На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12.
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист
Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш за 2012. годину.
II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш за 2012. годину доставља се председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Александар Митић, директор Јавног комуналног предузећа
„Наиссус“ Ниш.

Број: 18-16/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008) и члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП „Наиссус“ Ниш
(„Службени лист Града Ниша", број 29/2010),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за
2012. годину, усвојен од стране Управног одбора ЈКП ''Наиссус'' Ниш
Одлуком број 15275/1-5 од 25.11.2011. године.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Наиссус" Ниш,
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____________
У Нишу, ____________. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП ''Наиссус'' Ниш, Одлуком број 15275/1-5 од
25.11.2011. године усвојио је Програм пословања ЈКП ''Наиссус'' Ниш за 2012.
годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града
као оснивача.
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке је мишљењем број 11- 1987/2011 од 12.12.2011. године констатовала
да Програм садржи све обавезне елементе.
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући
достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим
законским прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК
Владислава Ивковић
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Наш задатак је :
" да данас и у будућности снабдевамо
потрошаче довољним
количинама здраве пијаће водe, пружамо услуге евакуисања и
пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз
поштовање здравствене заштите и заштите животне средине "
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Основни подаци о предузећу

Пословно име : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS
Скраћени назив: ЈКП NAISSUS
Правна форма : Јавно предузеће
Оснивач: СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број регистрационог улошка :1-427-00
Матични број: 07211856
Порески број – ПИБ : 100667004
Шифра делатности: 3600
Делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Капитал: 100 % Државни
Вредност уписаног капитала : 13.436.125,94 USD

Адреса седишта: Кнегиње Љубице 1/1, Ниш ,Србија
Електронска адреса : info@naissus.co.rs ; web:www.naissus.co.rs
Телефон : 018-502-744 ; Факс : 018-502-715;502-612
Директор: Александар Митић, дипл.маш.инж.
Председник Управног одбора : Братислав Митић, електротех.телеком.
Председник Надзорног одбора: Милош Бојовић, дипл.правник
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1. Профил предузећа
ЈКП Наиссус обавља делатност од посебног друштвеног интереса којим се обезбеђују
услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и
пружају следеће услуге:






скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ;
одвођење отпадних употребљених вода;
одвођење атмосферских вода са урбаних површина градском канализацијом;
одржавање и чишћење уличних сливника и канала за атмосферске воде;
пратеће делатности организоване у функцији основне делатности;

Предузеће обавља своју делатност на подручју 7 општина: Медијана, Панталеј, Црвени
Крст, Палилула и Нишка Бања, а водом снабдева и општину Бабушница и насеља дуж
цевовода Љуберађа-Ниш као и део насеља на територији општине Дољевац.
1.1. Историјат предузећа
I век н. ере - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом
Каменичке реке
1937 године -

изворишта

Почетак савременог снабдевање Ниша квалитетном водом за пиће
изградњом водовода на локацији Медијана

1948 године – Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
1953 године - Организовано одвођење отпадних вода
1962 године - Ниш добија нових 300 л/сек. каптажом оближњег врела Студена
1973 године - Изградња основних сабирних колектора
1988 године -Ниш из више карстних врела добија додатних 800-1.450 л/сек. воде из
водоводног система Љуберађа – Ниш
2006 године - Изградња мреже сабирних колектора
2010 године- Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних
вода
Водоснабдевање града Ниша се остварује преко територијално посебних водоводних
система који су функционално међузависни:
 Систем Студена - каптажа природних извора карстних вода са сливног подручја
Суве планине и доводни цевовод са објектима капацитета 220-340 л/с.
 Систем Љуберађа-Ниш - низ карстних природних извора Крупац, Мокра,
Дивљана, Љуберађа са припадајућим водозахватима, црпним станицама,
прекидним коморама и доводом дужине око 70 км. средњег годишњег капацитета
од 850-1450 л/с.
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 Систем Медијана - извориште подземне воде са вештачким прихрањивањем
подземља са претходно пречишћеном водом из водотока реке Нишаве,
капацитета 100-500 л/с.
 Моравски водовод - изворишта Пештер и Топлик са средњим годишњим
капацитетом од 20 л/с.
Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном
и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки
Водоводни Систем ( НИВОС ). Њиме се снабдева око 260.000 људи и привреда града.
Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле
квалитета воде.
Нишки Канализациони Система (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинована.
Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине
колектори општег односно мешовитог типа, а у појединим периферним и
новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

1.2

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:
 Законом о привредним друштвима(Сл.гл.РС бр.125/2004и 36/2011),
 Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(Сл.гл.РС бр.25/2000 ,123/2007),
 Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/2009 , 101/2010),
 Закон о комуналним делатностима, (Сл.гл.РС бр.42/98),
 Закон о водама, (Сл.гл.РС бр.30/10),
 Закон о заштити животне средине, (Сл.гл.РС бр.135/04, 36/09,72/09,43/11),
 Законом о планирању и изградњи, (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11),
 Законо о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС бр.101/05),
 Законом о рачуноводству и ревизији, (Сл.гл.РС бр.46/06),
 Законом о јавним набавкама, (Сл.гл.РС бр.116/08),
 Закон о трговини и ценама, (Сл.гл.РС бр.53/10),
 Закон о ПДВ-у, (Сл.гл.РС бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07),
 Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС бр.25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10),
 Закон о порезу на имовину, (Сл.гл.РС бр.80/02, , 61/07, 101/10, 24/11, 78/11),
 Закон о ПИО, и др.законским актима(Сл.гл.РС бр.34/03, 64/04, 84/04, 85/05,
101/05, 63/06, 107/09 I 101/10),
 Стратегија развоја Града Ниша(Сл.гл.РС бр.82/07),
 Акциони план одрживог развоја града Ниша 2010-2014 , као и друге Одлуке које
доноси оснивач.
Скупштина града донела је Одлуку о оснивању ЈКП Наиссус и Одлуку поверавању
обављања комуналне делатности водоснабдевања и одвовођење отпадних вода и
Статут ЈКП Наиссус и Колективни уговор код послодавца ЈКП Наиссус Ниш.
Управа предузећа донела је Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
ЈКП за водовод и канализацију Наиссус- Ниш.
Према одредбама Статута органи Предузећа су :
 Управни одбор и директор
 Надзорни одбор
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1.3

Организациона структура предузећа
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1.4

Извори финансирања пословања

Средства за финансирање активности дефинисаних Програмом пословања за 2012.
годину обезбедиће се:
 наплатом испоручених производа и пружених услуга -за покриће оперативних
трошкова пословања и очување обима и квалитета услуга,
 из буџета Републике Србије и буџета Града Ниша за изградњу објеката
водоснабдевања и каналисања којима се проширују капацитети и побољшава
квалитет услуга.

2.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

2.1

Анализа пословног окружења

ЈКП Наиссус Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и
дистрибуцијом воде као и одвођењем опадних вода и као такво нема конкуренцију па
ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма
пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача на цену
производа и услуга које предузеће пружа и висине опредељених средстава у буџету
републике и града за финансирање капиталних инвестиција, којима се проширује обим и
побољшава квалитет услуга. У складу са Законом о комуналним делатностима којим су
дефинисани елементи за образовање цене воде није обухваћена развојна компонента.
2.2

Процена ресурса предузећа

Имовину предузећа чине :
 резервоари,
 црпне станице,
 прекидне коморе
 развијена водоводна мрежа од око 1.354 км дужине
цевовод и дистрибутивну мрежу са прикључним везама,
 канализациона мрежа у дужини од око 857 км.

која обухвата довдни

Приказ ресурса предузећа дат је као прилог: мапе 1-6
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МАПА 2
10

МАПА 3

11

МАПА 4

12

МАПА 5
13

2.3

Процена резултата пословања за 2011. годину

Процена резултата пословања за 2011. годину извршена је на основу остварених
резултата у пословању за период I-IX 2011. годинe и очекиваних активности до краја
пословне године.
у 000 дин.
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3.

СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ У 2012. ГОДИНИ

Сходно одредбама Закона о комуналним делатностима којим су дефинисане активности
предузећа и ниво услуга који пружамо корисницима и тренутне опремљености
средствима рада за 2012. годину дефинишемо следеће циљеве:
 одржати постигнути ниво санитарно-хигијенске исправности воде за пиће;
 одржати континуирано снабдевање водом свих корисника који су прикључени на
водоводну мрежу у складу са прописима из ове области;
 одржати постигнут ниво сакупљања и одвођења отпадних вода;
 пратити систематизоване показатеље о појавама које узрокују губитке на мрежи;
 континуирано радити на ажурирању података о корисницима;
 усклађивати укупне ресурсе и рационализовати процес производње;
 предузимати ефикасније методе у наплати услуга и прикупљања обртних
средстава;
 унапређивати комуникацију са корисницима;
3.1.

Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена

Цена коштања воде и услуга канализације утврђена је на основу калкулативних
елемената које дефинише Закон о комуналним делатностима и обухвата само
оперативне трошкове пословања и трошкове одржавања, без укључивања развојне
компоненте уз поштовање принципа потрошач плаћа.
Израчунавање тарифа које покривају оперативне трошкове пословања, учешће
појединих трошкова и ниво који цена треба да обезбеди дефинисан је у табели:

Цена коштања воде и услуга канализације утврђена је на износ од 69,72 дин/м3 за
производњу од 36.410.256 м3 на годишњем нивоу и обим продаје за исти период од
21.189.095 м3, уз услов да сви корисници услуга плаћају исту цену и уз услов да се
обезбеди 100 % наплате по издатим рачунима. Реализацијом свих планираних параметара
предузеће остварује приход довољан да покрије све оперативне трошкове пословања и
трошкове одржавања. Цена не обезбеђује улагања у проширење капацитета и улагања у
побољшање квалитета услуга и та средства треба тражити из других извора.
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Политиком продаје дефинисане су категорије корисника и планиране продајне цене воде
и услуга канализације по појединим категоријама корисника у 2012. години што је
приказано у следећој табели*.
План продајних цена воде и канализације по дин/м3 у 2012. години

* Управни одбор предузећа у току године може да редефинише политику продаје
увођењем нових категорија корисника.
3.2. Позиционирање на тржишту
Испорука воде и одвођење отпадних вода има одређене специфичности у односу на
друге производе и услуге укључујући и комуналне. У водоснабдевању и одвођењу
отпадних вода не постоји конкуренција, па ова делатност има карактеристике природног
монопола. Са друге стране улога оснивача у одређивању услова пословања и висине
цена је велика те се може говорити о контролисном монополу.
3.3. План промотивних активности
Основна делатност предузећа је директно везана за живот и здравље људи, те је сходно
томе од несумњиве важности однос поверења и сигурности који постоји између
наших корисника и предузећа.
Највећи посао у креирању односа поверења свакако јесте у перманентном одржавању
тих односа што се постиже: потпуном отвореношћу предузећа за сва питања, давању
прецизних и брзих одговора на иста, сталном присутношћу у свим облицима медија,
организовањем разних акција и кампања, стручним трибинама, едукацијом свих
корисника без обзира на старосну доб и свим другим облицима маркетинга.
За 2012. годину је планирано низ активности које сходно визији и мисији предузећа
негују однос поверења са корисницима и позицију предузећа коме грађани највише
верују .
 ''Чувајмо воду'' - Трибина поводом Светског дана вода - 22.03.2012.године;
 ''Ефикасно управљање јавно-комуналним предузећима и системима
водовода и канализације'' - марта 2012. године
 ''Отворени дан водовода''- дани директне комуникације са корисницимаученицима основних школа.
 Обележавање јубиларних 75 година ЈКП ’’Naissus’’- 28 јун 2012.год.
 ''Рационална потрошња воде у летњим месецима''- низ едукативних
активности у циљу контроле потрошње воде
 ''Плаћам воду, улажем у будућност'' – едукација корисника о неопходности
редовног измиривања обавеза
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3.4.

Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора
и за коришћење средстава за помоћ, спортске активности,
пропаганду и репрезентацију

3.4.1. Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Управног и Надзорног
одбора и накнаде члановима Управног и Надзорног Одбора и директора предузећа:
Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима и обављању послова
од јавног интереса као органи предузећа утврђени су: Управни одбор и директор
предузећа као орган пословодства и Надзорни одбор као орган надзора.
Послови органа предузћа ближе су дефинисани Статутом Предузећа. У складу са
Статутом директор организује и води пословање, заступа предузеће, стара се о
законитости рада и одговара за законитост рада предузећа, доноси Акт о
систематизацији уз сагласност Управног одбора и врши друге послове утврђене законом
и Статутом.
Управни одбор дефинише пословну политику предузећа, доноси Програм пословања,
одлучује о статусним променама предузећа и врши друге послове у складу са Статутом.
Надзорни одбор врши надзор над целокупним пословањем предузећа.
Средства за исплату накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног
Одбора планирају се на основу Закључка Градског већа града Ниша бр.144/39/2009-03
од 05.02.2009.год.
Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава
за зараде запослених за 2012. годину у укупном износу од 2.311.273 дин., што је на
нивоу планираних средстава за 2011. годину кориговано за планирани раст зарада у
2012.год. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада
запосленима, а на основу утврђене цене рада за месец и коефицијента сложености
посла, а у зависности од пословно финансијских резултата.
У случају да предузеће не обезбеди исплату зарада за све запослене раднике у складу са
чланом 53 Колективног уговора зарада директора биће умањена до износа за који се
умањује основна цена рада свих запослених. Уколико предузеће оствари позитиван
финансијски резултат директор нема права на исплату бонуса и награда.
3.4.2. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду планирају се
према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу.У складу са планираним
резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о
појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузаћа
ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање
предузећа. Планирани износ за ове намене за 2012. год. износи 0,4% од пословног
прихода .
3.4.3. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију планирају се на
основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности
Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа и јубилеја добровољних
давалаца крви, традиционалних сусрета са другим водоводима, пријема пензионера и
других пословних догађаја. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног
износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и
утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5%
пословног прихода.
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3.4.4. Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске
активности репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачим улагањима
у оквиру планираног износа, доноси Директор предузаћа сразмерно броју чланова
синдиката а ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих
на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.200.000 дин .
3.4.5. Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и
правним лицима планирају се на основу процењеног броја потреба за издвајањем
срестава за те намене. Одлуку у појединачном износу доноси Директор Предузећа,
ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање
предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,1% пословног прихода.
3.4.6. Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка доноси
Управни Одбор Предузећа, на основу чл. 21 Закона о Јавним Предузећима, а у складу са
Законокм о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима,
и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се
за:





статутарне резерве
уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода
повећање капитала
и усклађивање зарада у складу са кретањем продуктивности рада
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4. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА У 2012. ГОДИНИ
4.1

Производња и продаја

Физички обим производње и услуга

*Подаци о физичком обиму пратећих делатности су садржани у посебној табели
осталих делатности према врстама услуга која следи.
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4.1.1

План производња воде у м3 у 2012. години

Планирана производња воде за 2012. годину од 36,410,256 м3 пројектована је на основу
расположивих капацитета, анализе предлога o средњим месечним протоцима у периоду
1994-2010. год. и на бази искуствених процена. Велики утицај на расположивост
капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка
ситуација у години.
План производња воде у м3 у 2012. години
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План производњe воде л/сец у 2012. години

4.1.2. Квалитет воде
Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорака на извориштима ,
црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи,
технолошких и отпадних вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде
за пиће Сл. лист СРЈ 42/98.
Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорака воде и оцена
здравствене исправности воде која се упушта у дистрибутивни систем.
Поред контроле воде у физичко –хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа,
врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама на нивоу града и
Републике.
План испитивања хигијенске исправности вода у 2012. години :
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МАПА 6
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4.2

План продаје воде y 2012. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5
година, утврђена је на годишњем нивоу од 21.189.095 м3 за све кориснике.
Полазне основе за план продаје воде су:
 активности да се “ скривени корисници” уведу у редовну евиденцију;
 настојање да се потрошња воде по становнику на дан сведе на 150лит.;
 да се обезбеди равномерна прерасподела расположивих количина у периоду
максималних потреба а минималне производње;
 да се едукацијом корисника промени однос према расположивим и потребним
количинама уз примену блок тарифе и економске цене воде.
у м3
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4.3. План коришћења канализационе мреже у 2012. години
Пратећи кретање продаје и потрошње воде код корисника, одвођење отпадних вода
пројектовано је по истим принципима на годишњем и месечном нивоу.
у м3
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4.4. План рада пратећих делатности
Пратеће делатности предузећа претежно су оријентисане непосредно у функцији
производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, а делом као сервисирајуће
делатности за основну делатност.
За екстерно тржиште се ангажују само према исказаним потребама као допуна ангажовања
капацитета.
Рекапитулација физичког обима пратећих делатности на основу детаљних
планова организационих делова
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5.

КАДРОВИ

Кадрови представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених у 2011
години је 754, а њихова квалификациона, родна и старосна структура у складу са
организацијом послова који обављају дата је у прилогу.
Процена потребног броја радника за 2012 годину је 765 запослених. Пријем нових
радника вршиће се према одлуци директора предузећа, а у складу са исказаним
потребама за реализацију Програма пословања .
5.1

Квалификациона структура запослених

5.2

Старосна и родна структура радника
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5.3 Број радника по годинама радног стажа

5.4 Социјални програм
Званична државна политика у области рационализације броја запослених,
дефинисана је Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у
процесу рационализације, реструктуирања и припреме за приватизацију (Сл.лист
64/2005, 89/2006 и 15/2009). Саставни део ове Одлуке је Програм за решавање
запослених који у складу са чланом 179. Закона о раду остану без посла.
Доношење овог Програма обавеза је за сва јавна предузећа чији је оснивач
Република Србија као и за одређена јавна предузећа чији је оснивач локална
самоуправа са девастираних подручја. За остала јавна предузећа чији је оснивач
локална самоуправа то је само могућност.
Процес доношења ''социјалног програма'' је изузетно сложен дуготрајан и захтева
ангажовање различитих субјеката, укључујући руководство предузећа представнике
репрезентативних Синдиката, органа локалне самоуправе и републичких органа.
Одлуку о доношењу социјалног програма доноси надлежни орган предузећа и њиме
дефинише критеријуме за утврђивање вишкова, њихову квалификациону и старосну
структуру, њихов социјални положај, могућности запошљавања и висину средстава
за финансирање права радника (дефинисаних као вишак) која им гарантују
позитивни законски прописи и нормативна акта предузећа.
Пре него што се приступи доношењу Програма из претходног става потребно је
прецизно дефинисати обим и квалитет услуга које предузеће пружа у складу са
најбољом међународном праксом.
Управни одбор предузећа је на VI седници од 16.12.2009, на предлог Директора
усвојио Правилник о унутрашњој организацији предузећа и систематизацији
послова са циљем да се:
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 повећа ефикасност основне делатности и припреми реорганизација и
трансформација споредних делатности,
 да се утврди број радника које треба ангажовати за извршавање послова и
задатака чије ће знање и вештина бити гаранција да се оствари пружање
услуга у прописаном квалитету и захтеваном обиму.
 да се побољша пословање предузећа кроз контролу радних процеса и послова,
уз дефинисање потпуне одговорности руководиоца свих нивоа и свих
извршиоца,
 да се изврши побољшање одржавања постојећег система коришћењем нових
метода рационализације рада,
 да се омогући развој система ради успешног снабдевања Града водом и
одвођењем отпадних вода,
 сагледавањем организационих и техничких решења развијених земаља у овој
делатности створе услови за оптимално функционисање предузећа с аспекта
обезбеђења његове основне функције уз минималне трошкове пословања.
Поред основних, у предузећу су, присутне и тзв.споредне делатности, које пружају
сву логистичку подршку основним делатностима. У складу с европским
препорукама о оптималном пословању, у наредном периоду је те делатности
потребно реорганизовати и њихове услуге прилагодити специфичним захтевима и
потребама основне делатности, уз континуално ангажовање једног дела запослених
из споредних у основне делатности.
На тај начин, уз контролисан природни одлив радне снаге, покушаће се довођење
предузећа на оптималан ниво функционисања с аспекта потребног броја радника и
производног учинка, узимајући у обзир ниво и квалитет техничко-технолошке
опремљености водоводног и канализационог система.
За финансирање ових активности нису прецизно дефинисана средства. Приход
предузећа планиран за 2012. годину омогућава да се за ове намене издвоји највише
1.035.000 динара што је недовољно за реализацију Програма рационализације.
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6.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. БИЛАНС УСПЕХА ЈКП НАИССУС -Укупан приход и расход
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6.2. Прилог бр. 1 - Биланс успеха
У 000
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6.3. Прилог бр. 2 - Биланс стања
У 000
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6.4. Прилог бр. 3 - Биланс токова готовине
У 000
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6.5. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2012. години
6.5.1. Инвестициона улагања

/ у дин. /

6.5.2 Техничка структура инвестиција – укупно / у дин. /

6.5.3 Извори финансирања – укупно

34

6.5.4 Инвестициона улагања из сопствених средстава

6.5.5

ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА EBRD
(еур)
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МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ДЕЛИЈСКИ ВИС-ВИНИК-БУБАЊ

МАПА 7
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ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ РАСХОДА

7.

Програмом пословања за 2012. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном
износу од 611.134.278 дин. а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гл.Рс 107/05), Уредбом о
начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гл. РС 5/06) и
на основу прелиминарних оквира из саопштења Министарства финансија.
Планирана маса зарада за 2012. годину утврђена је усклађивањем планиране масе
зарада за 2011. са увећањем за пројектовану инфлацију од 3,5% . Овако планиране зараде
потребно је ускладити са оствареном инфлацијом на основу података који објављује
Републички завод за статистику без посебне одлуке оснивача. Утврђена маса зарада за
2012. годину кориговаће се у зависности од остварених економских показатеља
пословања.
Расподела планиране масе за исплату зарада у 2012. годину утврђена је по кварталима и
месецима зависно од структуре радног времена као и активностима за реализацију
планираних задатака.
ДИНАМИКА ПЛАНИРАНЕ МАСЕ ЗАРАДА У 2012. ГОДИНИ

МЕСЕЦ

ПЛАН
2011

ИСПЛАЋЕНО

2011

ПЛАН
2012

План.број
радника 2012.

Јануар

48.000.000

40.150.063

49.000.000

765

Фебруар

48.000.000

39.240.134

49.000.000

765

Март

48.000.000

45.747.206

48.500.000

765

Јануар-Март

144.000.000

125.137.403

146.500.000

765

Април

50.600.000

45.658.772

52.600.000

765

Мај

50.600.000

46.621.221

52.600.000

765

Јун

50.600.000

45.732.986

52.600.000

765

295.800.000

263.150.382

304.300.000

765

Јул

50.600.000

45.616.536

52.600.000

765

Август

50.600.000

46.327.030

53.200.000

765

Септембар

52.000.000

45.159.222

54.300.000

765

Јануар-Јун

Јануар-Септ.

449.000.000

400.253.170

464.400.000

765

Октобар

53.000.000

45.559.422

54.500.000

765

Новембар

53.000.000

53.000.000

55.500.000

765

Децембар

56.134.278

56.134.578

58.123.978

765

611.134.278

554.947.170

632.523.978

765

Јануар-Дец.

Примена Колективног уговора: Колективним уговором код послодавца ЈКП Наиссус
Ниш који је потписан од стране директора и репрезентативних синдиката и од стране
градоначелника 10.11.2010. године уређена су права и обавезе уговорних страна као и
питања из радног односа.
За потпуну примену начина обрачуна зарада и накнада зарада и осталих примања по
Колективном уговору поред планираног износа потребно је обезбедити додатних
250.000.000 динара. У противном не могу бити испоштоване одредбе Колективног
уговора у делу зарада, што подразумева корекцију тј.умањење основне зараде. Обрачун
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и исплата зарада, накнада зарада и осталих примања у 2012.год. усклађиваће се у
зависности од остварене продуктивности рада и других економских показатеља
пословања.
Планирани износ расхода за друга примања који су обухваћени на рачунима групе 52 за
2012 годину утврђен је на бази планираних износа за 2011. годину кориговани
планираним индексом раста зарада.

Р.
бр.
1

КАТЕГОРИЈА

План
2011

Процена
2011

План
2012

Индекс
4/3

Индек
с
5/3

2

3

4

5

6

7

1

УГОВОРИ О ДЕЛУ

2

125.495

0

129.887

0,0

103,5

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА

1.069.000

734.184

1.106.415

68,7

103,5

3

УКУПНО УГОВОРИ

1.194.495

734.184

1.236.302

61,5

103,5

4

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

6.591.983

6.591.983

6.822.702

100,0

103,5

5

СОЛИД.ПОМОЋИ

2.709.603

570.239

2.804.439

21,0

103,5

6

4.718.631

5.585.104

5.333.408

118,4

113,0

7

ОТПРЕМНИНА
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА

1.000.000

0

1.035.000

0,0

103,5

8

НОВОГ.ПАКЕТИЋИ

728.902

728.902

754.414

100,0

103,5

9

ВОЈНИЦИ

487.040

30.006

0

6,2

0,0

6.500.000

6.500.000

6.727.500

100,0

103,5

0

0

1.200.000

-

-

10

ДОБРОВОЉНИ ПИО

11

ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ

12

УКУПНО ОСТАЛА ПРИМ.

22.736.159

20.006.234

24.677.463

88,0

108,5

13

ДНЕВНИЦЕ И ТР.ПО ПУТ.

2.000.000

2.537.992

2.070.000

126,9

103,5

14

ПРЕВОЗ НА РАД

21.000.000

21.721.590

24.000.000

103,4

114,3

15

УКУПНО НАК.ТРОШКОВА

23.000.000

24.259.582

26.070.000

105,5

113,3

16

УКУПНО ОСТАЛА ПРИМАЊА

46.930.654

45.000.000

51.983.765

95,9

110,8
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7.1 ПРИЛОЗИ У СКЛАДУ СА ИНСТРУКЦИЈОМ
ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2011-План (новчани износи у динарима)

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011 – Проценa
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ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци у 2012- Старозапослени (новчани износи у динарима)

У 2011. години повећан је број прикључака за нових 450 на водоводној и
канализационој мрежи, а планирано је превезивање још 700 прикључака у 2012. години.
Такође је повећан и број сливника и сливничких веза што подразумева повећање обима
рада на одржавању и чишћењу канализације и очитавању потрошње те је сходно томе
потребно је стално ангажовање 6 нових радника и то: НК – 3, КВ – 2 и ССС - 1 радника.
За послове сезонског карактера на превезивању прикључака и изградњи водоводне и
канализационе мреже у складу са Програмом изградње ЈП Дирекције за изградњу града
потребно је привремено ангажовати 5 радника и то: НК – 2, КВ – 2 и ССС - 1 радника.
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ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План у 2012 – Новозапослени

Маса зарада за исплату зарада и издатака за новозапослене приказана је у прилогу бр. 3.

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци у 2012- Збир (Старозапослени +новозапослени)
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ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима

ПРИЛОГ 7. Друга примања

ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова

ПРИЛОГ 9. Зарада из добити
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ПРИЛОГ 10. Јубиларне награде (у динарима)

43

ПРИЛОГ 11. Отпремнине

44
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8. Фонд часова рада за 2012 годину

Месец

Недеље

1

Календарски
дани
2

Суботе

Радни дани

Плаћени дани

3

Празнични
дани
4

5

6=2-( 3+4+5 )

7=4+6

Плаћени
часови
8=7x 8h

Јануар

31

5

2

4

20

22

176

Фебруар

29

4

1

4

20

21

168

Март

31

4

5

22

22

176

Април

30

5

2

4

19

21

168

Maj

31

4

2

4

21

23

184

Јун

30

4

5

21

21

168

Јул

31

5

4

22

22

176

Август

31

4

4

23

23

184

Септембар

30

5

5

20

20

160

Октобар

31

4

4

23

23

184

Новембар

30

4

4

22

22

176

Децембар

31

5

5

21

21

168

Укупно

366

53

52

254

261

2088

7
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
ЗА 2012. ГОДИНУ

Ниш, новембар 2011. године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛАГАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ

Пројектно техничка документација А.1-А.16
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Изградња објеката водоснабдевања Б.1-Б.21

50
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Изградња објеката каналисања Б.22-Б.27

Изградња објеката опште намене Б.28-Б.30

ОПИС ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
 Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана
Извориште Медиана у садашњем обухвату и структури изграђено је 1979.год.
Спровођењем опсежних техничких мера заштите 1994.год. заштићено од утицаја
отпадних вода EИ, реконструкцијама на инфилтрационим и водозахватним објектима
(бунарима) и оспособљено за максимални капацитет од 620 l/sec. Међутим сада, у
годишњем билансу, степен искоришћености инсталисаног капацитета је 20-30%, због
вишегодишњег запостављања улагања, као резултат недостатка средстава.
Зато је неопходно наставити започету реализацију пројекта под називом ''Трајно
осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана'', јер ако се наведене
инвестиционе активности не спроведу према предложеној динамици, ризикује се да
извориште буде озбиљно деградирано по капацитету и квалитету, и да Град, у
периодима великих киша и замућења осталих изворишта, остане без воде.
Укупна предрачунска вредност за завршетак свих активности на изворишту Медијана је
800.000.000 динара за период до 2017.год.Овако велика улагања морају да се реализују
фазно по подпројектима у неколико наредних година, а за 2012. годину планирана су
улагања од 166.000.000 динара за хитну санацију.
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 Водоводни систем Селова
Изградња водоводног системс Селова је усвојено решење дугорочног снабдевања Града
Ниша водом у Стратегији развоја града до 2020.год. У завршној фази је израда
пројектне документације Главног пројекта резервоара Бубањ /V= 6000м3/ који
представља део овог система. За 2012.год. планирана су средства од 50.000.000 дин. за
почетак изградње овог резервоара.
 Реконструкција и доградња система за водоснабдевање Мрамора и
Мраморског брда
У циљу санације клизишта на овом подручју у 2007. Години, Министарство за
инфраструктуру Републике Србије је обезбедило средства за финансирање планираних
радова. Током 2008.год. изграђен је потисни цевовод Ø200, две пумпне станице и
резервоар запремине 100 m3
За оспособљавањае изграђених објеката за редовно и квалитетно водоснабдевање овог
подручја, потребно је извршити реконструкцију и изградњу разводне мреже I, II и III
зоне водоснабдевања, доводни цевовод до села Крушце, као и реконструкцију
прикључних веза у планираном износу од 31.000.000 дин.
 Повезивање резервоара II висинске зоне са мрежом у насељу Б. Бјеговић и
одвођење преловно-испусне воде из резервоара
Урбани развој северног дела града Ниша и ширење грађевинског подручја на вишим
теренима изнад коте 230,00 мнм отворили су проблем водоснабдевања потрошача изнад
ове коте, што указује на неопходну доградњу постојећег система (резевоара и пратећих
објеката за водоснабдевање).
Резервоар Виник II висинска зона (једнокоморни запремине 3000м3 са затварачницом
као засебним објектом) је изграђен 2006.год. у оквиру програма Ниш-МИРП финансиран
из кредита ЕБРД. Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што
до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара.
Потребно је да се што пре приступи решавању овог проблема, реализацији пројекта
канализације преливно-исписних вода из резервоара и изградњи разводне мреже II
висинске зоне процењенњ вредности од 12.000.000 дин.
Спровођењем овог пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и
квалитетно водоснабдевање са уједначеним притиском на подручју које покрива систем.
 Реконструкција студенског цевовода
Студенски цевовод у садашњем стању изграђен је и пуштен у рад 1963.год. Цевовод је
укупне дужине 17 км формиран од ливено гвоздених цеви профила Ø 500 мм. Поводом
констатованог интезитета скривеног процуривања од око 38 л/сек, узрокованог
старошћу уграђених цеви и техником њиховог међусобног спајања (муф заливен
оловом), ЈКП „Наиссус“ је 2007.год. започео и успешно извршио санацију дела старог
цевовода новим у дужини од 1.720 м , методом без раскопавања и отварања линијског
рова, у рејону села Јелашница.
Наставак реконструкције Студентског цевовода, у циљу даљег смањења цурења,
планиран је на две деонице од Јелашнице према Нишу, на траси на којој су изграђене
саобраћајнице и која је оптерећена изградњом нових објеката . Укупне дужина
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планиране реконструкције цевовода је 1.150 м, а процењена вредност улагања у
2012.год. износи 16.500.000 дин.
 Успостављање III висинске зоне у југо-западном делу града (Калач брдо,
Ново гробље)
Ширење грађевинског подручја на вишим теренима југо-западног дела града Ниша
отворили су проблем водоснабдевања потрошача III и IV висинске зоне, што указује на
неопходну доградњу постојећег система (резевоара и пратећих објеката за
водоснабдевање).
За потрошаче III висинске зоне, проблем водоснабдевања је решен пројектном
документацијом. Изградњом пумпне станице у Белопаланачкој улици, потисног
цевовода и резервоара Горица створени су услови за прикључење потрошача III
висинске зоне на разводну мрежу коју треба доградити на терену од 280,00 мнм до
350,00 мнм.
Тренутно водоснабдевање потрошача III вис. зоне функционише преко низа
привремених решења (пумпних станица, регулатора притисака, и др.) што све више
представља проблем у нормалном функционисању водоводног система овог дела Града.
Потребно је да се што пре приступи решавању овог проблема, реализацији пројекта
доградње разводне водоводне мреже III висинске зоне процењене вредности од
15.000.000 дин. и укидање привремених решења, чиме би се омогућило успостављање III
висинске зоне и њено нормално функционисање .
Спровођењем овог пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и
квалитетно водоснабдевање са уједначеним притиском на подручју које покрива систем.
 Подизање степена сигурности у водоснабдевању корисника IV висинске зоне
Горица
Водоснабдевање корисника IV висинске зоне Горица, јужни део града изнад коте
340.00мнм, привремено је решено преко црпног постројења смештеног у затварачници
резервоара Горица. Разводна мрежа је развијена по саобраћајницама и прилазима на
подручју до постојећох објеката. Ширењем насеља отворен је проблем функционисања
овог система у смислу обезбеђења потребних количина воде. До коначног решења
водоснабдевања корисника IV висинске зоне, изградње резервоара на локацији Марково
кале, неопходна је доградња овог система, односно повећање капацитета постојеће
црпне станице и доградња разводне мреже укупне процењене вредности од 10.000.000
дин.
 Основна мрежа колектора
Изградњом основне мреже колектора целокупни постојећи канализациони систем
северног и јужног дела града, тј. десне и леве обале реке Нишаве, био би третиран као
једна јединствена функционална целина. На тај начин би се све употребљене воде,
посредством планираног главног градског (Нишавског) колектора могле евакуисати ка
будућем централном постројењу за пречишћавање отпадних вода. Изградња ових
колектора је прихваћена од стране Града 2004.год. потписивањем Уговора о зајму са
ЕИБ у износу од 10.000.000 еура. Из формално правних разлога још увек није започела
реализација изградње и коришћења средстава зајма, али је предложеним Анексом I овог
Уговора његова реализација продужена до краја 2012.год.
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У току је израда „Финансијско прихватљиве студије извидљивисти за програм развоја
погона за прераду отпадних вода ( ЦППОВ) за Град Ниш“, коју ради шведски
консултант СЕК, а средства за израду студије обезбедило је Министарство спољних
послова Шведске и Град Ниш.
 Поповачки колектор отпадних вода
Изгрaдњом Поповачког колектора отпадних вода, канализација овог дела Града (села
Поповац и Чамурлија и тзв. Радна зона ’’Север’’) довела би се преко сифонског прелаза
до главног градског колектора. За одвођење отпадних вода са подручја радне зоне
''Север'' и некадашњег робно-транспортног центра, као и насеља Поповац и Чамурлија
неопходна је изградња Поповачког колектора. Развој комуналне инфраструктуре у овом
делу града ће допринети одрживом економском развоју и побољшању животног
стандарда. ГП-ом је утврђена концепција и сагледан је и правац и развој комуналне
инфраструктуре за предметно подручје (сливно подручје 1564 ха), a РЗ „Север“ је ГП-ом
сврстана у ред значајнијих производних и складишних комплекса.
Поповачким колектором је решење одвођења отпадних вода дато кроз 3 (три) деонице:
1.Чамурлија – тријангл,
2.од „Биороола“ до тријангла и
3.од тријангла кроз насеље Поповац до Нишаве, односно сифона за везу са Нишавским
колектором.
Приоритет у изградњи Поповачког фекалног колектора има изградња колектора кроз
насеље Поповац, затим правац од „Биороола“ до триангла и на крају правац Чамурлија –
тријангл.
Изградњом друге деонице Поповачког колектора (од „Биороола“ до тријангла )
дугогодишњи проблем уређаја за пречишћавање употребљених вода „БИОРООЛ 500ЕС“ би био елиминисан.
Обзиром да је током времена на подручју тог дела града дошло и до повећања
насељености, и добрим делом дошло до измене намене површина, а да садашње
постројење „Биороол“ до 500ЕС, иначе недовољног капацитета у данашњим условима
није у употреби, сматрамо на основу орјентационих техно–економских анализа да је
неоправдана његова ревитализација или проширење, посебно ако се ради као
привремено решење.
Према урађеним Идејним и Главним пројектима укупна дужина колектора (све три
деонице) износи 5,680 кm, а процењена инвестициона вредност је 50.000.000,00 дин.
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