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УВОД
О ПЛАНУ
План пословања „Водовода“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) за пословну 2016.
годину, сачињен је на основу релевантих података прикупљених из свих организационих
структура Друштва, чије реално стање и планиране циљеве, недвосмислено приказује.
План пословања даје преглед стратешких и оперативних циљева Друштва за 2016. годину, за
чије пројектовање су употребљени оперативни и финансијски показатељи, као и
макроекономска ситуација у којој Друштво послује.
План је сачињен, превасходно, са сврхом да се на систематски начин прикажу стратешки и
оперативни циљеви заједно са припадајућим активностима, као и сви неопходни подаци о
мјерљивости, одговорностима, ресурсима и роковима за спровођење истих.
Будући да План пословања има бројне кориснике, израђен je у форми која обезбјеђује
информације различитог нивоа детаљности, ради корисника који анализирају и доносе
пословне одлуке у име Друштва.
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УВОД
МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА
Мисија
Наша мисија је унапређење квалитета живота наших корисника производњом,
снабдијевањем и продајом воде, као и одвођењем отпадних вода. Увијек ћемо примјењивати
највише међународне стандарде који гарантују квалитет производа и заштиту човјекове
околине. Непрестано ћемо се залагати да испуњавамо очекивања наших корисника, акционара
и запослених.
Визија
Од момента оснивања, способност организације да континуирано производи и снабдијева
потрошаче квалитетном и хигијенски исправном водом и да одводи отпадне воде, била је јасна
визија која је и до данас императив пословности менаџмента Друштва.
Стратешки циљеви Друштва у 2016. години:
 Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних
вода;
 Контрола квалитета воде у складу са нормативима прописаним Правилником о
хигијенској исправности воде за пиће;
 Праћење и примјена позитивних прописа;
 Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа;
 Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера;
 Развој водоводне и канализационе мреже;
 Смањење губитака на водоводној мрежи;
 Интеграција информационог система на апликативном и системском нивоу;
 Контрола и обрачун потрошње воде;
 Интервенције и редовне замјене водомјера;
 Легализација потрошача;
 Подићи ниво наплате на планирани ниво од 97% и задржати у наредном периоду;
 Планирање и провођење јавних набавки;
 Израда правилника о интерним контролома и интерним контролним поступцима, у
складу са Акционим планом за спровођење препорука датих у извјештају о ревизији
фининасијских извјештаја;
 Израда годишњих, полугодишњих и периодичних финансијских извјештаја;
 Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;
 Финансирање инвестиција у укупном износу од 3.730.000КМ.
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УВОД
МЕНАЏМЕНТ
Сагласно са Законом о привредним друштвима, осталим законским и подзаконским
актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:
Представник капитала Града Бања Лука:
 Јасминка Широњић, дипл. правник.
Скупштина акционара:
 Предсједник Скупштине акционара Биљана Марјановић, дипл. правник.
Надзорни одбор:






Видосав Ђекић, дипл. инж. машинства, предсједник,
Славиша Стојнић, дипл. инж. машинства, члан,
Ратко Дубајић, дипл. екон., члан,
Раде Тривић, дипл.екон., члан,
Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:
 Мр Бранка Трнинић, дипл. инж. грађевине, директор,
 Мр Гордана Глоговац, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке послове,
 Зорана Вранчић, дипл. екон., извршни директор за економске послове.
Oдбор за ревизију:
 Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,
 Мира Марковић - Јосиповић, дипл. екон., члан,
 Биљана Крчмар, дипл. правник, члан.
Директор одјељења интерне ревизије:
 Милорад Недимовић, дипл. екон.
Интерни ревизор:
 Јелена Јокић, дипл. екон.
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ
На дан 31.12.2015. године у Друштву је било запослено 330 радника. Квалификациона
структура запослених у 2015. години и план за 2016. год.:
СТРУЧНА
СПРЕМА
Др
Мр
Мр-ВСС
ВСС-спец.
ВСС
ВС
ССС
ВКВ
КВ
ПК
НК
УКУПНО

2015

План 2016

Радници Учешће Радници Учешће
1
0,3%
1
0,3%
4
1,2%
4
1,2%
2
0,6%
2
0,6%
3
0,9%
3
0,9%
48
14,5%
48
14,5%
9
2,7%
9
2,7%
72
21,8%
72
21,8%
56
17,0%
56
17,0%
85
25,8%
85
25,8%
44
13,3%
44
13,3%
6
1,8%
6
1,8%
330 100,0%
330 100,0%

Са високом стручном спремом, уз додатне
титуле, запослено 58 радника или 17,6%, од
укупног броја запослених радника.
По броју радника, структури стручне спреме и
образовања запослених, Друштво је достигло
ниво на коме се изједначавају задовољење
потреба пословања, с једне стране, и актуелна
економска ситуација у којем се налази, с друге
стране. С тим у вези, не планира се повећање
броја запослених као ни измјене у структури
истог, осим у евентуалним случајевима повећања
потреба процеса рада или престанка радног
односа радника.

Стратешки циљ: Праћење и примјена позитивних прописа
Оперативни циљеви

Активности

Пружање подршке Сектору
за финансијске послове у
наплати потраживања

Рок
реализације

Кадровски

30.09.2016.

Кадровски

30.09.2016.

Усвајање и провођење
правилника
Подношење приједлога за
извршење

Директор
сектора

Кадровски

31.12.2016.

Покретање поступака
медијације

Директор
сектора

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Подношење правних лијекова
пред надлежним органима
Увођење електронског
начина вођења и пријема
поште

Неопходни
ресурси

Директор
сектора
Директор
сектора

Израда колективног уговора
Примјена Закона о раду

Одоговорност

Израда идејног рјешења

Директор
сектора
Директор
сектора и Шеф
одјељења за
ИТ

Наведени стратешки циљ суштински одражава рад Сектора правних и општих послова и општег је
карактера. Његово остварење зависи од испуњења оперативних циљева за 2016. годину, како су
приказани у претходној табели, заједно са реализацијом одговарајућих активности, делегираним
одговорностима и роковима реализације.
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а
Послови заштите од пожара и заштите на раду, у 2016. години спроводиће се у складу са
важећим законским обавезама испуњавајући циљеве:
Стратешки циљ бр. 1 : Спровођење заштите на раду свих радника Друштва.

Оперативни циљеви

Лична и заштитна
средства и опрема

Преглед и испитивање
средстава рада и уређаја

Преглед посуда под
притиском

Преглед и испитивање
електроизолационих
рукавица и чизама
Преглед и испитивање
високонапонског
индикатора
Образовање-обука
радника из области
заштите на раду

Активности

Набавка личних и заштитних
средства и опреме
Преглед и испитивање средстава
рада и уређаја на локацији
Извориште воде у Новоселији
(Сектор производње и
дистрибуције воде) и издавање
употребних дозвола за средства
рада
Испитивање вентила сигурности
посуда под притиском
Испитивање дебљине стијенки
посуда под притиском
Хладна водена проба (тлачна
проба) посуда под притиском
Преглед и испитивање
електроизолационих рукавица и
чизама за рад при високом напону

Мјерило

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

-

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

31.12.2016.

130
средстава
рада

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

Послови
ЗНР и
ЗОП
Послови
ЗНР и
ЗОП
Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

2
прегледа 122
радника

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

155
радника

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

31.12.2016.

Послови
ЗНР и
ЗОП
Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

31.07.2016.

Финансијски
и кадровски

31.12.2016.

15 ком
11 ком

2
прегледа
-

Образовање-обука радника из
области заштите на раду

330
радника

Санитарни преглед радника (два
пута у току године)

Систематски и
периодични преглед
радника

Систематски и периодични
преглед радника који раде на
радним мјестима са повећаним
ризиком

Баждарење аутомата за
точ.горива

Баждарење аутомата за
точ.горива

Ревизија Акта о
процјени ризика

Ревизија Акта о процјени ризика

30.10.2016.

31.12.2016.

11 ком

Преглед и испитивање
високонапонског индикатора

Санитарни преглед
радника

30.10.2016.

2 ком
223 радна
мјеста

30.06.2016.
и
31.12.2016.

Финансијски
и кадровски

30.06.2016.

Финансијски
и кадровски

30.06.2016.
30.06.2016.
и
31.12.2016.
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
Стратешки циљ бр.2 : Спровођење заштите од пожара

Оперативни циљеви

Активности

Мјерило

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

60 ком

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

31.12.2016.

Послови
ЗНР и
ЗОП

Финансијски
и кадровски

30.06.2016.
и
31.12.2016.

Финансијски
и кадровски

31.08.2016.

Финансијски
и кадровски

31.12.2016.

Преглед и
испитивање вањске
и унутрашње
хидрантске мреже

Преглед и испитивање
вањске и унутрашње
хидрантске мреже

Преглед
противпожарних
апарата

Преглед противпожарних
апарата

150 ком

Испитивање
ватродојавног
система

Испитивање ватродојавног
система

120 ком

Чишћење димњака

Чишћење димњака

-

Послови
ЗНР и
ЗОП
Послови
ЗНР и
ЗОП

Стратешки циљ бр.3 : Управљање отпадом и екологија

Оперативни циљеви

Активности

Мјерило

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Мјерење буке у ул.
Живојина Мишића бр.
24

Мониторинг на
основу еколошке
дозволе (у току
године)

1
преглед

Послови ЗНР
и ЗОП

Финансијски
и кадровски

28.02.2016.

Мјерење квалитета
отпадних воде у ул.
Живојина Мишића бр.
24

Мониторинг на
основу еколошке
дозволе (у току
године)

1
преглед

Послови ЗНР
и ЗОП

Финансијски
и кадровски

28.02.2016.

Мјерење ваздуха и буке
на локацији Извориште
воде у Новоселији

Мониторинг на
основу еколошке
дозволе ( једном у
току двије године)

1
преглед
(у току
двије
године)

Послови ЗНР
и ЗОП

Финансијски
и кадровски

31.08.2016.
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Производни систем Друштва у 2016. години планира да произведе и пусти у систем
дистрибуције 28.000.000m3 хигијенски исправне воде за пиће, чиме би се у потпуности задовољиле
потребе свих потрошача, без прекида у водоснабдијевању.
Стратешки циљ: Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће
Оперативни
циљеви

Производња
воде

Дистрибуција
воде

Активности

Одоговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Припрема хемикалија, контрола
квалитета параметара у току процеса,
правовремена набавка свих неопходних
ресурса за континуиран ток процеса.

Директор
сектора

Кадровски и
материјални

31.12.2016.

Одржавање објеката електро-машинске
опреме према плану текућег одржавања

Директор
сектора

Кадровски,
финансијски
и
материјални

31.12.2016.

Потврда налаза Сектора контроле
квалитета воде
Обезбјеђење непрекидне попуњености
водоводне мреже и дистрибутивних
резервоара и непрекидно праћење
попуњености дистрибутивних
резервоара и предузимање потребних
активности да се систем одржи у раду

Директори
сектора

-

31.12.2016.

Директор
сектора

Кадровски,
финансијски
и
материјални

31.12.2016.

Kадровски,
финансијски
31.12.2016.
и
материјални
Кадровски,
Одржавање (текуће одржавање и
Директор
финансијски
планске реконструкције) објеката
31.12.2016.
сектора
и
дистрибуције воде
материјални
Оперативни циљеви производње и дистрибуције воде, доприносиће испуњењу стратешког циља. Све
активности неопходне за испуњење оперативних циљева, зависе и од ресурса:
o
o
o
o

Одржавање објеката и електромашинске опреме према плану текућег
одржавања

Директор
сектора

Сирове воде одговарајућег квалитета;
Стручне радне снаге;
Електричне енергије 14.000.000kWh са вршном снагом од 1750kWh;
Хемикалија и техничких гасова:
Хлор (Cl)
Al-сулфат
Na-хипохлорит
Кисеоник (O2)

38.000kg
180.000kg
1.000kg
120.000kg

Угљен-диоксид (CO2)

360.000kg
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА
Сектор контроле квалитета воде и екологије у 2016. години, као и претходним годинама
проводиће контролу квалитета воде према Програму усаглашеном са надлежном Републичком
санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће. Анализе ће се обављати у оквиру лабораторије Друштва, Института за
јавно здравство Републике Српске, као и у другим верификованим институцијама изван РС.
Стратешки циљ:
o Контрола квалитета воде
Оперативни
циљеви

Активности

Јавноздравствена контрола
– основни прегледи
Хемијска
контрола воде

Интерна контрола: основни
и проширени прегледи
Јавноздравствена контрола
– за комплетирање
периодичних прегледа*

Микробиолошка
контрола воде

Биолошка
контрола вода
Паразитолошка
контрола воде
Радиолошка
контрола
Вирусолошка
контрола

Дезинфекција и
санитарна
контрола

Јавноздравствена контрола
– основни прегледи
Интерна контрола: основни
преглед
Сирова вода и
полупроизводи*
Вода за пиће- биолошки
индикатори за процјену
квалитета*

Мјерило

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

2800

Директор
сектора

Kадровски,
финансијски,
материјални

31.12.2016.

4920

Директор
сектора

31

Директор
сектора

2800

4750
6
25

Вода за пиће паразитолошка анализа*

10

Сирова вода*

1

Вода за пиће*

2

Сирова вода**

1

Вода за пиће**
Резервоари, код радова на
мрежи, систематско
испирање водоводне мреже
по годишњем плану и сл.
Атести – према интензитету
изградње

2
-

-

Радник на
водећим
пословима
одјељења
Директор
сектора
Директор
сектора
Директор
сектора
Директор
сектора
Директор
сектора
Директор
сектора

31.12.2016.
Финансијски
31.12.2016.
Kадровски,
финансијски,
материјални

31.12.2016.

Финансијски

31.12.2016.
II квартал

Финансијски
31.12.2016.
Финансијски

31.12.2016.
31.12.2016.

Финансијски
31.12.2016.

Директор
сектора

Финансијски

Директор
сектора
Радник на
водећим
пословима
одјељења

Кадровски,
финансијски,
материјални

31.12.2016.
31.12.2016.
31.12.2016.

31.12.2016.
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Зоне санитарне заштите
(ужа и шира)
Екологија

Санитарни
надзор

62
прегл.

Сарадња са институцијама у
циљу превенције заштите
изворишта

5
интерв.

Санитарни надзор над
обављеном дератизацијом
канализационе мреже,
објеката и водо објеката

2 пута

Директор
сектора
Радник на
пословима
заштите
санитарних
зона
Директор
сектора
Радника на
водећим
пословима
одјељења

Кадровски,
материјални

Кадровски,
материјални

31.12.2016.

II и IV
квартал
2016.

Напомена:
* Прегледи ће се обавити се у оквиру ИЗЈЗ Србија;
** Прегледи ће се обавити у ИЗЈЗ Хрватска.
Испитивање специфичних параметара, односно мириси, нус-производи озонизације воде, резидуал
флокулационог средства или валидација резултата за садржај неког од хемијских параметара у води
за пиће као и обављање паралелних међулабораторијских испитивања, обављаће се према указаној
потреби.
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
ОДРЖАВАЊЕ
Одржавање мреже водовода и канализације омогућава уредно функционисање и дистрибуцију
хигијенски исправне воде за пиће, што је планирано и у 2016. години. Обављаће се послови и задаци
перманентног одржавања погонске исправности и функционисања водоводног и канализационог
система, а посебан акценат се ставља на техничке губитке на водоводној мрежи.
Стратешки циљ бр.1:
o Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа

Оперативни циљеви

Активности

Мјерило

Квар у водомјерном шахту

900 ком

Квар у линијском шахту

130 ком

Квар на главној линији

300 ком

Квар на кућним прикључцима

550 ком

Одговорност

Неопходни
Рок
ресурси реализације

Израда кућних прикључака:
физичка лица

650 ком

физичка лица

Директор сектора
и руководиоци Кадровски,
групе за
материјални
500 ком
31.12.2016
одржавање и
и
изградњу
финансијски
водоводне мреже
50 ком

правна лица

20 ком

цивилна заштита

60 ком

правна лица
Одржавање и
изградња водоводне Интервенције, обилазак терена
мреже
Одвоз воде цистернама:

55 ком

Изградња водоводне мреже
5km
Реконструкција водоводне мреже
Завршетак радова у насељу Чаире
Одржавање прекопа:
Одржавање и
изградња
канализационе
мреже и прекопа

асфалтирање прекопа

4.000m2

обрезивање прекопа

3.000m

бетонирање прекопа

2.800m2

досипање прекопa

Подизвођач

Финансијски
31.12.2016

30m3
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Одржавање канализације:
санација колектора канализације

10 ком

интервенције на канализационој мрежи 140 ком
израда прикључака

10 ком

црпљење фекалија

25 ком

санација шахтова са уградњом нових
поклопаца

20 ком

санација шахтова са уградњом
постојећих рамова и поклопаца

15 ком

уградња ливено гвоздених поклопаца

20 ком

уградња лимених поклопаца

15 ком

израда и уградња дрвених поклопаца

40 ком

издизање шахтова

25 ком

израда нових шахтова

60 ком

ручно чишћење шахтова

10 ком

прање и чишћење шахтова цистернама

40 ком

постављање хидрантских капа

10 ком

израда хидр. капа од челичног лима

5 ком

постављање хидрантских капа са
рамом и издизањем
прање улица

Директор
Кадровски,
сектора, Шеф материјални
грађ. послова за
и
изгр. и одрж. финансијски
канализационе
мреже и одрж.
прекопа

5 ком
10.000m2

Планско чишћење канализације

15 ком

Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС

1 ком

Чишћење и снимање канализационе мреже:
за потребе "Водовод"а.д. - Бања Лука

15 km

за потребе трећих лицa

10 km
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Стратешки циљ бр.2:
o Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера
Оперативни
циљеви

Активности

Радови на путничким
аутомобилима
Одржавање
Радови на ситној механизацији
механизације,
Радови на камионима и
основних
средстава и ситног виљушкарима
инвентара
Радови на багерима
Браварско заваривачки радови

Сервисирање и
Сервисирање и баждарење
баждарење
водомјера разних профила
водомјера

Мјерило

Одговорност

Неопходни
Рок
ресурси реализације

220 ком
40 ком Директор сектора, Кадровски,
Шеф машинских материјални
31.12.2016
послова и Шеф
и
350 ком
механизације финансијски
90 ком
350 ком
Директор сектора,
Шеф машинских Кадровски,
послова и Шеф материјални
4727 ком
31.12.2016
одјељења за
и
испитивање
финансијски
водомјера
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РАЗВОЈ
Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих
чинилаца и потреба у циљу остваривања основне функције Друштва односно, обезбјеђивања
довољне количине хигијенски исправне воде за пиће, као и одвођење отпадних вода.
Стратешки циљ бр.1:
o Развој водоводне и канализационе мреже;
Оперативни циљеви

Активности

Одговорност

Обилазак теренa
Пројектовање цјевовода
водоводне и канализационе
мреже - израда техничке
документације за нове
цјевоводе и документације
за реконструкцију (5554m)

Геодетско снимање
Израда техничке
документације

Директор
сектора

Издавање сагласности и
мишљења, предрачуна и
калкулација (820
докумената)
Послови пројектовањa
прикључака на водоводну и
канализациону мрежу
стамбено пословних,
пословних и индивидуалних
објеката (800 нових
прикључака)
Развој ГИС базе водоводне и
канализационе мреже
(постићи ниво од 95%
унесене водоводне мреже у
ГИС базу)

Излазак на локацију
Израда пројекта прикључка и
предмјера радова
Унос новоизграђене
водоводне и канализационе
мреже
Унос објеката на мрежи
Повезивање ГИС и ПИС базе
података
Контрола адреса
Прикупљање података

Пројекат успостављања
регионалне платформе за
бенчмаркинг

Анализа и валидација
Нацрт извјештаја
Радионица
Коначни извјештај

Рок
реализације

Кадровски,
материјални

30.09.2016.

Кадровски,
материјални

30.09.2016.

Кадровски

30.09.2016.

Кадровски,
материјални
Кадровски

Надзор над извођењем
Запримање захтјева
Анализа предате
документације
Издавање сагласности и
мишљења, предрачуна и
калкулација
Запримање захтјева
Анализа предате
документације

Неопходни
ресурси

Директор
сектора

Директор
сектора

Директор
сектора

Координатор
за Друштво
Координатор
за друштво и
за
регионалну
платформу

30.09.2016.
31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски,
материјални

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски
Кадровски,
материјални
Кадровски
Кадровски
Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

Кадровски

30.09.2016.

30.09.2016.
30.09.2016.
30.09.2016.
30.09.2016.
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Пројекат пословног
планирања (Управљање
имовином)

Радни састанак

Вођа тима

Прикупљање података
Анализа података

Вођа тима
Вођа тима

Завршна презентација

Вођа тима

Кадровски,
финансијски
Кадровски
Кадровски
Кадровски,
финансијски

30.06.2016.
30.06.2016.
30.06.2016.
30.06.2016.

Стратешки циљ бр. 2:
o Смањење губитака на водоводној мрежи.
Оперативни циљеви

Активности

Одговорност

Дефинисање зона рада
Систематско откривање и
отклањање губитака у
систему водоснабдијевања
(постићи ниво губитака
испод 30%)

Подјела мреже на зоне
билансирања са израдом и
опремањем мјерних мјеста

Мјерења на терену
Анализа мјерења и потрошње
становништва
Израда завршног извјештаја
Дефинисање нових зона
мјерења
Израда мјерних мјеста
Набавка опреме

Директор
Сектора
развојa и
директор
Сектора
одржавање

Директор
Секора
развојa и
директор
Сектора
одржавање

Монтажа опреме
Формирање базе података
мјерења
Израда хидрауличког модела
Анализа базе
водоводне мреже
Припремање података за
израду модела

Контрола исправности
водомјера са замјеном
предимензионисаних
водомјера

Анализа комерцијалне базе
података
Дефинисање приоритета
Пилот зона за контролу
исправности
Замјена водомјера по
техничким рјешењима

Директор
сектора

Директори
сектора
Директор
Сектора за
комерцијалне
послове

Неопходни
ресурси
Кадровски

Рок
реализације

31.03.2016.

Кадровски,
материјални и
финансијски

30.09.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.03.2016.

Кадровски,
материјални и
финансијски

30.09.2016.

Финансијски
Кадровски и
материјални

31.12.2016.
31.12.2016.

Кадровски и
материјални

31.12.2016.

Кадровски и
материјални

31.12.2016.

Кадровски и
материјални

31.12.2016.

Кадровски

30.06.2016.

Кадровски
Кадровски и
материјални

30.09.2016.

Кадровски,
материјални и
финансијски

31.12.2016.

31.12.2016.
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Стратешки циљ број 3: Легализација прикључака

Оперативни циљеви

Активности
Дефинисање зоне
рада
Обилазак терена и
лоцирање потрошача

Обавјештавање
потрошача о
Откривање нелегалних активностима
потрошача
Подношење захтјева

Реализација
прикључка

Одговорност
Директори
сектора
развоја,
одржавања и
сектора за
комерцијалне
послове
Директор
Сектора
развојa и
директор
Сектора
одржавање

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Кадровски

30.06.2016.

Кадровски и
материјални

30.09.2016.

Кадровски

30.09.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски и
материјални

31.12.2016.

17

ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Одјељење за информационе технологије спроводи све информатичке активности, пружајући
константну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва. Циљеви за 2016. годину:
Стратешки циљ бр.1:
o Интеграција информационог система на апликативном нивоу
Оперативни циљеви
Реализација резервног
"stand-by backup" сервера
базе података са "on-line,
disk to disk" рјешењем

Програмски модулПраћење трошкова и

Активности
Припрема апликативних
сервера
Ангажовање екстерне
софтвер. куће
Одржавање система у ф-ји
Апликативна припрема
Ангажовање екстерне
софтвер. куће

прихода по мјесту настанкапогонско књиговодство

Одржавање софтвера у ф-ји

Програмски модулекспорт података за
приказ аналитичке
картице за потрошача на
WEB порталу друштва

Шеф
одјељења за
ИТ и
директор
СФП
Екстерна
софтвер.кућа

Рок
реализације

Кадровски

30.09.2016.

Финансијски

30.09.2016.

Кадровски
Кадровски

31.12.2016.
31.03.2016.

Финансијски

31.03.2016.

Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

Кадровски и
финансијски

Одржавање софтвера у ф-ји

Екстерна
софтвер.кућа

Кадровски,
финансијски

30.12.2016.

Апликативна припрема
Ангажовање екстерне
софтвер. куће

Шеф
одјељења за
ИТ и ПР

Кадровски

31.03.2016.

Финансијски

31.03.2016.

Одржавање софтвера у ф-ји

Екстерна
софтвер.кућа

Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

Шеф
одјељења за
ИТ и
директор
сектора за
комерцијалне
послове и
директор

Кадровски

31.03.2016.

Финансијски

31.03.2016.

Ангажовање екстерне
софтвер. куће

Апликативна припрема
Програмски модул-Веза
ПИС-ГИС

Шеф
одјељења за
ИТ

Неопходни
ресурси

Шеф
одјељења за
ИТ и
директор
сектора за
комерцијалне
послове

Апликативна припрема

Програмски модул-Jавне
набавке

Одговорност

Ангажовање екстерне
софтвер. куће

30.06.2016.

30.06.2016.
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сектора
развоја
Одржавање софтвера у ф-ји
Апликативна припрема

Програмски модулЕкспорт података за
Дунавски програм

Ангажовање екстерне
софтвер. куће

Одржавање софтвера у ф-ји
Апликативна припрема

Програмски модулглавна благајна

Ангажовање екстерне
софтвер. куће

Одржавање софтвера у ф-ји

Екстерна
софтвер.кућа
Шеф
одјељења за
ИТ и
директор
сектора
развоја

Кадровски,
финансијски
Кадровски

Финансијски

31.03.2016.

Екстерна
софтвер.кућа

Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

Шеф
одјељења за
ИТ и
директор
СФП

Кадровски

31.12.2016.

Финансијски

31.12.2016.

Екстерна
софтвер.кућа

Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Кадровски

30.06.2016.

Финансијски

30.06.2016.

Кадровски

30.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Финансијски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

31.12.2016.

Финансијски

31.12.2016.

Кадровски,
финансијски

31.12.2016.

31.12.2016.
31.03.2016.

Стратешки циљ бр.2:
o Интеграција информационог система на системском нивоу
Оперативни циљеви

Активности

Припрема серверскомрежног ормара и радних
Реализација "SEP"
станица
антивирусног рјешења Ангажовање екстерне
на нивоу друштва
софтвер. куће
Одржавање система у ф-ји
Припрема серверскомрежног ормара и радних
Лиценцни софтвер за станица
сервере и радне
Ангажовање екстерне
станице
софтвер. куће
Одржавање софтвера у ф-ји
Системска и апликативна
припрема
Софтвер за "dokument Ангажовање екстерне
софтвер. куће
menadžment sistem"
Одржавање софтвера у ф-ји

Одговорност

Шеф одјељења за
ИТ

Шеф одјељења за
ИТ

Шеф одјељења за
ИТ
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ПРОДАЈА
Друштво генерише приход обрачуном и фактурисањем утрошене воде и одвођења
употребљених вода за потрошаче. Квалитетно обављање свих радних активности, а тиме и испуњење
циљева продаје од велике је важности за пословање Друштва. У 2016. години, Друштво ће
испоручити крајњим потрошачима 17.700.000m3 воде, и остварити одвођење отпадних вода у износу
од 8.600.000 m3.
Стратешки циљ бр. 1:
o Контрола и обрачун потрошње воде
Оперативни циљеви

Активности

Одговорност

Неопходни
ресурси

Израда терминског
мјесечног плана очитавања
потр. воде
Контрола
потрошње воде

Контрола потрошње воде

Анализа и извјештај

30.03.2016.
Директор сектора
Шеф сл. продаје

Кадровски

31.12.2016.

Додатне контроле

31.12.2016.

Израда терминског
мјесечног плана уноса и
обрачуна

30.03.2016.

Унос и обрада података о
стању на водовод.прикљ.

31.12.2016.
Директор сектора
Шеф сл. продаје

Унос и обрачун

Ажурирање мат.
евиденције

Рок
реализације

Кадровски

Ликвидирање и књижење
обрађених читачких листа

до 5. у
мјесецу

Обрада потрошача са
увећаном потрошњом по
основу квара

31.12.2016.

Ажурирање података о
потрошачима на основу
претходне контроле

Директор
сектора, шеф
одјељења за ИТ и
шеф сл.продаје

Отварање обрачунског
периода

шеф одјељења за
ИТ

Анализа обрачуна
потрошње воде
Извјештај о претходном
обрачуну

Директор
сектора,
шеф сл. продаје

до 8. у
мјесецу
Кадровски
до 10. у
мјесецу

Кадровски

до 10. у
мјесецу
до 15. у
мјесецу
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Рекламације по основу тех.
неисправности на
прикључку
Рекламације

Рекламације на обрачун

31.12.2016.

Директор
сектора,
шеф сл. продаје

31.12.2016.
Кадровски

Статусне промјене на
водоводном прикључку

Припрема и спровођење
уговора
Достава уговора
Достава уговора

31.12.2016.

Директор
сектора,
шеф сл. продаје

31.12.2016.
Кадровски
31.12.2016.

Стратешки циљ бр. 2:
o Интервенције и редовне замјене водомјера
Оперативни циљеви

Активности

Одговорност

Неопходни
ресурси

Дефинисање зоне редовне
замјене водомјера за
2016.год.
Редовне замјене
водомјера

Хитне интервенције
на водоводним
прикљ.

Израда мјесечног плана
редовних замјена

Рок
реализације

15.12.2016.

Директор сектора,
шеф сл. продаје

Кадровски и
материјални

до 15. у
мјесецу

Извршење редовних замјена
водомјера 4.000

до задњег
дана
у мјесецу

Припрема и
издавање налога
за хитне интервенције

31.12.2016.

Интервенције на
прикључцима

Директор сектора,
шеф сл. продаје

Кадровски и
материјални
31.12.2016.
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НАПЛАТА
Наплата потраживања је веома важан фактор у функционисању сваког привредног субјекта,
па тако и Друштва. Остварења што већег нивоа наплате је увијек у рангу приоритетних циљева за
менаџмент. Друштво се сусреће са проблемима који се односе на разне варијације избјегавања
плаћања услуга Друштва од стране потрошача.
Стратешки циљ:
o Подићи ниво наплате на ниво од 97% и задржати у 2016. години.
Оперативни циљеви

Активности

Искључења

Мјерило

3.600

У 2016. остварити ниво
наплате у износу од 97%
Тужбе
За све потрошаче који
нису у могућности
редовно измиривати
обавезе направити
репрограм за плаћање
дуга у ратама

2.500

Искључење
Опомена
Опомена пред
тужбу
Опомене

Сређивање матичне
датотеке за све
категорије потрошача

1.500

Искључење
Достава образаца за
статусне промјене 1

Одговорност

500
1.500

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Кадровски
Директор
сектора
Шеф службе
наплате

31.12.2016.
Кадровски

Директор
сектора
Шеф службе
наплате

Кадровски

Директор
сектора
Шеф службе
наплате

Кадровски

Кадровски
31.12.2016.
Кадровски

Кадровски

31.12.2016.

Кадровски

Испуњење наведених оперативних циљева, а тиме и стратешког циља наплате потраживања,
зависиће од свих наведених активности, њиховог спровођења, одговорности и неопходних ресурса.
Планирана наплата потраживања за 2016. годину:
Наплата потраживања (КМ)
Фактурисано
Наплаћено
% наплате

2015
План 2016
16.989.377 17.100.000
16.331.592 16.600.000
96,1%
97,1%
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Према усвојеном Плану набавки за 2016. годину и према конкретним захтјевима појединих
сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкма БиХ, у наредној
години планирана вриједност свих набавки Друштва је 7.861.320КМ.
Стратешки циљ бр. 1:
o Планирање и провођење набавки
Оперативни циљеви

Израда плана набавки

Провођење поступка
набавки

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Прикупљање планских
величина за набавку од
организационих дијелова

Директор сектора
Шеф службе
набаве

кадровски

31.12.2016.

Израда годишњег плана
набавке

Директор сектора
Шеф службе
набаве

кадровски

31.12.2016.

Директор сектора
Шеф службе
набаве

кадровски

31.12.2016.

Директор сектора
Шеф службе
набаве

кадровски

31.12.2016.

Директор сектора
Шеф службе
набаве

кадровски

31.12.2016.

кадровски

31.12.2016.

кадровски

31.12.2016.

Активности

Објава плана набавки на
порталу јавних набавки
и web-site-у Друштва
Пријем захтјева за набавку
и утврђивање поступака за
провођење набавке у
складу са ЗЈН
Провођење поступка
набавке

Извршавање набавки

Континуирано праћење
потреба и повлачење роба у
складу са Уговорима
Пријем роба у складиште и
евиденција

Назив
Робе
Услуге
Радови
Укупно

Директор сектора
Шеф службе
набаве
Директор сектора
Шеф службе
набаве

Износ
3.788.280,00
3.236.040,00
837.000,00
7.861.320,00

Учешће
48,2%
41,2%
10,6%
100%

Реализацију плана набавки ће условљавати остварење укупног плана пословања, односно остварење
прихода у 2016. години. Набавку свих планираних роба и услуга, одобраваће Управа Друштва у
складу са расположивим средствима и дефинисаним приоритетима.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Повећањем прихода од основне дјелатаности, са једне стране и одржавањем трошкова
пословања на нижем ниову од претходне године, Друштво у 2016. години планира позитивно
финансијско пословање уз остварење нето добити 42.500КМ.

Приходи и расходи Друштва у 2014. и 2015. год. и план за 2016. год.

КОНТО

ОПИС

1

2

611

621
652
661
662
676
679

Остварење
Остварење
-кориговано2014

УКУПНИ ПРИХОДИ
Приходи од продaje учинака на домaћем
тржишту
Приходи од продаје воде
Приходи од продаје канализације
Приходи од вршења услуга
Приходи од активирања учинака
Приходи од донација
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Вишкови материјала
Остали приходи
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА

511
Трошкови материјала
512
513 Трошкови горива и енергије
520 Трошкови бруто зарада
Бруто зарада-плате
Бруто зараде-накнаде за боловање
Порез на зараде-бруто зараде-плате
Допринос-бруто зараде-плате
Бруто зараде - пореска картица
521 Трошкови бруто накнада зарада
522 Трошкови бруто накнада члановима надзорног
523 одбора и одбора за ревизију

2015

План
2016

3
16.620.209

4
5
16.908.895 16.926.000

14.189.558

14.619.795 14.900.000

10.818.472
2.290.285
1.080.801
1.793.862
188.527
329.197
125
2.000
116.940
15.330.269

11.311.728 11.500.000
2.345.132 2.400.000
962.935 1.000.000
1.731.866 1.500.000
237.645
240.000
230.662
200.000
209
0
1.316
1.000
87.403
85.000
16.879.153 16.883.500

1.388.077

1.302.582

1.350.000

1.409.648
5.107.624
3.016.706
43.210
244.925
1.702.110
100.673
2.446.314

1.528.582
5.416.557
3.208.760
32.304
266.448
1.809.178
99.866
2.331.638

1.550.000
5.423.000
3.210.000
33.000
270.000
1.810.000
100.000
2.350.000

66.602

64.161

65.000
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524
525 Трошкови бруто осталих личних расхода
529
531 Трошкови транспортних услуга
Транспортне услуге
Трошкови ПТТ услуга
532 Трошкови одржавања основних средстава
535 Трошкови рекламе и пропаганде
539 Трошкови осталих услуга
540 Амортизација
541 Трошкови резервисања за накнаде запослених
550 Трошкови непроизводних услуга
Трошкови ревизије финансијских извјештаја и
трошкови адвокатских услуга
Трошкови здравствених услуга
Трошкови образовања запослених, трошкови
усавршавања - семинари
Трошкови за услуге осталих друштвених
дјелатности-Бањалучка берза

551
552
553
554
555
556
559
560
561
562

Остале непроизводне услуге републичке и
судске таксе, за тужбе и сл.
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Финансијски расходи по основу односа са
повезаним правним лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике

Губици на основу расходовања и отписа
570 основних средстава и нематеријалних
улагања некретнина, постројења и опреме
576 Мањкови
Расходи по основу исправке вриједности и
578
отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха
материјала робе и остали расходи
580 Обезвређење нематеријалних средстава
Обезвређење некретнина, постројења и
581
опреме
584 Обезвређење дуг.финан. пласмана
579

449.522

374.115

375.000

274.843
5.127
269.716
210.047
25.723
53.492
2.190.849
6.218
463.765

293.276
2.478
290.798
246.392
22.433
55.982
2.761.101
24.966
338.686

303.000
3.000
300.000
250.000
23.000
56.000
2.800.000
6.000
356.500

34.215

30.716

31.000

291.023

278.685

295.000

20.734

20.084

21.000

6.000

6.000

6.000

111.793

3.201

3.500

28.892
111.740
21.377
18.350
32.531
90.893
312.366

26.992
89.692
18.153
17.882
34.181
149.653
282.511

27.000
90.000
20.000
18.000
35.000
60.000
285.000

0

0

0

99.432
313.316

106.238
310.457

110.000
300.000

42.838

31.237

35.000

878

888

1.000

142.649

72.950

75.000

21.251

106.688

100.000

0

375

0

0

160.692

0

1.032

0

100.000
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Обезвређење потраживања примјеном
588 индиректне методе утврђивања отписа
потраживања

0

710.095

720.000

ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА
Порез на добит
НЕТО ДОБИТ
1.289.940
29.742
42.500
ГУБИТАК
Планира се повећање прихода од продаје воде за приближно 2%, док је претпоставка да ће остали
укупни приходи планирани за 2016. годину бити на нивоу укупних прихода из 2015. године, односно
16.926.000КМ.
С друге стране, укупни расходи су планирани у износу од 16.783.500КМ и за 0,05% су мањи у
односу на 2015. годину, што говори да неће доћи до већих одступања на страни трошкова и да ће се
наставити са трендом рационализације пословања.
Стратешки циљ бр.1:
Израда годишњих, полугодишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са
релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и
ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову
област

Оперативни циљеви

Активности

Одговорност

Вођење прописаних
пословних
евиденција

Контрола и књижење
књиговодствених исправа;
креирање интерних исправа и
обрачуна, вођење помоћних књига
које су потребне за праћење и
контролу пословања Друштва;
Провођење редовног годишњег
пописа средстава, потраживања и
обавеза

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Обезбјеђење
потребних
информација за
интерне кориснике

Праћење, евиденција и исказивање
остварених прихода и расхода кроз
израду мјесечних извјештаја о
оствареном резултату пословања
Друштва

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

Кадровски

31.03.2016.
30.06.2016.
30.09.2016.
31.12.2016.

Кадровски

15.дан
текућег
мјесеца за
претходни
мјесец
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Обезбјеђење
потребних података
за екстерне
кориснике и јавност

Објава периодичних финансијских
извјештаја и информација у складу
са захтјевима екстерних корисника
Достављање података о пословању
Друштва Републичком заводу за
статистику РС и осталим екстерним
корисницима података, на упит.
Омогућавање несметаног
провођења екстерне ревизије
финансијских извјештаја
Омогућавање да се контролни
прегледи надлежних инспекцијских
органа обављају у складу са
законским прописима

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства
Послови плана
и анализе

Кадровски

Интерна контрола и
рачуновоствени
надзор

Израда и усвајање Правилника о
интерним контролама и интерним
контролним поступцима
Континуирани рачуноводствени
надзор

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Кадровски

30.06.2016.

Континуирана
едукација и праћење
прописа из области
рачуноводства и
пореских прописа

Учешће на семинарима о
континуираној едукацији у области
рачуноводства
Обрачун и евиденција обавеза за
порезе, доприносе и друге даџбине
према држави, јавним фондовима и
локалној заједници

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Кадровски и
финансијски

31.12.2016.

Примјена
савремених
рачунарских
програма

Координација на усклађивању
програмских рјешења са промјенама
рачуноводствених и пореских
прописа и захтјева екстерних
корисника

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Кадровски

31.12.2016.

31.03.2016.
30.06.2016.
30.09.2016.
31.12.2016.
-у складу са
роком из
захтјева за
достављање
информација
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Стратешки циљ бр.2: Праћење, контрола и анализа пословања Друштва

Оперативни
циљеви
Израда плана
пословања и
Годишњег
извјештаја о
пословању

Анализа
финансијских
извјештаја

Праћење прихода
и расхода по
мјесту настанка

Активности
Прикупљање свих
релевантних података из
сектора Друштва, анализа,
израда докумената и њихова
објава
Анализа финансијских
извјештаја према свим
параметрима финансијске
контроле и одговарајућим
показатељима финансијског
пословања (рацио анализа,
Du Pont анализа и
Controlling)
Наставак процеса увођења
начина евидентирања свих
приохода и расхода по
мјесту настанка организационоим
јединицама Друштва.
Идејно рјешење за
евидентирање појединих
врста прихода и расхода;
Промјене у постојећој
процедури књижења;
Контрола

Мјерило

Одговорност

Неопходни
ресурси

Рок
реализације

једном
годишње

Директор
Сектора
финансијских
послова и
Послови плана
и анализе

Кадровски

31.12.2016.

2 анализе
годишње (1
у оквиру
годишњег
извјештаја
о
пословању)

Директор
Сектора
финансијских
послова и
Послови плана
и анализе

Кадровски

31.12.2016.

Директор
Сектора
финансијских
послова
Шеф службе
рачуноводства

Кадровски и
финансијски

31.12.2016.
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2016. ГОДИНИ
У 2016. години планирају се инвестиције у укупном износу 3.730.000КМ. Основа Плана
инвестиција за 2016. годину, је усвојен средњорочни план инвестирања (2015-2017). Из овог плана
види се тежња менаџмента да се смање губици на мрежи, побољша квалитет услуга Друштва, као и
повећа унутрашња ефикасност обављања основне дјелатности.

Инвестиције (КМ)
Изградња секундарне водоводне мреже
Радови на санацији цјевовода
Пројектовање
Изградња и опремање мјерних мјеста
Успостава командно-контролног центра
Изградња објекта опште лабораторије у Новоселији
Израда хидрауличког модела
УКУПНО

План 2016
325.000
1.175.000
30.000
950.000
450.000
300.000
500.000
3.730.000

Све наведене инвестиције „Водовод“ а.д. Бања Лука планира финансирати сопственим средствима.
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