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1. Сврха и подручје примене 
Сврха овог документа је да дефинише Дугорочни план развоја у  ЈКП Водовод Ваљево. 
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2. Веза са другим документима 
Овај документ је урађен сагласно методологији представљеној у Нацрту уредбе о методологији 

за израду средњорочних планова. Саставни део овог плана је Средњорочни план пословне 

стратегије и развоја ЈКП Водовод Ваљево, па ће се у овом документи представити само пројекти 

који ће бити реализовани у периоду од 2022 – 2027, и то само пројекти који имају стратешки 

значај за пословање предузећа. Њихова детаљнија анализа ће бити представљена у 

Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Ваљево за период 2022 – 2027. 

 
 

3. Дефиниције и ознаке   
 

Ознаке и називи, коришћени у овом документу су објашњени у документу "Појмови, 

дефиниције, ознаке и називи у систему квалитета" (Реф.бр. КВ1.02.006). 

ЈКП – јавно комунално предузеће 

СОРИ – сектор одржавања, реконструкције и изградње 

 

  

4. Дугорочни план развоја 
 

4.1   Област пословања ЈКП ,,Водовод Ваљево” 

 
ЈКП ,,Водовод Ваљево” је основано ради обављања следећих комуналних делатности: 

• производња и снабдевање водом за пиће корисника на територији Града Ваљева, 

• производња и снабдевање водом за пиће корисника на територији туристичког места 

Дивчибаре, 

• снабдевање водом за пиће корисника на простору покривеном сеоским водоводом Кукаљ, 

• снабдевање водом за пиће корисника на простору покривеном сеоским водоводом 

Прскавац, 

• прикупљање атмосверских и отпадних вода од корисника на територији Града Ваљева, 

• прерада отпадних вода, 

• одржавање водоводне и канализационе мреже, и 

• изградња водоводне мреже. 

 

Наведене делатности су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима, 

дефинисане као делатности од општег интереса. Оснивач предузећа је Град Ваљево са 

власништвом 100% капитала, па предузеће функционише у правној форми јавног предузећа чији 

су правни положај и статус предузећа регулисани Одлуком о оснивању и Статутом предузећа. 

 

Менаџмент ЈКП Водовод Ваљево развојем интегрисаног система управљања квалитетом 

дефинисало је следећу визију, мисију и изјаву о политици квалитета: 

 

Визија 

ЈКП Водовод Ваљево ће обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће свим 

становницима Ваљева, а сакупљањем и прерадом отпадних вода обезбедити заштиту животне 

средине становника града. 

 

Мисија 

Стално повећање задовољства корисника наших услуга и производа је најзначајнији циљ ЈКП 

Водовод Ваљево. У том смислу највише руководство је опредељено за: континуално унапређење 

квалитета услуга и производа, побољшање ефикасности и ефективности процеса и 

успостављеног интегрисаног система менаџмента, као и доследно поштовање закона и 

стандарда, али и примену добре праксе у домену комуналних услуга 
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Изјава о политици квалитета 

Менаџмент и запослени су у обавези да:  

•  обезбеде довољне количине здравствено исправне воде за пиће свим становницима  

Ваљева, 

• у процесу производње и дистрибуције воде поштују сва правила добре хигијенске и 

производне праксе и превентивно делују на све потенцијалне и стварне ризике по 

безбедност производа, 

• обезбеде прикупљање отпадних вода од корисника и њихову прераду, 

• испуњавају законске прописе и стандарде а посебно из области заштите животне средине и 

безбедности и здравља на раду, 

• рационално користе сировине и природне ресурсе, 

• унапређују интегрисан систем менаџмента квалитетом, и 

• смањују трошкове пословања. 

 

Пословање ЈКП ,,Водовод Ваљево” је уређено следећим нормативним документима: 

• Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) 

• Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 

• Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

• Закон о порезу на додату вредности („Службени гласник РС“, бр. 84/04 , 86/04 - 

• исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 7/2017 - 

усклађени дин. изн.) 

• Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013) 

• Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон и 103/15) 

• Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), 

• Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 

закон и 5/2015), 

• Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), 

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

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

• Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон) 

• Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, бр. 68/2015) 

• Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

• Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, 

бр. 119/2012 и 68/2015) 

• Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) 

• Водопривредна основа РС („Сл. гласник РС“, бр.11/2002) 

• Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини („Сл. Лист АПВ“, бр.1/2010) 

• Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

• Стратегија управљање отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“, бр.29/10) 

• Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник 

РС“ број 27/2014), 

• Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 

66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) 
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• Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно 

трогодишљег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016) 

• Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину 

• Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа („Сл. гласник РС", бр. 27/2015) 

• Правилник о коришћењу службених возила, (ЈКП “Водовод Ваљево” бр. 01-10070/1) 

• Правилник о утврђивању коефицијената за обрачун зарада, (ЈКП “Водовод Ваљево” бр. 

01-12175/1) 

• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова (ЈКП “Водовод 

Ваљево” бр. 01-10886/1) 

• Правилник о начину, условима и поступку решавања рекламација корисника на услуге 

ЈКП “Водовод Ваљево” (ЈКП “Водовод Ваљево” бр. 01-10500/1) 

 

Поред наведених докумената у ЈКП Водовод Ваљево се примењују следећа нормативна 

документа која се односе на уведени интегрисани систем управљања квалитетом:  

 

 

Област 

РБ Назив документа Ознака документа 

Безбедност производа (Квалитет) 

1.  Закон о безбедности хране Службени гласник РС, бр. 41/2009 

2.  
Правилник о хигијенској исправности воде за 

пиће  
 ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99) 

3.  Закон о биоцидним производима 
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

92/2011 и 25/2015) 

4.  Закон о хемикалијама 
"Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

92/2011, 93/2012 и 25/2015 

5.  Закон о ванредним ситуацијама Сл. гласник РС бр. 111/09 , 92/11 , 93/12 

6.  
Закон о здравственој исправности животних 

намирница и предмета опште употребе 

Сл. Лист СФРЈ бр.53/91;Сл.лист СРЈ 

бр.24/97 28/96;27/2002 и сл.гласник РС 

101/2005) 

7.  

Закон о заштити становништва од заразних 

болести 

 

("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) 

8.  

Правилник о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања 

("Сл. гласник РС", бр. 92/2008) 

9.  Закон о водама 
(“Сл.гласник РС”, бр. 

30/10  од 7.5.2010.) 

Безбедност и здравље на раду 

1.  Закон о безбедности и здрављу на раду  
Службени гласник РС, бр. 101/05, 

91/2015 

2.  
Правилник о начину и поступку процене 

ризика на радном месту и у радној околини  

Службени гласник, бр. 72/06 и 84/06-

исправка 

10.  
Правилник о евиденцијама у области у 

области безбедности и здравља на раду  
Службени гласник  РС, бр. 62/07 

11.  Правилник о садржају и начину издавања Службени гласник, бр. 72/06 и 84/06-
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обрасца извештаја о повреди на раду, 

професионалном обољењу и обољењу у вези 

са радом  

исправка 

12.  

Правилник о поступку прегледа и испитивања 

опреме за рад и испитивања услова радне 

околине 

Службени гласник, бр. 94/06 и 108/06-

исправка 

13.  
Правилник о превентивним мерама за безбе-

дан и здрав рад при коришћењу опреме за рад  
Службени гласник РС, бр. 23/09 

14.  
Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад на радном месту  
Службени гласник РС, бр. 21/09 

15.  

Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу 

средстава и опреме за личну заштиту на раду  

Службени гласник РС, бр. 92/08 

16.  

Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу опреме 

за рад са екраном  

Службени гласник РС, бр. 106/09 

17.  

Правилник о измени допуни Правилника о 

начину и поступку процене ризика на радном 

месту и у радној околини  

Службени гласник РС, бр. 30/10 

18.  

Правилник о опреми и поступку за пружање 

прве помоћи и организовању службе 

спасавања у случају незгоде на раду  

Сл. лист СФРЈ, број 21/71 

19.  

Правилник о заштити на раду при одржавању 

моторних возила и превозу моторним 

возилима  

С.л. СФРЈ бр. 55/65 

20.  Закон о спречавању злостављања на раду  Сл. гласник РС", бр. 36/2010 

21.  
Закон о заштити становништва од 

изложености дуванском  диму  

"Службени гласник РС", бр. 30/2010 од 

7.5.2010. године 

22.  

Правилник о општим мерама заштите на раду 

од опасног дејства електричне струје у 

објектима намењеним за рад, радним 

просторијама и на градилиштима   

"Службени гласник СРС", бр. 21/89 

23.  
Правилником о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона  

Сл.лист СФРЈ бр. 53/88 и 54/88 и СРЈ бр. 

28/95 

24.  Закон о безбедности саобраћаја на путевима  
"Службени гласник РС",  бр. 41/2009, 

53/2010 и 101/2011. 

25.  

Правилник о допунама Правилника о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при коришћењу опреме за рад  

"Службени гласник РС" бр.123/12 

26.  

Правилник о облику и садржају знака забране 

пушења и знака да је пушење дозвољено у 

одређеном простору, начину истицања тих 

знакова, обрасцу извештаја о повреди забране 

пушења, врсти потребних доказа о пушењу и 

начину на који се они прикупљају и на који се 

утврђује присуство дуванског дима у про-

стору у коме је пушење забрањено, као и о 

обрасцу за наплату новчане казне на лицу 

места  

"Сл. гласник РС", бр. 73/2010 

Животна средина 

27.  
Национални програм заштите животне 

средине  
„Службени гласник РС”, бр. 12/10 
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28.  
Стратегија управљања отпадом за период 

2010-2019. године  
„Службени гласник РС”, бр. 29/2010 

29.  Закон о заштити животне средине 
„Службени гласник РС“, број 135/04, 

36/09 и 72/09 – 43/11 

30.  Закон о управљању отпадом 
„Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10 

31.  Уредба о одлагању отпада на депоније  „Службени гласник РС“, број 92/10 

32.  
Правилник о обрасцу Документа о кретању 

отпада и упутству за његово попуњавање  
„Службени гласник РС“, број 72/09 

33.  
Правилник о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада  
„Службени гласник РС“, број 56/10 

34.  
Правилник о поступку управљања 

истрошеним батеријама и акумулаторима 
„Службени гласник РС“, број 86/10) 

35.  
Правилник о начину складиштења, паковања 

и обележавања опасног отпада 
„Службени гласник РС“, број 92/10 

36.  

Правилник о листи електричних и еле-

ктронских производа, мерама забране и огра-

ничења коришћења електричне и електронске 

опреме која садржи опасне материје, начину и 

поступку управљања отпадом од електричних 

и електронских производа  

„Службени гласник РС“, број 99/10 

37.  Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  „Службени гласник РС“, број 36/09): 

38.  
Правилник о начину и поступку управљања 

отпадним возилима  
„Службени гласник РС“, број 98/10 

39.  
Правилник о начину и поступку управљања 

отпадним гумама 

„Службени гласник РС“, број 104/09 и 

81/10 

40.  Закон о водама 
„Службени гласник 

РС“, број30/10 од 7.5.2010. 

41.  Закон о заштити од пожара „Службени гласник РС“, број 111/09 

42.  Закон о заштити од буке у животној средини 
„Службени гласник РС“, број 36/09 И 

88/10 

43.  

Уредба о индикаторима буке, граничним вре-

дностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и и штетних ефеката буке 

у животној средини 

„Службени гласник РС“, број 75/10 

44.  
Правилника о дозвољеном нивоу буке у 

животној средини  
„Службени гласник РС“, број 54/92) 

 
 

4.2   Организациона структура 
 

Да би се реализовале услуге, односно испунили захтеви корисника, ЈКП Водовод Ваљево је 

увело интегрисан систем управљања квалитетом чијом документациом је дефинисан начин 

одвијања процеса у пословном систему, а у односу на које је дефинисана следећа организациона 

структура предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор предузећа 

Технички директор 
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Сектор електромашинског одржавања обавља послове одржавања опреме на постројењима 

прераде воде за пиће и прераду отпадних вода као и у црпним станицама водоводне и 

канализационе мреже. Као делокруг рада сектор обавља и активности верификације мерила. 

Сектор у свом саставу има следеће службе: 

• Службу електроодржавања, 

• Службу машинског одржавања, и 

• Службу контроле мерила 

 

Сектор одржавања, реконструкције и изградње обавља послове снабдевања корисника водом 

за пиће на сва четри водоводна система, преузимања отпадних вода на подручју Града Ваљева 

као и послове одржавања водоводне и канализационе мреже. Сектор обавља и послове изградње 

нове водоводне мреже када се као инвеститор појављује оснивач предузећа. У њему се обављају 

и активности снабдевања корисника водом за пиће цистернама уколико корисници немају 

приступ води за пиће. Сектор у свом саставу има следеће службе: 

• Службу одржавања реконструкције и изградње, 

• Служба одржавања канализационе мреже, 

• Служба за испитивање и мерење, 

• Диспечерска служба, 

• Служба одржавања и управљања возилима. 

 

Сектор техничко пројектантских послова обавља послове израде пројектне документације, 

развоја географског информационог система као и послове развоја и управљања постојећег 

информационог система. Сектор у свом саставу има следеће службе: 

• Служба пројектовања 

• Служба ГИС-а 

• Служба управљања информационим системом 

Сектор прераде воде за пиће обавља послове преузимања и транспорта сирове воде до 

постројења за прераду и прераду сирове у воду за пиће у водоводним системима Ваљево и 

Дивчибаре. Сектор у свом саставу има следеће службе: 

• Служба праћења процеса прераде воде за пиће, и 

• Служба контроле кваликтета воде за пиће. 

 

Сектор електромашинског 

одржавања 

Сектор одржавања, 

реконструкције и изградње 

Сектор техничко 

пројектантских послова 

Сектор прераде воде за пиће 

Сектор прераде отпадних 

вода 

Сектор економско 

финансијских послова 

Сектор правних, општих и 

послова информисања 
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Сектор прераде отпадних вода обавља послове прераде отпадних вода, и у свом саставу има 

следеће службе: 

• Служба праћења процеса прераде отпадних вода, и 

• Служба контроле кваликтета отпадних вода. 

 

Сектор економско финансијских послова обавља послове дефинисане каталозима услуга и 

процеса за подсистеме финансије, књиговодство, набавка и продаја. Сектор у свом саставу има 

следеће службе: 

• Служба финансијске оперативе, 

• Служба рачуноводства, и 

• Служба набавке 

 

Сектор правних, општих и послова информисања обавља послове дефинисане каталозима 

услуга и процеса за подсистеме правно нормативни и кадровски као и део услуга подсистема 

информациони. Сектор у свом саставу има следеће службе: 

• Служба правних кадровских и општих послова, и 

• Служба информисања и односа са потрошачима. 

 

 

4.3 Квалификациона структура предузећа 

 

На реализацији пороцеса дефинисаних каталозима процеса подсистема у предузећу је запослена 

следећа структура запослених: 

 

Редни број Опис Број запослених 31.12.2016. Број запослених 31.12.2017. 

1 ВСС 37 37 

2 ВС 12 12 

3 ВКВ 2 2 

4 ССС 81 81 

5 КВ 34 34 

6 ПК 14 14 

7 НК 52 52 

 УКУПНО 232 232 

  

 

 

 

 

Старосна структура запослених је следећа: 

Редни број Опис 
Број запослених 

31.12.2016. 

Број запослених 

31.12.2017. 

1 До 30 година 36 35 

2 30 до 40 година 76 75 

3 40 до 50 70 71 
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4 50 до 60 49 49 

5 Преко 60 1 2 

 УКУПНО 232 232 

Просечна старост 41 42 
 

док је структура према дужини радног стажа: 
 

Редни број Радни стаж Број запослених 31.12.2016. Број запослених 31.12.2017. 

1 До 5 година 18 18 

2 5 до 10 45 45 

3 10 до 15 57 57 

4 15 до 20 22 22 

5 20 до 25 21 21 

6 25 до 30 29 29 

7 30 до 35 30 30 

8 Преко 35 10 10 

 УКУПНО 232 232 
 

 

По организационим целинама структура запослених је следећа: 

Р. 

бр. 

Назив 

сектора 

Број 

запослених 

укупан 

Број запослених 

на неодређено 

време 

Број запослених 

на одређено 

време 

1 Директори 2 1 1 

2 Сектор електро -

машинског одржавања 
21 19 2 

3 Сектор ОРИ 69 64 5 

4 Сектор техничко 

пројектантски послова 
11 11 0 

5 Сектор прерада воде за 

пиће 
40 38 2 

6 Сектор прераде отпадних 

вода 
17 17 0 

7 Сектор економско – 

финансијских послова 
43 36 7 

8 Сектор Правних, општих 

и посло-ва информисања 
29 24 5 

  232 210 22 

 

 

4.4   Остварени показатељи пословања у предузећу 

 

Физички обим активности у протекле две године у ЈКП-у је представљен у следећој табели: 

 

Р.бр. Назив производа  услуге 
Једин

.мере 

Остварено 

2015 

Процена 

2016 

1 2 m³ 4 5 
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1 Вода грађани Ваљево m³ 3.476.024 3.350.000 

2 Вода привреда Ваљево m³ 919.045 910.000 

3 Вода грађани Дивчибаре m³ 18.964 19.000 

4 Вода привреда Дивчибаре m³ 29.290 22.000 

5 Сеоски водоводи m³ 96.988 110.000 

6 УКУПНО ВОДА m³ 4.540.311 4.411.000 

7 Канализација грађани Ваљево m³ 2.569.914 2.550.000 

8 Канализација привреда Ваљево m³ 1.453.306 1.466.000 

9 Канализација  Дивчибаре m³ 25.690 19.000 

10 УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА m³ 4.048.910 4.035.000 

 

 

Финансијски приходи ЈКП-а остварени у протекле две године су представљени у следећој 

табели: 

 

Р.бр. Врста прихода-услуге 
Остварено  

2015 

Остварено  

2016 

1 2 3 5 

 Приходи од продаје 

 производа и услуга 
331.132.582,57 343.500.000,00 

1 
Приходи од воде и 

канализације 
306.087.470,97 305.000.000,00 

1.1 Приходи од воде 199.879.668,09 200.000.000,00 

1.2 Приходи од канализације 106.207.802,88 105.000.000,00 

2 Приходи РЈ Одржавање 22.668.099,10 35.000.000,00 

2.1 
Реконструкције,изградња и 

услуге 15.043.399,53 28.000.000,00 

2.2 
Рад цистерне одгушење 

сливника 7.624.699,57 7.000.000,00 

3 
Приходи од радова  

подизвођача 
 2.000.000,00 

4 Приходи РЈ Развој 2.377.012,50 1.500.000,00 

 Приходи од активирања 

 учинака и роба 
5.013.958,65 15.000.000,00 

Приходи од премија, субвенција, 

дотација 
1.931.043,26 2.200.000,00 

 Други пословни приходи 5.000,00    

 Финансијски приходи 35.042.876,50 24.000.000,00 

Непословни и ванредни приходи 551.826,51 2.500.000,00 

1 
Приходи од нелегално 

 прикључених потрошача 
157.233,83 2.000.000,00 

2 
Остали непословни, ванредни 

и други приходи 
394.592,68 500.000,00 

 Ревалоризациони приходи 201.586.35    

  СВЕГА : 373.878.873,84 387.200.000,00 

 

док су расходи ЈКП-а представљени у следећој табели: 

 

Ред. 

бр. 

Врста расхода 
остварено 

2015 

остварено 

2016 

1 2 3 
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1 Материјали 37.396.678,19 38.000.000,00 

2 Гориво и енергија 55.166.049,22 60.000.000,00 

3 Бруто зараде 126.669.031,99 127.744.100,00 

4 Доприноси 22.673.756,64 22.866.193,90 

5 Накн. и ост.лични расходи 14.746.983,99 15.895.147,00 

6 Производне услуге 33.627.619,61 35.000.000,00 

7 Амортизација 95.971.554,18 57.000.000,00 

8 Непроизводне услуге 10.244.840,36 6.000.000,00 

9 Репрезентација 2.017.112,65 720.000,00 

10 Осигурање 1.392.807,76 1.500.000,00 

11 Банкарске провизије 712.466,96 800.000,00 

12 
Порези и накнаде за 

водопривреду  
3.583.428,88 4.000.000,00 

13 
Остали нематеријални 

трошкови 
8.246.940,50 6.480.000,00 

14 Финансијски расходи 6.403.704,99 6.000.000,00 

15 Непословни ванр.расходи 2.324.003,98 1.000.000,00 

16 
Рев. расходи,испр. 

потражив. 
1.320.638,18 8.000.000,00 

УКУПНО : 422.497.618,08 391.005.440,90 

 

ЈКП Водовод Ваљево своје услуге од корисника наплађује сходно следећем ценовнику: 

 

ВРСТА 

 ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ 

јед. 

мере 

децембар 

2016. год. 

Цена воде по корисницима 

Ваљево     

Грађани m³ 37,42 

Школе,Здр. центар и установе m³ 37,42 

Привреда m³ 109,51 

Корисници социјалне помоћи m³ 18,71 

Дивчибаре     

Грађани m³ 122,59 

Привреда m³ 146,71 

      

  

 

 

 

     

Цена канализације по корисницима 

Ваљево     

Грађани m³ 22,25 

Школе,Здр. центар и установе m³ 22,25 

 Привреда m³ 45,64 

Корисници социјалне помоћи m³ 11,13 

Дивчибаре    

Дивчибаре m³ 46,75 
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Цена воде сеоски водоводи  

Прскавац m³ 110,40 

Кукаљ m³ 59,51 
 

 

4.5   Опис постојећег и стања у предузећу које је неопходно постићи до краја 2027 

 

Пословање ЈКП Водовод Ваљево на нивоу пословног система карактерише: 

• оптимална снабдевеност сировом водом постројења за прераду воде за пиће, 

• висок ниво потраживања од корисника услуга ЈКП-а за услуге остварене у предходним 

годинама, 

• велики губици неoприходоване воде на подручју града, 

• висок ниво дуговања за испоручену електричну енергију у предходним годинама, 

• редовно измирење обавеза према добављачима, запосленима и државним органима, 

• унапређење уведеног интегрисаног система управљања квалитетом, 

• застарелост мреже за водоснабдевање на подручју града Ваљева уз присуство 20 км 

азбестног цевовода, 

• неопходност реконструкције црпних станица на подручју система за водоснабдевање у 

граду, 

• потреба увођења информационог система у области надзора функционисања водосистема 

у граду, 

• неопходност реконструкције старог постројења за производњу воде за пиће, 

• потреба за проширењем постојеће водоводне мреже кроз стварање услова за снабдевање 

водом за пиће корисника који се у евиденцији воде под шифром „евидентни корисници“, 

• потреба за изградњом канализационе мреже у деловима града у којима није изграђена, 

• неопходност реконструкције црпних станицa у канализационoj мрежи, 

• неопходност реконструкције постројења за прераду отпадних вода, 

• потреба за попуном радних места која су остала упражњења због одласка у пензију или 

смрти запосленог, 

• слаба издашност изворишта у летњем периоду на подручју сеоског водовода Кукаљ,  

• реконструкција постојеће водоводне мреже, 

• потреба за прикључењем бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу 

града у постојећи систем водоснабдевања Кукаљ, 

• потреба за прикључењем дела корисника водосистема Кукаљ на постројење за прераду 

воде за пиће која се налази у подбранском делу бране Ровни, 

• неопходност реконструкције црпне станице Прскавац 1 и припадајућег изворишта, 

односно водозахвата на реци Градац, 

• неопходност реконструкције постројења за прераду воде за пиће на Дивчибарама, 

• потреба за реконструкцијом критичних делова водоводне мреже водосистема Дивчибаре, 

• потреба за прикључењем бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу 

града у постојећи систем водоснабдевања Дивчибаре, 

• потреба за стварањем услова за приступ води за пиће насељима на Дивчибарама који 

немају воду за пиће, 

• потреба за развојем канализационог система на подручју покривеног водосистемом 

Дивчибаре, 

• потреба за завршетком постројења за прераду воде за пиће Ваљевска Каменица. 

 

4.5.1 Одржавање оптималне снабдевеност сировом водом постројења за прераду воде за пиће 
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Постројење за прераду воде за пиће „Пећина“ сирову воду за свој рад добија са изворишта 

„Пакље“ и „Илиџа“ и са водозахвата на реци Градац. ЈКП је у сарадањи са Рударско-геолошким 

факултетом извршило анализу изворишта на основу чијих резултата је утврђено да ЈКП 

располаже са сировом воде која је изузетно високог квалитета током целе године. Поред 

активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем 

периоду реализовати: 

• урадити нов цевовод од изворишта Пакље до ППВП Пећина како би се извршило 

раздвајање изворске од језерске сирове воде, (предвиђено планом ЈП Колубара), 

• извршити уградњу фреквентног регулатора за трећу пумпу и обезбедити водоснабдевање 

санитарних просторија у црпној станици Градац,  

• извршити ремонт моста до изворишта „Пакље“ као и уређење његове околине, 

  

4.5.2 Смањење великог губитка неоприходоване воде на подручју водосистема у граду 

 

Анализом извештаја о раду за 2016 годину уочава се велика диспропорција између количине 

прерађене сирове воде и воде за пиће фактурисане од корисника. Произведено је око 10 милиона 

метара кубних а наплаћено је 4.395.069 односно фактурисано је 44% произведене воде за пиће. 

Овако висок проценат “губитка” је последица: 

• коришћења воде за пиће у поступку прераде сирове воде (за периодична прања 

филтерских поља); годишње се потроши до 200.000 м3, 

• губитака у мрежи система за водоснабдевање (европски просек губитака је 20%); наша 

водоводна мрежа је изложена честим кваровима, преко 20 км мреже је урађено са 

азбестним цевима а посебан проблем нам представља геолошка активност земљишта у 

којем се налазе наши цевоводи, 

• губитака у мрежи изграђеној од стране евидентних корисника; та мрежа је често урађена 

од материјала и начин који не одговара постојећим прописима који регулишу област 

изградње водопривредних објеката, 

• губитака у мрежи изазваних прикључењем корисника чије присуство није евидентирано; 

наши пројектанти ГИС-а на терену евидентирају присуство таквих корисника на 

легалним мрежама, док је на нелегалним мрежама њихова евиденција немогућа,  

• старости мерних средстава; ЈКП има законску обаверзу да сваких 5 година врши проверу 

односно замену мерних средстава (стари водомери показују грешку мерења од 10 до 

50%). 

 

Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом 

петогодишњем периоду реализовати: 

• наставак замене делова мреже водоводног система у којој је евидентиран највећи број 

кварова, 

• планска замена водоводних арматура пре свега на далеководној и примарној мрежи, 

• пошто ће се у првом периоду обезбедити услови за оптималан рад сервисне лућбе за 

водомере, обезбедити финансијске услове за наставак годишње замене водомера у 

количини од 3500 јединица. 

4.5.3 Исплата дуга за испоручену електричну енергију у предходним годинама 

 

ЈКП Водовод Ваљево је због отежане наплате својих потраживања, пре свега од правних 

субјеката који су у власништву државе, није било у могућности да редовно измирује своје 

обавезе за испоручену електричну енергију. Посебно је на појаву овог проблема у пословању 

предузећа представљао погрешно донет закључак да ће измирење овог дуга представљати 

конпезација са потраживања према државним предузећима и установама. То потраживање је 

одлуком оснивача конвертовано у власништво над капиталом предузеђа дужника, а наш дуг за 

електричну енергију је и даље предмет финансијске обавезе предузећа. 
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Средњорочним планом развоја предвиђено је да ово дуговање буде исплаћено у следећем 

петогодишњем периоду. 

 

4.5.4 Редовно измирење обавеза према добављачима, запосленима и државним органима 

 

Да би се задржало редовно измирење обавеза према добављачима, запосленима и државним 

органима неопходно је да предузеће обезбеди: 

• наплату фактурисане реализације на месечном нивоу од најмање 90%, 

• смањење трошкова пре свега у области потрошње електричне енергије и горива као и 

трошкова који имају “непроизводни” карактер. 

 

4.5.5 Унапређење уведеног интегрисаног система управљања квалитетом 

 

ЈКП Водовод Ваљево је увело 2015 године интегрисан систем управљања квалитетом који 

обухвата безбедност производа, безбедност и заштиту на раду и животну средину. Поред 

активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем 

периоду: 

• дефинисати документа СУК-а којима ће бити дефинисани сви процеси у пословном 

систему, 

• обучити запослене пре свега лица која су одговорна за поједине делове интегрисаног 

система квалитета да обављају послове провере СУК-а, 

• извршити припреме за увођење новоусвојених стандарда квалиетета који ће бити донети 

у том периоду.  

 

4.5.6 Обнављање мреже за водоснабдевање на подручју града Ваљева  

 

Водоводна мрежа на подручју града је у највећем делу стара 20 – 40 година. У протеклој години 

СОРИ је отворио и реализова више од 750 радних налога за отклањање кварова што је 

индикатор велике непоузданости у функционисању нашег водоводног система. Да би се 

извршило смањење трошкова одржавања неопходно је извршити реконструкцију делова 

водоводне мреже који су највише изложени кваровима. 

Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом 

петогодишњем периоду реализовати и водоводне мреже које сада користе евидентни корисници. 

 

4.5.7 Реконструкције црпних станица на подручју система за водоснабдевање у граду 

 

Водоводна мрежа у граду има две висинске зоне којима се вода за пиће испоручује помоћу 

црпних станица. Посебно су критичне због количине воде које допремају и броја корисника који 

се на том делу водоводног система налазе црпне станице “Јанко Јанковић” и “Баир”. Црпна 

станица “Јанко Јанковић” снабдева потрошаче на Радином брду, док црпна станица “Баир” 

обезбеђује снабдевање водом за пиће корисницима на брду Попаре. Постојеће пумпе у њима су 

старе, немају системе за аутоматско управљање потрошњом електричне енергије и зато имају 

честе прекиде у раду. Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду 

неопходно је у другом петогодишњем периоду реализовати: 

• реконструкцију хидрофорског постројења “Ракићи”, и 

• реконструкцију хидрофорског постројења “Петница”,. 

 

4.5.8 Увођења информационог система у области надзора функционисања водосистема у граду 

 

Да би се смањили губици воде за пиће у мрежи, извршио надзор над потрошњом воде за пиће у 

појединим деловима система за водоснабдевање на територији Града Ваљево неопходно је 

извршити реализацију свих фаза увођења СКАДА система. Потпуним увођењем тог система 
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запослени у диспечерској служби ће имати тренутан увид у фунцкионисање водоводног система 

као и појаву нагле потрошње воде за пиће изазвану кваром у неком делу водоводног система. 

Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом 

петогодишњем периоду реализовати: 

•  извршити набавку опреме на чвориштима магистралне и примарне мреже која ће 

омогућити диспечерској служби управљање системом водоснабдевања на подручју града, 

• урадити пројекат СКАДА система за канализациони систем на подручју града, 

• урадити пројекат СКАДА система за подручје водода Дивчибаре, Каменица, Кукаљ и 

Прскавац, 

 

4.5.9 Реконструкција старог постројења за производњу воде за пиће 

 

Постојећи производни капацитет на локацији Пећина су довољни за подмирење потреба 

корисника који се налазе на територији водоводног система Ваљево. Међутим, уколико се жели 

приступити реализацији регионалног водоводног система неопходно је извршити 

реконструкцију старог постројења којом ће се омогућити производни капацитет од 350 лит/сек 

воде за пиће. Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у 

другом петогодишњем периоду реализовати: 

• реализовати СКАДА систем за надзор над радом постројења. 

 

4.5.10 Проширење постојеће водоводне мреже кроз стварање услова за снабдевање водом за 

пиће корисника који се у евиденцији воде под шифром „евидентни корисници“ 

 

У протеклом временском периоду због немогућности обезбеђења воде за пиће са количинама и 

притиском прописаним од стране законодавца, један број грађана је био принуђен да 

сопственим средствима изврши изградњу секундарне мреже, и да затим изврши прикључење 

тако израђене мреже на примарну мрежу која је у власништву ЈКП Водовод Ваљево. Таквим 

корисницима ЈКП наплаћује испоруку и потрошњу воде кроз уговор о статусу “евидентног” 

корисника. Међутим, често је тако изграђена секундарна мрежа подложна кваровима (које 

СОРИ отклања) и губицима воде на месту прикључења корисника на секундарну мрежу који 

често нису због састава земљишта видљиви на површини. Поред активности дефинисаних у 

првом петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем периоду наставити са 

изградњом нових секундарних мрежа уз финансирање корисника или органа локалне заједнице. 

 

4.5.11 Изградња канализационе мреже у деловима града у којима није изграђена 

 

У граду постоје значајни делови града који немају изграђену канализациону инфраструктуру 

чије септичке јаме представљају сталну потенцијалну опасност за присуство заразних болести. 

Посебан проблем у функционисању канализационог система представља чињеница да неки 

постојећи делови канализационе мреже нису урађени сагласно постојећим законским 

прописима, као и појава спајања фекалне и кишне канализације. То има за последицу да при 

појави већих падавина долази до загушења канализационе мреже, престанка рада црпних 

станица што има за последицу изливање садржаја на улице. За отклањање тих неусаглашености 

ЈКП поседује три камиона-цистерне чије одржавање и учестало коришћење представља значај 

трошак пословања ЈКП-а.  

Развој и изградња канализационе мреже је у надлежности оснивача, али је неопходно у циљу 

побољшања услуге одржавања изграђене канализационе мреже извршити набавку једног 

камиона-цистерне јер је постојећим двема цистернама давно истекао ресурс употребе. Ова мера 

је предложена у поглављу 4.5.14. 

 

4.5.12 Реконструкција црпних станицa у канализационoj мрежи 
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За одржавање пумпи, електромотора и редуктора ЈКП Водовод Ваљево годишње има трошак 

већи од 4 милиона динара. Највећи део тог трошка се односи на одржавање црпних станица 

канализационог система. Опрема уграђена у црпне станицу “Ново Насеље” је стара преко 20 

година и неопходна је њена потпуна реконструкција, док је у црпној станици “Воће” неопходно 

извршити ремонт дела црпне станице која се односи на припрему отпадних вода за транспорт.  

Реализацијом активности у првом петогодишњем периоду обезбедиће се услови за оптимално 

функционисање црпних станица. 

 

4.5.13 Реконструкција постројења за прераду отпадних вода 

 

Постројење за прераду отпадних вода “Горић” је у непрекидном раду већ више од 20 година и 

неопходно је извршити потпуну реконструкцију постројења. Урађен пројекат реконструкције 

обухвата поред замене дотрајалих делова опреме и инфраструктуре и проширење појединих 

фаза процеса прераде отпадних вода којима ће се омогућити прерађивачки капацитет од 500 

литара у секунди. За реализацију свих предвиђених фаза реконструкције потребно је обезбедити 

инвестициона средства од преко 3 милиона евра, која ЈКП не може обезбедити из свог 

пословања. Док се та средства од стране оснивача не обезбеде у ЈКП-у су предузете активности 

(уз финансијску помоћ оснивача) на обнављању критичних делова процеса који угрожавају 

постојећи ниво прерађивачког капацитета. Поред активности дефинисаних у првом 

петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем периоду извршити потпуну 

реконструкцију постројења. 

 

4.5.14 Занављање транспортних средстава 

 

Транспортна и превозна средства која се користе у ЈКП Водовод Ваљева карактеришу високи 

трошкови одржавања проузроковани старошћу средства и условима њихове експлоатације. 

Проблеми са њиховим коришћењем су посебно изражена у Сектору одржавања, реконструкције 

и изградње. Поред активности дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у 

другом петогодишњем периоду извршити набавку: 

• 2 теренска возила, за потребе рада на сеоском водоводу и лабораторија ППВП Пећина, 

• мањег камиона, за потребе превоза радника, опреме, алата и расутог терета, 

• комбија, за потребе превоза радника алата и опреме приликом одржавања водоводне и 

канализационе мреже, 

• транспортног путничког возила (ПИКАП-а), за потребе рада запослених на одржавању. 

 

4.5.15 Попуна радних места која су остала упражњења због одласка у пензију или смрти 

запосленог 

 

Од тренутка доношења уредбе Владе Републике Србије о забрани запољавања у јавном сектору 

у ЈКП Водовод Ваљево због одласка у пензију, смрти или инвалидности стално запослених је 

дошло до појаве мањка запослених на радним местима у организационим целинама Сектору 

електромашинског одржавања, Сектору одржавања реконструкције и изградње, Сектору прераде 

воде за пиће и у Сектору прераде отпадних вода. Битно је напоменути да поред упражњених 

радних места функционисање наведених организационих целина карактерише и упосленост 

лица која ће у периоду 2 до 4 године отићи у пензију. За њихове послове неопходно је упослити 

лица која поред тражене стручне спреме имају и специфична знања која се могу стећи само 

обаљањем тих послова. У следећем петогодишњем периоду треба наставити са активностима 

благовременог запошљавања нове радне снаге која ће преузети послове запослених који у том 

периоду одлазе у пензију. 

 

4.5.16 Реконструкција постојеће водоводне мреже на подручју сеоског водовода Кукаљ 
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Велики проблем у функционисању сеоског водовода “Кукаљ” представља поред лошег 

квалитета постојеће водоводне мреже и конфигурација терена која има утицај на динамичко 

понашање водоводног система. За потпуну реконструкцију водоводне мреже, односно за 

изградњу водоводне мреже која у потпуности задовољава постојеће техничке стандарде 

неопходно је обавестити инвестициона средтва од скоро 3 милиона евра. Поред активности 

дефинисаних у првом петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем периоду: 

• урадити пројекат изградње нове водоводне мреже, 

• реализовати нову водоводну мрежу за кориснике који се могу напајати са резервоара 

“Висока”, односно добијати воду са ППВП Брана Ровни. 

 

4.5.17 Прикључење бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу града у 

постојећи систем водоснабдевања Кукаљ 

 

Дирекција за изградњу града је извршила у близини манастира Лелић изградњу  бушотине чију 

воду је могуће увести у систем снабдевања дела корисника водовода Кукаљ. С обзиром да је 

планирано снабдевање једног дела корисника са водом из постројења који се налази 

подбранском делу, сматрамо да даља изградња бушотина није сврсиходна тако да у следећем 

петогодишњем периоду нису предвиђене никакве активности у овој области. 

 

4.5.18 Прикључење дела корисника водосистема Кукаљ на постројење за прераду воде за пиће 

која се налази у подбранском делу бране Ровни 

 

Приликом пројектовања и реализације пројекта у делу бране Ровни предвиђена је изградња 

постројења за производњу воде за пиће којом би се извршило снабдевање корисника у 

подбранском делу. У оквиру тог пројекта урађен је и пројекат повезивања резервоара “Висока” 

са постројењем у подбранском делу. Ова активност ће бити реализована времену реализације 

средњорочног плана, и у њему ЈКП финансијски и организационо не усчествује. 

 

4.5.19 Реконструкција црпне станице Прскавац 1 и припадајућег изворишта, односно водоза-

хвата на реци Градац 

 

У току изградње цропне станице Прскавац 1 грешком пројектанта је дошло до погрешног избора 

пумпи тако да постојеће техничко решење не обезбеђује оптимално снабдевање водом 

резервоара који се налази у саставу црпне станице Прскавац 2. Због преоптерећености пумпи 

током рада, појаве чврстих честица у води приликом узимања воде са водозахвата на реци 

Градац често долази до отказа у раду а тиме и до прекида снабдевања корисника на подручју 

водовода Прскава. Активностим који ће се спровести у првом петогодишњем плану ће овај 

пројекат бити реализован. 

 

 

 

 

4.5.20 Реконструкције постројења за прераду воде за пиће на Дивчибарама 

 

За прераду воде за пиће постројење на Дивчибарама користи сирову воду прикупљену у 

акумулацији која је саставни део постројења. ЈКП Водовод Ваљево је успело да после низа 

година експлоатације постројења постигне квалитет прерађене воде такав да у потпуности 

задовољава техничке услове који се односе за воду за пиће. Поред активности дефинисаних у 

првом петогодишњем периоду неопходно је у другом петогодишњем периоду извршити потпуну 

реконструкцију постројења, односно занављање осталог дела опреме. 

 

4.5.21 Реконструкција критичних делова водоводне мреже водосистема Дивчибаре 
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Водоводну мрежу водосистема Дивчибаре карактерише услед старости цевовода постојање 

великог броја кварова као и присуство нелегалних (евидентних) мрежа што има за последицу 

велике губитке воде у примарној и секундарној мрежи. Средњорочним планом предвиђено је 

улагање у водоводну мрежу од стране оснивача, међутим, предузеће ће бити у могућности да у 

последњој години средњорочног плана одвоји значајна средства за реализацију ове активности. 

У другом петогодишњем делу неопходно је наставити активности на реконструкцији, пре свега 

уколико је то могуће средствима оснивача. 
 

4.5.22 Прикључење бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу града у 

постојећи систем водоснабдевања Дивчибаре 
 

Дирекција за изградњу града је у протеклом временском периоду извршила реализацију две 

бушотине. Прва бушотина би се у водоводни систем укључила у првом делу док би укључење 

друге било у другом делу дугорочног плана. 
 

4.5.23 Стварање услова за приступ води за пиће насељима на Дивчибарама који немају воду за 

пиће 
 

На подручју туристичког места Дивчибаре постоје насеља које немају техничке могућности за 

прикључење на постојећу водоводну мрежу. Пошто је вероватноћа реализације у средњорочном плану 

представљених активности веома мала неопходно их је реализовати у периоду обухваћеном дугорочним 

планом. 

 

4.5.24 Развој канализационог система на подручју покривеног водосистемом Дивчибаре 
 

На простору туристичког места Дивчибаре налази се канализациони систем који је у веома лошем стању 

а постојеће постројење за прераду отпадних вода је девастирано. Уколико се у средњорочном плану 

представљене активности немогу реализовати тада ће оне бити део дугорочног плана. 

 

4.5.25 Завршетак постројења за прераду воде за пиће Ваљевска Каменица 
 

У току протеклих више од 10 година обављају се активности на изградњи постројења за прераду воде за 

пиће за потребе снабдевања становника у Ваљевској Каменици. У првом петогодишњем периоду 

предвиђен је потпун завршетак пројекта. У зависности од потреба требало би приступити развојем тог 

водовода кроз: 

• израду пројекта водоснабдевања корисника који имају географске могућности снабдевања водом 

за пиће са постројења, 

• израда пројекта зоне санитарне заштите језера са којег се врши снабдевање постројења сировом 

водом, 

• чишћење језера, 

• стварање предуслова за даљу изградњу корисничке мреже. 

 

 

 

 

4.6 Преглед посебних циљева који ће бити реализовани у периоду 2022 – 2027 

 
Од послова наведених у предходном поглављу у наредном временском интервалу приоритетни за 

реализацију су следећи пројекти са припадајућим активностима: 

 

Назив пројекта 

Назив активности 
Период 

спровођења 

Вредност 

реализације 
Финансијер 

Очекиван 

ефекат на 

пословање 

Напомена 
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Одржавање оптималне снабдевености сировом водом постројења за прераду 

воде за пиће 
Уградња фреквен-

тног регулатора за 

трећу пумпу у цр-

пној станици Гра-

дац 

2022 400.000 Предузеће 

Смањење 

рачуна за 

струју 

 

Водоснабдевање 

санитарних 

просторија у 

црпној станици 

Градац 

2022 200.000 Предузеће 
Законска 

обавеза 

Неопходно је 

разрешити про-

блем преласка 

цевовда преко 

реке 

Ремонт моста до 

изворишта 

„Пакље“ 

2023 1.000.000 Предузеће 
Обавеза према 

БЗНП-у 
 

Смањење великог губитка неоприходоване воде на подручју водосистема у 

граду 

Реконструкција 

водоводне мреже 
2022 - 2027 

80.000.000* Предузеће Смањење 

губитка воде 

за 10 % ** 

* за цео период 

** по завршетку 

периода 
50.000.000* Оснивач 

Евидентирање 

нелегалних 

корисника 

2022 - 2027 - Предузеће  

Стална акти-

вност инкаса-

ната  

Замена водомера 2022 - 2027 3.150.000 * Предузеће 
Законска 

обавеза 

* вредност 

улагања на 

годишњем 

нивоу 

Унапређење уведеног интегрисаног система управљања квалитетом 
Увођење 

новоусвојених 

стандарда 

квалиетта 

2022 - 2027 1.000.000 Предузеће 
Законска 

обавеза 
 

Реконструкције црпних станица на подручју система за водоснабдевање у 

граду 

Реконструкција 

хидрофорског пос-

тројења “Ракићи” 

2022 1.000.000 Предузеће 

Смањење 

рачуна за 

струју 10 % на 

годишњем 

нивоу 

Обезбедиће се 

поуздано 

снабдевање 

корисника 

Реконструкција 

хидрофорског пос-

тројења “Петница” 

2022 400.000 Предузеће 

Смањење ра-

чуна за струју 

10 % на годи-

шњем нивоу 

Обезбедиће се 

поуздано снаб-

девање корис-

ника 

Увођења информационог система у области надзора функционисања 

водосистема у граду 
Набавку опреме на 

чвориштима 

магистралне и 

примарне мреже 

2022 - 2027 25.000.000 Предузеће 

Обезбеђује се 

надзор и 

управљање 

водоводном 

мрежом 

 

Пројекат СКАДА 2022 - 2023 1.500.0000 Предузеће 
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система за кана-

лизациони систем 

Пројекат СКАДА 

система за подру-

чје осталих водо-

вода 

2024 - 2025 2.000.000 Предузеће 

Реконструкција старог постројења за производњу воде за пиће 
СКАДА систем за 

надзор над радом 

постројења 

2022 - 2023 10.000.000 Предузеће   

Реконструкција постројења за прераду отпадних вода 
Потпуна рекон-

струкција пос-

тројења за прераду 

отпадних вода 

2022 - 2027 
375.000.000 

(3.000.000 €) 
Оснивач 

Постиће се 

неопходан 

капацитет 

прераде.  

Обезбедиће се 

поуздано 

функционисање 

постројења 

Занављања транспортних средстава  
2 теренска возила 2022 3.000.000 Предузеће 

Одржавање 

постигнутог 

нивоа одр-

жавања  

 

Набавка комбија 

за превоз радника 

и опреме 

2022 2.500.000 Предузеће  

Набавка камиона 

за превоз расутог 

терета 

2023 6.000.000 Предузеће  

Набавка транспор-

тног путничког 

возила 

2024 1.500.000 Предузеће 
Рад деурних 

на одржавању 
 

Реконструкција постојеће водоводне мреже на подручју сеоског водовода 

Кукаљ 
Пројекат нове 

водоводне мреже 
2022-2023 3.000.000 Оснивач 

Боље снабде-

вање корис-

ника на под-

ручју водо-

вода Кукаљ 

 
Изградња водово-

дне мреже за кори-

снике који се могу 

напајати са резе-

рвоара “Висока” 

2022 - 2027 60.000.000 Оснивач 

Реконструкција постројења за прераду воде за пиће на Дивчибарама 
Ремонт филтер-

ског дела и хло-

ринатора. Инве-

стиционо одржа-

вање грађевине 

2022 - 2027 9.000.000 Оснивач 

Обезбеђење 

поузданог 

функциони-

сања 

постројења 

 

Реконструкција критичних делова водоводне мреже водосистема Дивчибаре 

Реконструкција 

цевовода  
2022 - 2027 18.000.000 Оснивач 

Обезбеђење 

поузданог 

снабдевања 

 

 

 

4.7  Мере за реализацију дугорочног плана развоја 

 

 Да би се дугорочни план развоја реализовао неопходно је поред обезбеђења 

финансијских средстава обезбедити и следеће: 
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• урадити неопходну пројектну документацију за планиране инвестиционе активности, 

• реализовати средњорочни план развоја. 

• ценовном политиком обезбедити предуслове з рализацију пројеката. 

 

4.8  Основни предуслови за реализацију плана  

 

 С обзиром на чињеницу да цене комуналних услуга представљају пре свега социјалну а 

не економску категорију јасно је да ЈКП Водовод Ваљева нема финансијских могућности да 

предузећу самостално обезбеди средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање. 

Наравно, о озбиљнијем технолошком развоју ЈКП не може се ни размишљати. Да би се 

предложен план реализовао неопходно је: 

• регулисати правни статус ППВП Пећина; средњорочни план је урађен под предпоставком 

да се то постројење налази у саставу ЈКП Водовод Ваљево, 

• да се цене комуналних услуга подигну на ниво који ће омогути не само “покривање” 

трошкова текућег и инвестиционог одржавања него и омогућити одрживи развој 

предузећа, 

• да оснивач учествује у реализацији пројеката са средствима која су у плану наведена, 

• да се изменама закона о забрани запошљавања у ЈКП-у омогући попуна и кадровско 

обнављање предузећа пре свега на пословима одржавања водоводне и канализационе 

мреже и свих постројења. 

 

 Уколико будућим одлукама оснивача ЈКП Водовод Ваљево, у периоду за који је урађен 

дугорони план, буде принуђено да воду за пиће купује од другог правног субјекта у потпуности 

ће се променити представљена организациона и кадровска структура предузећа као и услови 

пословања па ће бити неопходно урадити потпуно нов Дугорочни план развоја. Измене у плану 

ће свакако условљавати и усвојени буџети оснивача тако да ће бити неопходно посебним 

анексима вршити измене предложеног плана. 

 

 


