'' је 500м3. -

Почетком 80.-тих постављена је генерална концепција водоснабдевања на територији 

општине и то из акомулације Бованског језера. 

 

 

 

 

 

 

- Од 1986.године почиње водоснабдевање општине Алексинац из акомулације 

Бованског језера и изградња Постројења за прераду воде '' Бресје'',те је у том периоду: -

изграђен је цевовод сирове воде са акомулације ''Бован'' од армирано -бетонских цеви 

пречника 800 мм Л- 8км. -Постројење за прераду воде '' Бресје''у Суботинцу капацитета 

300л/сек. Пуштено је у рад 1986.год. -изграђени су и остали капитални водни објекти: 

челични цевовод чисте воде са постројења до Алексинца пречника 800 мм,  Л- 

5,5км.резервоар ''5.окно'' запремине 3250м3,резервоар '' Рујевица'' запремине 1000м3. 

Наредних година и деценија интензивирају се послови на ширењу мреже, обзиром да 

капацит Постројења '' Бресје''то омогућава. Продужен је магистрални цевовод чисте воде до 

насеља са леве стране Јужне Мораве, - прикључена секундарна водоводна мрежа у насељу 

Житковац, - изграђена и прикључена секундарна водоводна мрежа у насељима 

Моравац,Прћиловица и Доњи Адровац. -изграђене су нове секундарне мреже по осталим 

насељима и прикључиване на водоснабдевање са постројења '' Бресје''. Прикључују се на 

градски водовод и сеоске водоводне мреже у насељима Вакуп, Глоговица и Алексиначки 

Бујмир. -Проширен је магистрални цевовод од Доњег Адровца до Трњана, - изграђени су; 

секундарна водоводна мрежа као и резервоар запремине 120м3, са пумпном станицом,у 

овом насељу, – изграђена  је  магистрална, примарна и секундарна мрежа од Моравца према 
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Тешици.  Завршене су секундарне водоводне мреже у насељима Бобовиште и Ћићина са 

примарним цевоводом из резервоара Куриловица као, и секундарана водоводна мрежа у 

Суботинцу са резервоаром запремине 120м3. - изграђен је магистрални цевовод Моравац-

Тешица у дужини 8,5 км са цевима пречника 315мм,као и секундарна водоводна мрежа у 

насељима Нозрина,Лужане,Моравски Бујмир,Тешица и Банковац. - такође је проширена и 

стављена у функцију линија водоснабдевања од Ћићине до Рутевца. -започета изградња 

примарног вода Тешица – Дражевац пречника 200мм,као и изградња резервоара 

''Грејач''капацитета 500м3. -од Трњана до Витковца изграђен је примарни вод пречника 

400мм 225мм у дужини од око 12км, тиме су створени услови за изградњу секундарних 

мрежа у насељима од Кормана до Витковца. -започета је и изградња контра резервоара 

капацитета 500м3 у Доњем Љубешу. - изграђен је примарни цевовод за Мозгово и 

Брадарац, а затим и секундарна водоводне мреже и резервоар у Мозгову. -проширен је 

примарни вод од Рутевца до Делиграда, а и обезбеђени су услови за прикључење свих 

насеља у том правцу.  

 

 

 

 

 

 

До 2010.године на систем водоснабдевања са акумулације'' Бован'' и постројења '' 

Бресје'' покривено је поред Алексинца још 13 насељених места или око 57% становништва 

општине Алексинац. ЈКП'' Водовод и канализација'' Алексинац је до 2010.године 

управљало и одржавало мрежу у дужини од око 200км,разних пречника и материјала са око 

10.000 прикључака. - У периоду од 2010- 2015.године систем водоснабдевања са 

акомулације '' Бован'' већ обухвата 20 насеља у коме живи око 35.000 становника општине 

Алексинац од укупно 51.462 или око 69% а ово јавно Предузеће управља и одржава 

водоводну мрежу дужине око 260км. ЈКП '' Водовод и канализација'' Алексинац после 

статусне поделеЈКП'' Рујевица'' Алексинац 2007.године уз оснивање два нова јавна 

предузећа.ЈКП''Водоводи и канализација'' и ЈКП'' Комуналне делатности''Алексинац, 

поверена делатност снабдевања чистом водом становништва општине Алексинац и 

одвођење отпадних вода,тако да данас одржава и управља водоводном мрежом са 

прикључцима дужине око 300км и око 11.000 водоводних прикључака,као и око 40.км 

канализационе мреже и око 4000 канализационих прикључака.  
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- Развој и ширење водоснабдевања са акомулације '' Бован''  

Концепција водоснабдевања општине Алексинац је усмерена Генералним пројектом 

водоснабдевања општине Алексинац. Средином 90.-тих формиран је регионални систем 

водоснабдевања'' Бован'' кога су чиниле општине Алексинац, Ражањ,Параћин и Сокобања 

са концепцијом водоснабдевања ових општина из акомулације Бованског језера и ППВ'' 

Бресје''.  
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У складу са утврђеном концепцијом, завршена је изградња објекта регионалног 

водосистема на територији општине Алексинац и пуштена је у рад црпна станица'' Ражањ'' 

на постројењу ''Бресје''за препумпавање воде за овај правац регионалног водоснабдевања. 

потисни цевовод са постројења '' Бресје'' и резервоар '' Куриловица ''капацитета 500м3, 

одакле је требао да буде изграђен примарни цевовод ка Ражњу и Параћину.  
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Обзиром да овај систем није стављен у стање функционалности,изграђени објекти 

овог регионалног система општина Алексинац је искористила за снабдевање водом насеља 

у правцу од Бобовишта до Делиграда. Проширење водоснабдевања ка правцу Ниша 

омогућава изграђен магистрални цевовод Моравац – Тешица,према Грејачу. На правцу 

према Крушевцу,од Трњана до Витковца изграђен је примарни вод, а и примарни вод од 

Рутевца до Делиграда, Уз све наведено, а према генералној концепцији проширења мреже 

реално се очекује;  прикључење на водосистем '' Бован'' и око 11 нових насељених места са 

територије општине Алексинац. Систем проширења водосистема улази у своју задњу фазу 

,завршетак проширења водоводне мреже , изградњу потребних резервоара у циљу повећања 

капацитета и омогућавања континуираног и неометаног снабдевања чистом водом свих 

становника који се напајају водом из овог водосистема. Обзиром да се општина Алексинац 

простире на површини од 707км2, и дужина водоводне мреже је јако разуђена.  

Канализациони систем у општини Алексинац Комунална отпадна вода у 

Алексинцу се без пречишћавања на четири места испушта у реципијент. Почетком 90.-тих 

година изграђен је градски колектор пречника 1000мм. Канализација на Алексиначком 

Руднику је преко новоизграђеног колектора усмерена у Јужну Мораву. Остали део општине 

Алексинац не поседује канализациону мрежу, а чак ни делови града немају изграђену 

канализациону мрежу, тако да се и ту бележи око 80% покривености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проширење канализационе мреже у циљу стављања под контролу што веће количине 

отпадне воде. У складу са нормативима ЕУ и обавези заштитие животне средине, потребно 

је приступити и преради отпадних вода. У плану је израда пројектно -техничке 

документације за постројење за прераду отпадних вода, обзиром да већ постоји израђено 

идејно решење. Плановима и активностима на проширењу и доградњи система 

водоснабдевања и ширењу канализационог система руководи општина Алексинац.  
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Достигнути ниво, показатељи и индикатори развоја - табеларно 

1. Делатност водоснабдевања 

Ред.број Показатељи вредности 2016. водоснабдевање Одвођење 

отпадних вода 

1 Број насеља покривених услугом водоснабдевања 20 2 

2 Укупан број становника на територији општине 51.281 51.281 

3 Број становника обухваћених услугом 35.500 11.796 

4 Број правних лица и предузетника обухваћених услугом 846 680 

5 Број активних прикључака ,домаћинства 10.313 4.330 

6 Интервал очитавања,број дана 30 30 

7 Прерађена и потиснута вода у м3 3.700.000  

8 Потрошња воде -физичка лица 

(фактурисано)м3,фактурисана канализација у рсд 

1.253.828 4.161.484 

9 Потрошња воде -правна лица,предузетници                        

( фактурисано)м3,фактурисана канализација у рсд 

202.275 2.910.525 

10 Дужина водоводне мреже у км. 260 km 40 km 

11 Број запослених у ЈКП-у 88 88 

 ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ   

1 Вода у мрежи, резервоарима неприходована вода 60.65  

2 Проценат доступности услуге,према укупном броју 

становника и броју обухваћених услугом 

69 23 

3 Број запослених на 1000 прикључака 8  

4 Број запослених на км водоводне мреже 0,34  

3.2 Фактори утицаја на развој делатности предузећа   

 Предузеће послује у окружењу и по правилима и прописима који некада независно од 

његових интереса утичу на одлуке и правце развоја. Али и постоје и унутрашње слабости 

које треба елиминисати или свести на најмању меру утицаја. Планирање на дужи рок 

подразумева стабилност у свим сегментима макроекономског аспекта, како би реализација 

имала своју основу и реалност. Такође треба ускладити интересе оснивача, потрошача и 

комуналног предузећа ради постизања циљева који одговарају свим заинтересованим 

странама. Применом методологије СВОТ анализе идентификују се.Снаге – предности 

Предузећа, Слабости – препреке и ограничења које би Предузеће могло да избегне или 

поправи.Могућности – трендови који олакшавају економски развој и Претње – спољне 

промене које негативно утичу на развој предузећа. 

СНАГЕ и СЛАБОСТИ                                                                                                                
СНАГЕ :                                                                                                                                                    

-Акомулација Бован са капацитетом 50.000.000м3 воде -Фабрика за пречишћавање воде '' 

Бресје'' капацитета 300л/сек.- Изграђена водоводна мрежа у дужини око 300км.воде. 

Снабдевање стратешком намирницом 69% од укупног броја становника у општини. Друга 

изворишта и водосистеми (сеоски), као алтернативни извори снабдевања   Увођење 

стандардизације у пословању.                                                                                                                               

СЛАБОСТИ:                                                                                                                               

Неискоришћене могућности акомулације у смислу захватања, пречишћавања и снабдевања 

водом већег броја корисника  - Неискоришћен капацитет постројења '' Бресје''  -Застарео 
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технолошки процес за пречишћавање  - Потреба замене и реконструкције дотрајале мреже и 

проширења резервоарског простора - Неажуриран катастар подземних и надземних објеката  

Недовољно развијен даљински мониторинг веома разуђене мреже водоснабдевања.- 

Снабдевање стратешком намирницом   водоснабдевања свега 69% становника од укупног 

броја - Неразвијен канализациони систем одвођења   отпадних вода . - Неизграђен систем за 

пречишћавање   отпадних вода.  

МОГУЋНОСТИ и ПРЕТЊЕ                                                                         

МОГУЋНОСТИ:                                                                                                                        
Коришћење финансијских средстава за реконструкцију објеката  из кредита или донација за 

изградњу. Изградња регионалног водосистема Бован и могућност повећања броја 

корисника - Проширење канализационе мреже. - Изградња система за пречишћавање 

отпадне воде.                                                                                                                             

ПРЕТЊЕ:                                                                                                                                  

Недостатак финансијских средстава или  неповољни услови кредитирања реконструкцију 

објеката за обављање -неповољна демографска слика општине - Законска и друга 

ограничења и њихов утицај и могућност повећања броја корисника, на пословање у складу 

са економским - принципима - Старење акомулације Бован отпадних вода -Утицај 

климатских и еколошких услова - на развој делатности 

3.3 Кључне активности и приоритети у развоју предузећа до 2027. године  

Пројекције десетогодушњег плана рађене на бази; достигнутих резултата и показатеља до 

2016.године, генералног плана водоснабдевања, степена развијености општине Алексинац, 

демографских кретања економске снаге становништва, реалних потреба и могућности за 

проширењем и очувањем достигнутог нивоа развоја водоснабдевања. У стратегији развоја 

општине Алексинац водоснабдевање има приоритетни значај, пре свега у циљу очувања 

здравља становништва.Процењује се да ће повећана потрошња воде захтевати и повећање 

резервоарског простора од 4870м3 до а и преко 6110м3. Конфигурација терена и просторни 

распоред потрошача дистрибутивну мрежу објеката дели на три висинске зоне.                                                                                                           

--прву висинску зону, до коте 200мм, - другу висинску зону, изнад коте 200мм, - трећа 

висинаска зона, је још у фази изградње. Водоводна мрежа комбиновањем прстенастог и 

гранатог типа треба да обезбеди равномерни распоред притиска и снабдевање водом 

гравитационим или потисним цевоводима.                                                                                         

-       Према демографској анализи и на основу пописа становништва 2011.године,када је на 

територији  Алексинац живело 17.676 становника,до краја планског периода процењено је 

да ће живети око 19.203 становника.По тренутним показатељима има одступања од 

пројекције из 2011.године 

 Делатност водоснабдевања 

 

Ред.број Показатељи До 

2022.године 

До 2027.године 

1 Број насељених места обухваћених услугама 27 30 

2 Укупан број становника на територији општине 51.280 51.463 

3 Број становника обухваћених услугама 38.250 41.170 

4 Број правних лица и предузетника обухваћених услугама 995 1.030 

5 Број активних прикључака 11.080 11.890 

6 Прерађена и потиснута вода за пиће 3.700.000 3.900.000 

7 Потрошња воде -фактурисано физичким лицима у м3 1.502.850m3 1.718.000м3 
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8 Потрошња воде -фактурисано правним лицима и предузетницима у м3 277.021m3 346.276м3 

9 Укупна дужина водоводних цеви 300 340 

10 Запослени у водоснабдевању 95 95 

11 Интервал очитавања 30 30 

Индикатори перформанси 
1 Проценат обухвата услугом становника у односу на укупан број становника 75 80 

2 Вода у мрежи ,базенима,неприходована вода 52 47 

3  Број запослених у односу на 1000 прикључака 7,60 7,35 

4  Број запослених на км водоводне мреже 0,32 0,29 

Делатност одвођења отпадних вода 

Канализациона инфраструктура је предвиђена по сепарационом типу,што значи 

постојање посебних система за одвођење употребљене и атмосферске отпадне воде. У 

Алексинцу тренутно постоји изграђен мешовити тип канализације. У ужем делу града 

канализациони систем је изграђен тако да се употребљене и атмосферске одводе у исту 

мрежу канализационих цеви. Шири и остали део Алексинца и околине покривен 

сепарационим типом, мада је само изграђен систем за употребљену воду али не и за 

атмосферску.  

Достигнути ниво ширења система за одвођење употребљених и атмосферских вода 

указује да и са становишта пружања услуга,овог типа,становништву,а и управаљања 

отпадним водама у циљу заштите животне средине и екологије, у будућем периоду који ће 

бити и дужи од десет година треба приоритетно развијати канализациони систем за 

одвођење али и за пречишћавање отпадних вода. 

 

Ред.број Показатељи До 2022.године До 2027.године 

1 Број насељених места обухваћених услугама одвођења 

отпадних вода 

3 7 

2 Укупан број становника на територији општине 50.800 51.463 

3 Број становника обухваћених услугама 
17.780 

19.580 

4 Укупна дужина канализационе мреже 60 100 

5 фактурисано физичким лицима у РСД 7.172.982 9.324.877 

6 фактурисано правним лицима и предузетницима у РСД 2.640.018 2.951.219 

7 Укупан број запослених 95 95 

8 Запослени у делу канализације   

9 Интервал очитавања 30 30 

 Индикатори перформанси   

1 Проценат обухвата услугом становника у односу на 

укупан број становника 

35 38 

 

 

 



16 
 

 

 

3.4 Показатељи успешности пословања до 2027. године 

Подаци који су приказани у наредној табели пројектовани су на бази показатеља 

приказаних у билансима 2016.године,као и на бази пројекција даљег развоја предузећа на 

средњи и дуг временски период, те ће се на бази пројектованих показатеља мерити степен 

ефикасности пословања предузећа у наредном периоду и утврђивати и анализирати 

евентуално одступање од пројектованих резултата. 

 

Ред. 

број 

Показатељи Вредности 

2016.године 

До 2022.године До 

2027.године 

1 Укупни приходи 195.582.312 203.100.000 212.086.000 

2 Укупни расходи 173.418.866 185.800.000 196.753.000 

3 Укупан број запослених 88 95 95 

4 Укупни трошкови радне снаге 70.394.621 75.594.310 79.538.000 

5 Трошкови енергије 8.181.799 8.990.000 9.800.000 

6 Трошкови амортизације 23.614.159 33.500.000 32.000.000 

7 Трошкови одржавања 6.830.487 8.200.000 7.500.000 

8 Књиговодствена вредност укупног капитала 369.828.382 369.850.300 369.885.389 

9 Укупна краткорочна потраживања 49.979.728 55.500.000 59.305.000 

10 Укупне краткорочне обавезе 18.128.000 19.600.000 20.160.000 

11 Обавезе по кредитним обавезама 47.570.080 142.580.000 - 

12 Индикатори перформанси    

13 Економичност (однос између прихода и расхода) 1,13 1,09 1,08 

14 Ликвидност (краткорочна потраживања /краткорочним обавезама) 2,76 2,83 2,94 

16 Учешће трошкова запослених у укупним трошковима 0,40 0,40 0,40 

17 Енергетска ефикасност(Учешће трошкова енергената у односу на 

укупне расходе) у % 

4,72 4,80 4,98 

18 Трошкови одржавања према укупним трошковима 0,05 0,04 0,04 

19 Стопа амортизовања (садашња вредност /набавној вредности) 12,39 10 8 

20 Ненаплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на 

годишњи приход) 

0,26 0,27 0,28 

21 Капитал по запосленом 4.202.595 3.893.161 3.893.530 

 

4. Одржавање и унапређење развоја предузећа у свим сегментима  

Водећи рачуна о значају делатности којом се предузеће бави и одговорностима које 

собом носи, све активности и циљеви морају бити усмерени ка реализацији обавеза 

дефинисаних мисијом и визијом, кроз очување досадашњег,као и даље интензивно 

унапређење рада и пословања.  
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4.1 Перформансе организације рада 

Унапређење и развој предузећа подразумева пре свега; примену савремених 

технологија, аутоматизацију, нова софтверска решења у раду и мониторингу и сл. Увођење 

нових технологија захтева и адекватна кадровска решења кроз правилну припрему радне 

снаге, контролу предзнања, развијање духа тимског рада и стицања нових знања, а такође 

треба и мотивисати сопствене иновативности у раду запослених. Увођење стандарда и 

писних процедура, представља такође крупан корак ка квалитетном и одговорном раду свих 

учесника у процесима рада.То такође значи и поштовање прописаних норматива, закона и 

прописа у организацији ефикасног и ефективног рада, на један модеран начин поштујући 

правила корпоративног управљања. Правилником о организацији и систематизацији радних 

места су детаљније одређене обавезе, права и потребе за радном снагом у циљу ефикасног 

одвијања процеса рада.  

4.2 Активности на очувању и одржавању квалитета воде  

Очување нивоа и константности квалитета воде је приоритетни задатак и обавеза 

предузећа. У датим околностима предузеће мора да у континуитету узоркује испитује и 

контролише квалитет; сирове воде, технолошких вода, воде за пиће, отпадних вода. Уз пуно 

поштовање захтева; Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, Правилника о 

начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини 

извештаја о извршеним мерењима, Правилника о опасним материјама у водама, Одлуке о 

санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију. 

Предузеће у оквиру контроле квалитета воде спроводи годишњеутврђени број интерних и 

екстерних контрола, а по потреби тај број се и повећава у броју и обиму.  

4.3 Ценовна стратегија  

У циљу пословања на одржив начин, предузеће мора да развија ценовну стратегију по 

принципу покрића свих текућих трошкова и трошкова развоја, односно економску цену по 

систему '' потрошач плаћа'',''загађивач плаћа''. Постављеним Тарифним моделом поред 

осталих критеријума сагледан је принцип социјалне издржљивости. У дужем временском 

периоду планира се смањење разлике у висини тарифе међу категоријама потрошача, 

примена принципа ''једна услуга једна цена''. 

4.4 Кадровска политика  

Развој корпоративног управљања позитивно утиче на побољшање организационе и 

кадровске структуре и унапређење ефикасности управљања и контроле јавним предузећем.     

-    Поред ограничавајућих фактора,у предузећу ће број,квалификациона структура и 

динамика запошљавања бити усклађивана са потрабама оптималне функционалности 

делатности,као и развоја предузећа.  
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5. Оквирни план инвестиционе политике  

Увођењем финансијског управљања и контроле постављена је позитивна пракса у 

изради дугорочних планова и стратегија развоја, као и у дефинисању праваца развоја и 

циљева који морају бити мерљиви, достижни, временски одређени и реалистични.  

Пројектовано је да су за развој и унапређење пословања предузећа потребна извесна 

инвестициона улагања, чија ће реализација зависити од околности и финансијских 

могућности. Поштујући дефинисане приориете и процењујући финансијске могућности 

наведених извора финансирања процењујемо да ће се у наредном дестогодишњем периоду 

реализовати или започети реализација већине од предложених инвестиционих улагања.  

5.1 Структура капиталних улагања, оквирни предрачун и извори финансирања  

Приоритети инвестиционих улагања сврставају се у неколико групација 

-инвестициона улагања у нову изградњу или набавку,                                                                    

-инвестициона улагања у проширење,доградњу,реконструкцију,санацију објеката. 

Посматрајући по делатности у инвестиционом оквирном плану улагања су постављене су  

по приоритетима : 1.улагање у делатност водоснабдевања,                                                                                                  

2.улагање у делатност одвођења и пречишћавања отпадних вода.  

Ред. Број 

приорит

ета 

Назив инвестиционог улагања Вредност 

пројекта 

Временски 

оквир 

Извор финансирања 

 Нова инвестициона изградња    

1 Изградња резервоара на Алексиначком Руднику 12.000.000,00 2020-2025 Из буџета општине и 

остало 

2 Изградња резервоара на Рујевици (трећа висинска 

зона) 

15.000.000,00 2018-2022 Сопствена и из буџета 

општине 

3 Доградња резервоара '' пето окно'',на постојећих 

3.250м3 још 3.000м3 

100.000.000,00 2019-2027 Из буџета општине и из 

сопствених 

извора,других извора 

4 Изградња секундарних водоводних мрежа у 

насељима где постоји примарна мрежа 

50.000.000,00 У 

континуитету 

до 2027 

Из средстава 

грађана(накнаде за 

инфра- структуру) 

5 Изградња фабрике за пречишћавање отпадних вода Око 9.000.000,00 

еур 

Од 2022. 

године 

Остали извори (донације, 

кредитне линије) 

6 Изградња канализације на целом подручју 

Алексинца и Алексиначког Рудника 

30.000.000,00 2018-2027 Из буџета општине и 

остало 

7 Припрема и изградња канализационе мреже у 

Житковцу,Краљеву, Прћиловици, Глоговици 

20.000.000,00 2019 -2027 Из буџета општине, 

других извора 

8 Радови на реконструкцији и унапређењу система    

9 Реконструкција водоводне и канализационе мреже у 

насељу Ал.Рудник 

20.000.000,00 До 2027. Из сопствених 

средстава,из буџета и 

других извора 

10 Реконструкција водоводне мреже (примарне и 

секундарне) у насељима Глоговица и Ал. Бујмир 

8.000.000,00 До 2027. Из сопствених извора,из 

буџета општине 

11 Замена цеви од азбеста цевима од квалитетнијих 

материјала у дужини од 20 км. 

250.000.000,00 До 2027. 

и дуже 

Из буџета и из 

расположивих 

сопствених извора, 
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5.2 Инвестиције у опрему и возила 

 
Куповина грађевинске (скип) машине 6.500.000,00 До 2023 сопствена 

Набавка теренских возила.нових и замена 

амортизованихзамена 

2.500.000,00 До 2025 сопствена 

Замена путничког возила старо за ново 1.000.000,00 2019 сопствена 

Замена амортизованих теретних возила и 

технички застареле опреме десетогодишњем 

периоду 

30.000.000,00 До 2027 сопствена 

Стратегија развоја у периоду од 2017 – 2027.године пројектована је на бази доступних  генералних 

докумената из области водоснабдевања,макроекономских показатеља,инфлаторних 

кретања,демографских кретања и очекивања,  анализа  тренутног положаја  и потреба Предузећа 

везаних за пројектовани  развој у сагледаваном периоду.   Потребе су  утемељене  на  задовољавању  

очекивања  свих заинтересованих страна, а и даље перспективности  и одрживог развоја предузећа 

кроз инплементацију плана, по  приоритетима.                                                                                                                                                    

Свесни реалности и броја ограничавајућих фактора прeд видивих и непредвидивих ,сматрамо да 

један део планских  задатака неће бити извршен у овом  планском периоду већ ће окончање 

уследити тек у наредном планском  периоду. 

 

        

         


