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ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА  

 Јавно комунално предузеће „Чистоћа – Мало Црниће“ основано је Одлуком о
Оснивању ЈКП („Службени гласник Општине Мало Црниће број 1/2005“), организовано је 
ради трајног и несметаног обављања комуналне делатности у чијем се вршењу остварује 
посебан друштвени интерес и које представља незаменљив услов живота,рада радних 
људи и грађана на територији Општине Мало Црниће.

        Предузеће има својство правног лица са седиштем у Малом Црнићу.

        Комуналне делатности су делатност пружања комуналних услуга од значаја за 
остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег 
квалитета,обима,доступност и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и то:

       
1.      Снабдевање водом за пиће

2.      Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 
3.      Производња и дистрибуција топлотне енергије

4.      Управљање комуналним отпадом
5.      Управљање гробљима и погребне услуге

6.      Управљање јавним паркиралиштима
7.      Физичко и техничко обезбеђење објеката

8.      Управљање пијацама
9.      Одржавање улица и путева

10.  Одржавање чистоће на површинама јавне  намене
11.  Одржавање зелених јавних површина

12.  Делатност зоохигијене
13.  Одржавање атарских путева

14. Текуће поправке и одржавање локалних путева у летњем периоду
 

Делатност предузећа по Закону о класификацији делатности у регистру јединица 
разврставања је :

-          36.00-Сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде;
-          37.00-Уклањање отпадних вода;

-          35.30-Производња и дистрибуција топлотне енергије;
-          38.11-Сакупљање отпада који није опасан;

-          39.00-Санација,рекултивација и друге услуге из области управљања отпадом;
-          42.11-Изградња и одржавање путева и аутопутева;

-          42.13-Изградња мостова и тунела;
-          42.21-Изградња цевовода;

-          42.91-Изградња хидротехничких објеката;
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-          42.99-Изградња осталих непоменутих објеката;

-          43.11-Рушење објеката;
-          43.12-Припрема градилишта;

-          43.21-Постављање електричне инсталације
-         43.22-Постављање  водоводних,канализационих,грејних  и  климатизационих

система;

-          43.29-Остали инсталациони радови у грађевинарству;
-          80.10-Физичко техничко обезбеђење објеката;

-          81.10-Услуге одржавања објеката;
-          81.21-Услуге редовног чишћења зграда;

-          81.22-Услуге осталог чишћења зграда;
-          81.29-Услуге осталог чишћења;

-          81.30-Услуге уређења и одржавања околине;
-          33.19-Поправка остале опреме- Обезбеђивање јавног осветљења.

 
ЈКП „Чистоћа“ обавља своју делатност у складу са:

-          Законом о комуналним делатностима
-          Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

-          Другим прописима који регулишу делатност предузећа
 

Органи предузећа су:
1. Директор – као орган руковођења 

2. Надзорни одбор – као орган надзора и руковођења 
 

Надзорни одбор и Директор предузећа чине управу јавног предузећа.
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА-Предузеће је основано ради пружања услуга како Општинској управи, тако и 
грађанима и свим осталим потенцијалним корисницима.Тренутна главна делатност је 
продаја и дистрибуција воде за становнике и Правне субјекте Општине Мало Црниће,као 
и oдвожење комуналног отпада на територији општине Мало Црниће,затим  испорука 
топлотне енергије, одржавање хигијене у службеним просторијама , кошење и уређење 
зелених јавних површина,одржавање локалних и атарских путева,одржавање путева у 
летњем и зимском  периоду,као и увођење нових делатности,увођења у посао трактора са 
циркуларом и тарупом за сечу шибља и грања који угрожавају проходност путева.
Посебан акценат треба ставити на планирању,стабилном развоју и сталну имплементацију
и уважавање еколошких принципа,такође је новина обављање делатности обезбеђивања 
јавног осветљења. 

ВИЗИЈА- Предузећа је ,да се предузеће све више осамостаљује и да се све мање ослања на
буџет Општине.
У ранијем периоду  смо набавили камион смећар и почели да вршимо сакупљање и одвоз  
смећа на депонију, за потребе предузећа,оснивача и трећих лица.
Посебну пажњу треба посветити обнављању возног парка,тако да смо у 2019.години 
купили камион путар за превоз радника и робе,а од оснивача добили на коришћење нов 
трактор са прикључним уређајима за одржавање путева,у 2021.години успели смо да 
купимо теретно возило са платформском дизалицом и корпом , за рад на обезбеђивању 
уличне расвете на територији општине Мало Црниће.
Оснивач,односно општинска управа општине Мало Црниће, је препознао наше потребе и 
током 2022.године,набављен је и дат на коршћење потпуно нови камион смећар Ивеко,са 
надградњом који је већ остварио резултате на терену и значајно побољшао одвожење 
смећа на територији општине Мало Црниће.
Пошто смо ранијих година завршили ,уградили постројење за пречишћавање воде на 
водоизворишту у Малом Црнићу,планирамо да будућем периоду уградимо исто такво 
постројење и у насељу Божевац,у току су пробна испитивања још једног новог бунара који
је урађен 2022.године,са додатних 4L/sec., и тиме бисмо добили на квалитету и квантитету
воде ,што би нам омогућило да повећамо цену  проширење водоводне мреже,односно 
повећању броја корисника воде.
У току је ширење секундарне водоводне мреже и прикључење корисника за насеље Кула, 
што нам омогућава ширење водоводне мреже и нове прикључке.

ЦИЉЕВИ- Предузећа су пре свега пружање што боље и квалитетније услуге 
становницима Општине,здрава и чистија средина,да се обезбеде довољне количине здраве 
и пијаће воде за становништво,а до свега овога може доћи уколико се испуни визија.
Из области комуналне делатности, већ смо набављали и претходне године а такође 
планирамо да набавимо одређен број нових посуда за сакупљање смећа,зато смо 
аплицирали за донацију код разних фондова, за набавку посуда за сакупљање смећа.
 Са проширивањем даље делатности и увођења нових послова а да бисмо све то постигли 
неопходно је да купимо новију механизацију,јер је постојећа доста стара и често долази до
кварова,што нам представља додатни трошак.
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Са набавком нове механизације,проширићемо делатност а самим тим и упослити додатну 
радну снагу.
Циљ нам је да заједно са општинском управом набавимо још контејнера и канти за смеће 
и да заменимо све старе и дотрајале,да на тај начин сакупљамо и износимо  што више 
смећа из домаћинстава и тиме спречимопритиске на стварање дивљих депонија и 
обезбедимо здраву и чисту средину.

Резултати нашег рада су видљиви и грађани то примећују,сваке године настојимо да 
урадимо нешто ново и боље од претходне године.

 Заштита животне средине.
 Производња и дистрибуција воде са што мање губитака
 Брига о квалитету пијаће воде
 Смањење губитака у систему
 Рационална потрошња електричне енергије
 Повећање степена реализације наплате за утрошену воду
 Заштита здравља запослених на раду
 Побољшање професионалног капацитета запослених
 Побољшање услуга на благовременом одвозу комуналног отпада а све у циљу 

чистије и здравије животне средине.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (ШЕМА)
У 2023.години ЈКП „Чистоћа“ ће обављати делатност као јединствена организациона
целина. 
Директор  организује  и  води  пословање  предузећа  сагласно  утврђеној  пословној
политици,плановима,програмима рада и пословања предузећа.

Ради бољег сагледавања и планирања делатности и пружање услуга приказаћемо као
засебне целине:

ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ПРЕДУЗЕЋА
Директор предузећа-Мирослав Живојиновић дипл.ецц

2.1 САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА
Ред.бр Име и презиме и функција Занимање Предлагач

1. Маја Животић Стевановић-Председник Н.О Дипл.инг.шумарства представник оснивача

2. Милан Ранковић-члан Н.О Мр.техничких наука представник Оснивача

3. Никола Ивић- члан Н.О. испред предузећа Дипл.економиста представник запослених

Одлуком Скупштине Општине Мало Црниће,одређена је накнада за рад Председника и 
чланова Н.О ,у износу од 15.000,00 динара у нето износу ,планирамо да тај износ буде 
задржан и у  2023.години.

2.2 Преглед запослених по квалификационој структури,просек старости радника је 47 година.
Ред.бр       Опис                                               БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
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   2021 План
2022

План 
2023

План 
2024

1 НК 3 6 6 6

2 ПК 0 0 0 0

3 КВ 2 2 2 2

4 ССС 6 7 7 7

5 ВКВ 0 0 0 0

6 ВС 1 1 1 1

7 ВСС 3 4 4 4

15 20 20 20

УКУПНО

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Приликом  израде  годишњег програма пословања и финансијског плана за 
2022.годину,водили смо се поштовајући циљеве и смернице економске фискалне политике
,
Као и :      Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, 
односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025.године,јавних предузећа и
других облика организовања који обављају делатност од општег 
интереса(сл.гл.РС.бр.115/2022)

- Смернице Општинске управе о нацрту буџета општине Мало Црниће
Број :сл/2022

У Малом Црнићу 21.11.2022.године

Правилници и акти ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова предузећа,
- Правилник о раду предузећа,
- Статут предузећа,
- Правилник о уређењу плата и исплата зарада у предузећа,
- Остала акта и уредбе везани за пословање јавних комуналних предузећа.
-

3.1 Процењени физички обим активности у 2023.години

 Производња воде  .
Ред.бр Назив Јед.мере Остварено 

у 2022.г.
План за 
2023.г.

План за 
2024.г

     индекс
6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Производња

воде
М³  120000 140000 140000 1   1

 Продаја воде .
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Ред.бр Назив Јед.мере Остварено у
2022.г.

План за 
2023.г.

План за  
2024.г

     индекс
6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Продаја 

воде
Динара 7.254.000,00 7.200.000,00  7.200.000,00  9.7  1

3.2 Процена финансијских показатеља за 2023.годину
Финансијски резултат у 2022.години

 Приходи у 2022.години
Ред.бр Назив Јед.мере План за 2022.г. План за 2023.г      индекс

5/4 5/4
1 2 3 4 5 6 7
1. Приходи Дин. 65.600.000,00 74.550.000,00  60 119

 Расходи у 2022.години
Ред.бр Назив Јед.мере План за 2022.г. План за 2023.г      индекс

5/4 5/4
1 2 3 4 6 6 7
1. Расходи Дин. 65.353.500,00 74.531.000,00  60  115

 БИЛАНС УСПЕХА
Ред.бр Назив Јед.мере План за 2022.г. План за  2023.г      индекс

5/4 5/4
1 2 3 4 5 6 7
1. Финансијски

резултат
2. Добитак Дин. 246.000,00  19.000,00 08 44
3. Губитак Дин. / / / /

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

У ове активности можемо да убројимо следеће:
- Набавка нове опреме (набавка машина,опреме и алата)
- Одржавање и сервисирање постојећих машина и уређаја
- Оспособљавање радника
- Израда детаљних планова и пројеката 

4.1     ПРОИЗВОДЊА  И  ДИСТРИБУЦИЈА  ВОДЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  МРЕЖЕ  И
ОБЈЕКАТА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈА ВОДЕ
Водоводни  систем  покрива  насеља:  Мало  Црниће,  Велико  Црниће  ,  Салаковац,
Божевац,и  насеље Кула, другим речима постоје  два  водоводна система на  подручју
локалне самоуправе Мало Црниће, и то у Божевцу и Малом Црнићу. 
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Јавно комунално предузеће“Чистоћа-Мало Црниће“  .

Изворишта за поменуте системе изграђена су техничким решењима тако да  систем
Божевац поседује базен,  који снабдева кориснике  Божевца и Куле  водом, док у Малом
Црнићу је хидрофорски систем., са резервоаром за воду од 3000м³.

Системи су изграђени 1998.године у Малом Црнићу  и 2006. Године у Божевцу.
            Током  2012.  године  завршени  су  бунари  и  базени  у  Батуши  и  Смољинцу,  са
примарном  мрежом  у  Батуши  док  су  у  Смољинцу  тренутно  стоји  због недовољног
капацитета бунара.

У 2013 години активиран је и укључен у водоводни систем нов бунар у Малом Црнићу
(Б2) у који је у току 2017.године постављена нова пумпа.
            

Планирамо  да  током  2023.године,  уколико  буде  заинтересованих  грађана  у  Батуши  за
прикључивање на водоводну мрежу радимо на проширењу водоводне мреже.
У МЗ Кула је  током 2020.године урађена главна водоводна мрежа коју је  финансирала
општина Мало Црниће, а затим и део секнундарне ,где је извршено постављање цеви и где
смо извршили прикључење нових корисника у 2022.години и то 12 прикључака до сада ,а
прикључење се наставља.

У  току  2015.године,урађен   је  и  стављен  у  функцију  водоводни  систем  у  Батуши  и
прикључена новоизграђена основна школа у Батуши.
            Губици  између  произведене  и  фактурисане  воде  крећу  се  око 20%  и  настају
коришћењем  јавних  чесми,  кваровима  на  мрежи, пуњења  ватрогасних  цистерни  са
хидраната  и  испуштања  талога  и  озрачивања  воде,на  озрачним  вентилима(муљним
испустима)као  и  оштећењем  цевовода  приликом  извођења  радова  разних  извођача  на
терену.

Што се тиче фактурисане и наплаћене воде, тај проценат се креће око 72%.
            Имајући у виду да актуелна цена испоручене воде ни изблиза не покрива трошкове
производње исте треба предузети следеће мере:

- побољшати квалитет воде за пиће у насељу Божевац и Кула у току 2023.године.
У плану је побољшање квалитета воде у насељу Божевац, како би смо уградили филтерско
постројење за пречишћавање воде, и бушење још једног бунара за повећање количине воде

На водоизворишту у Малом Црнићу  су уграђени   филтери за пречишћавање воде на
водоизворишту,тако да је вода исправна за пиће.
-          Подићи ефикасност у производњи и дистрибуцији воде уз већу контролу губитака
на мрежи и наплате спорних потраживања.

Уведене су зоне плаћања воде на основу потрошње воде ,а самим тим већа потрошња
–већа цена.
Прва зона-потрошња до 25м³- износи 39.96 дин по м³

Друга зона –потрошња до 50 м³ -износи 46.32 дин по м³
Трећа зона –потрошња преко 50 м³-износи 66.00 дин по м³

Правна лица-78.60  дин по м³

Приказ шеме за   цене одржавања водомера
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Ред.бр Корисник Цена из претходног периода

1 Индивидуална домаћинства  

90,00

2 Правна лица

130,00

НАПОМЕНА: Наведене цене су са ПДВ-ом.

 Детектовати губитке на мрежи и покушати да их отклонимо.
 Повећати  производњу  и  испоруку,  прикључити  нове  кориснике  и  проширити

секундарну мрежу

 Субвенционисати приозводњу и дистрибуцију воде из општинског буџета.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.ГОДИНУ
ИЗВОРИ ПРИХОДА:

 Сопствени
 Из буџета

 И други приходи( приходи од услуга трећим лицима)
ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“ се финансира из сопствених средстава,прихода од продаје 
воде,као и пружањем следећих услуга:Одвожење комуналног отпада,Одржавање хигијене, 
хигијене и чишћење у службеним просторијама,загревање службених 
просторија,одржавање зелених јавних површина,одржавање гробаља,одржавање локалних 
улица у насељима,одржавање атарских путева,одржавањем локалних путева у летњем и 
зимском периоду, увођењем нових делатности, као и бављењем осталим услугама.

Финансијски параметри: ПРИХОДИ
ОПИС 2022-план 2023-план 2024-план 2025-план

Приход од продаје воде планирано 6.000.000,00 7.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Приход од субвенција за воду 700.000,00 700.000,00 700,000,00 700.000,00

Приход од прикључивања нових потрошача 4.500.000,00 3.500,000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

СВЕГА 11.200.000,00 11.400,000,00 11.400.000,00 11.400.000,00

1. Цена прикључка 800 евра (у динарској противвредности по средњем курсу) за физичка
лица и 
2. Цена прикључка 1000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу) за правна
лица. 

У  2023.г.  у  складу  са  материјално-техничким  могућностима,  а  поступајући  по
одлукама локалне самоуправе, планирамо наставак прикључења корисника на секундарну
водоводну мрежу у насељу: Кула ,где се очекује још нових прикључака.

1).ЧИШЋЕЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  МАЛО
ЦРНИЋЕ 
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Планирано је чишћење и одржавање следећих површина:

1)      Уређење и одржавање гробаља на територији Општине Мало Црниће (23
гробља у 19 насеља укупне површине 28ха.

Финансијски параметри:ПРИХОДИ

Опис 2022 2023 2024 2025

Одржавање  гробаљa 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене(Чишћење 

и кошење спомен паркова,јавних 
чесми,кружног тока,противгр.станице)

700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО  1.700.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00

Напомена:Укоп покојника се ради на захтев и за потребе корисника центра за 
социјални рад

                       -  укоп покојника – 7.776,00 динара
                       - Цена кошења траве -4 дин.по М² за машинско кошење и

                       - Цена кошења  траве-8 дин.по М² за ручно кошење(тримером).
                       - Цена кошења шибља -40 дин. по М² за ручно кошење(тримером).

    2).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ПУТЕВА У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ
ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“ је од 2017.године Повереним пословима од стране 
Општинске управе започела са одржавањем и поправкама   путева у летњем периоду.

Опис 2022 2023 2024

Крпљење ударних рупа на локалним 
путевима и улицама са асфалтним коловозом 
хладном масом:ручно крајцовање 

асфалта,чишћење,набијање,наношење емулзије 
уградња АБ=11 и ваљање

200.000,00 100.000,00 100.000,00

Крпљење ударних рупа на локалним 
путевима и улицама са асфалтним коловозом 
врућом масом:ручно крајцовање 

асфалта,чишћење,набијање,наношење емулзије 
уградња АБ=11 и ваљање

200.000,00 500.000,00 500.000,00

Допуна вертикалне сигнализације
Знаkови опасности,изричите 
наредбе,обавештења са стубом ( у цену улази 

монтажа и постављање)

200.000,00 300.000,00 300.000,00

Обележавање пуне испрекидане беле линије 
путарском бојом са наношењем перле

400.000,00 700.000,00 700.000,00

Кошење банкина крај путева(кошење и 
тарупирање трактором са прикључком)

700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

 Израда бетонских пропуста(превоз,уградња 
ризле и сабијање)

200.000,00 500.000,00 500.000,00

Фарбање заштитне ограде  мостова 3 комада. 100.000,00 200.000,00 200.000,00

Сеча грања која угрожавају саобраћај
(сеча циркуларом –тракторским.)

800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
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Одржавање мостова 200.000,00 200.000,00 200.000,00

УКУПНО 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

3) ПРЕСВЛАЧЕЊЕ КРАТКИХ ДЕОНИЦА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА АСФАЛТОМ

Пресвлачење локалних путева асфалтним 
застором АБ=16(11)д=5 цм(у цену улази припрема 

подлоге)

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

 

4).УРЕЂЕЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА-САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
 Финансијски параметри:ПРИХОДИ

ОПИС 2022 2023 2024 2025

Планирани приходи од уклањања 
смећа са депонија

1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Субвенције за социјалне случајеве 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00

УКУПНО
1.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

Планирамо санацију и уређење депонија на територији Општине а према потребама
наручиоца и инвеститора, односно обезбеђеним средствима за те сврхе.

- Важно  је  да  после чишћења  и  уклањања  смећа  и  кабастог  материјала са
депоније ,потребно је исту оградити да не би дошло  до тога да се на истом месту поново
одлаже отпад и подиже депонија.
      Делатност ЈКП „Чистоћа“ одвијаће се само по уговорима и преузетим обавезама, на
чишћењу,утовару,превозу и депоновању на Општинску депонију „Бресје“,као и,по налогу
саобраћајно-комуналног инспектора.

     5). КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ –САКУПЉАЊЕ И ОДВОЗ СМЕЋА

Планирани приходи од сакупљања и одвожења смећа на депонију за 2023.годину износе
 = 17.800.000,00 динара, и то:

ОПИС 2022 2023 2024

Планирани приходи од 
сакупљања и одвожења смећа

13.850.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00

Субвенције за кориснике 
комуналних услуга-социј. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

УКУПНО 13.950.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00

Планира се набавка нових посуда за изношење смећа од 120 л, -200 комада и 10 контејнера
од  1100л,  -10  ком.жичаних контејнера за  пвц амбалажу, за  2023.годину,  јер  се  указала
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потреба  грађанства  за  коришћењем  нових  додатних  посуда,а  све  у  складу  са  буџетом
оснивача,општинске  управе  општине  Мало  Црниће,јер  спровођење  набавке  посуда
планира општинска управа у вредности од 1.000.000,00 динара.

   6). ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

1.  Чишћење  и  уређење  зелених  површина  по  захтеву  месних  заједница  (вашаришта,
центри насеља итд),

ОПИС 2022 2023 2024 2025

Зелене површине 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Замена сезонског цвећа / 100.000,0 100.000,0 100.000,00

УКУПНО
800.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

7).ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ-ЗАГРЕВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА

Финансијски параметри:ПРИХОДИ
ОПИС 2022 2023 2024 2025

Уговор  са општинском 
управом за вршење загревања 
службених просторија.

2.500.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

УКУПНО 2.500.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Планирани послови су везани за услуге према кориснику – Општини Мало Црниће 

и Општинској управи као и органима везаним за постојеће инсталације (пореска управа,
катастар, орган за прекршаје, центар за социјални рад,) .
Укупна Површина у М² -(приближно) 1600м² - грејање у зимском периоду.

Центар за социјални рад-Уговор на годишњем нивоу у износу од = 350.000,00 динара.
Геодетски завод-експозитура Мало Црниће-Уговор на годишњем нивоу у износу од 

= 390.000,00 динара
Пореска управа-Одељење Мало Црниће- Уговор на годишњем нивоу у износу од = 
700.000,00 динара.

  „Библиотека Србољуб Митић“ у Малом Црнићу,Уговор на годишњем нивоу  у износу од 
= 700.000,00 динара.
Цене услуга су формиране према М² површине и у  складу са трошковима инпута(цена
огревног дрвета ,као и висококалоричног угља) 

Према Одлуци о давању на управљање система централног грејања општине Мало Црниће
ЈКП „Чистоћа“  је  у  обавези  да  учествује  у  трошковима улагања и  одржавања система
грејања у износу до 100.000,00 динара. Такође, ЈКП „Чистоћа“ планира расходе у износу од
100.000,00 динара за стручне услуге мерења емисија загађујућих материја у ваздух.
8).  УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА  ХИГИЈЕНЕ  У  СЛУЖБЕНИМ  ПРОСТОРИЈАМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,И ОСТАЛИХ УСТАНОВА

Финансијски параметри: ПРИХОДИ
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ОПИС 2021 2022 2023 2024

Услуге чишћења и одржавања 
службених просторија 
општинске управе и осталих 

1.780.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

УКУПНО 1.780.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1)   Површина у М² -1520 - чишћење просторија и друге услуге (послужење).

Такође ,услуге  чишћења службених просторија  врши се  и у  Центру за  социјални рад-
Одељење у Малом Црнићу ,путем уговора у износу од = 220.000,00 динара годишње.

   9). ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

            ЈКП „Чистоћа“  ће се  бавити чишћењем путева  и посипањем сољу и ризлом  на
локалним путевима и улица јер је опремљено: камионом са раоником за чишћење снега и
епохом за посипање ризле и соли ,греjдером као и комбинованом радном машином „CAT
428“ и ручним циклоном за чишћење снега,те  трактором са предњим плугом и посипачем
соли.

Због  разуђености  терена  у  појединим  тренуцима  великих  снежних  наноса,нисмо   у
могућности  да  покријемо  читав  терен, тако  да  морамо  да  планирамо  да  за  поједине
послове у кризним тренуцима морамо ангажовати за чишћење снега и подизвођаче. 
Финансијски параметри: ПРИХОДИ

ОПИС 2021 2022 2023 2024

Планирани приходи чишћења 
и одржавања путева у 
зимском периоду

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

  УКУПНО 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

 10). ОДРЖАВАЊЕ ПОЉСКИХ - АТАРСКИХ ПУТЕВА

ЈКП  „Чистоћа“  ће  се  бавити  одржавањем пољских  -  атарских  путева  и  у  2023.
години, тако да  планирамо да се врши равнање,посипање ризлом и одржавање  атарских
путева.

Равнање путева,посипање ризле и планирање ,у зависности од оштећења.
Рад  на  осталим  путевима  у  надлежности  ЈКП  „Чистоћа“  можемо  планирати  уз

обезбеђење финансијских средстава од локалне самоуправе. 

Планирамо у 2023 години поправку локалних путева у Општини Мало Црниће 
спроводимо са набавком и уградњом од 2000 тона ризле :

Финансијски параметри: ПРИХОДИ

ОПИС 2022 2023 2024 2025

одржавање атарских путева са 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
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разастирањем ризлом

УКУПНО 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

 За ове потребе предлажемо набавку ризле у износу од око 2000 тона.

11).ИЗВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА
Финансијски параметри:ПРИХОДИ

Опис 2022 2023 2024 2025

Приходи од уговора за 
извођење јавних радова и 
Ангажовање радника

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

УКУПНО 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

ЈКП „Чистоћа“  ће  конкурисати  у  2023.години,  за  доделу  и  извођење  јавних  радова  на
територији Општине Мало Црниће..
Планирани пројекти су намењени социјално угроженим лицима и кретаће се у оквирима
до 3 до 6  месеци на ангажовању 10 радника , из категорије социјално угрожених и радно
способних са евиденције за незапослене НСЗ Пожаревац.Радници би радили на пословима
изградње комуналне инфраструктуре,чишћење и уређење приобаља реке „Млаве“ у самом
центру Малог Црнића,чишћење и уређење излетишта „Заова“,уређење спомен паркова на
територији општине Мало Црниће,  што је   у  финансијском износу укупно  2.000.000,00
динара.

            Јавно комунално предузеће је и раније организовало јавне радове,стога сматрамо да
ће и ове године сарадња бити добра између ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“ и Националне
службе за запошљавање.
Успешно су спроведени јавни радови у 2018, 2019,  i 2020.години,на велико задовољство
грађана општине Мало Црниће, док у 2021, и 2022.години није одобрен конкурс.

Надамо се да ће нам бити одобрени пројекти и ове календарске године.

 12).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА СА РАЗАСТИРАЊЕМ 
РИЗЛЕ
Планирамо у 2023 години поправку локалних путева у Општини Мало Црниће 
спроводимо са набавком и уградњом од 2000 тона ризле :

У одржавање укључено је равнање путева,довлачење и разастирање ризле,као и планирање
исте.

Финансијски параметри:ПРИХОДИ
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Јавно комунално предузеће“Чистоћа-Мало Црниће“  .

ОПИС 2022 2023 2024 2025

Текуће поправке путева и 
улица са разастирањем ризле

4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

УКУПНО 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

За ове потребе предлажемо набавку ризле у износу од око 2000 тона.

Укупно процењена потреба набавке ризле за атарске и локалне путеве износи 4000 тона.

13). УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(ХЕМИЈСКО И ФИЗИЧКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ)

За ове потребе у 2023 години треба определити средства у износу од 100.000,00 динара.
(законска обавеза је да се врши уништавање амброзије на свим јавним површинама где је 
има, и то два(2) пута годишње-пре цветања.

Финансијски параметри:ПРИХОДИ

ОПИС 2022 2023 2024 2025

Физичко уништавање и 
хемијско третирање

100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

УКУПНО 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

 14).ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА И ДОБАРА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Планирано је у наредној години,како би се изашло у сусрет грађанима а на основу 
претходних година,остварење додатних прихода од трећим лицима у износу од  
3.500.000,00

-Ангажовање ровокопача CAT 428 Е ,
-Ангажовање камиона 1217 А Mерцедес,

-Ангажовање радника,
-Ангажовање трактора за разне радове на терену.

-Ангажовање аутодизалице са платформом.

15) Одржавање пијаца = 150.000,00 динара.

16) ЗОО хигијена= 500.000,00 динара

17) ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
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Предузеће је крајем 2020.године од стране оснивача општине Мало Црниће добило 
поверавање послова на обављању послова „Обезбеђивања јавног осветљења,на основу 
чега се планира набавка возила са корпом и запошљавање два радника(возача и монтера) 
за обављање ове делатности.
Финансијски параметри:ПРИХОДИ

ОПИС 2021 2022 2023 2024

Обезбеђивање јавног 
осветљења

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

УКУПНО 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

18). ЧИШЋЕЊЕ,КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕН 
ПАРКОВА,ПАРКОВА,ЧЕСМИ,ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА И КРУЖНОГ ТОКА У 
НАСЕЉУ САЛАКОВАЦ
За потребе одржавања општинског парка и уређења туја и украсног биља за време 
општинске манифестације“Федрас“ ,као и одржавања спомен обележја на територији 
општине у укупној вредности од : 900.000,00 динара.

За одржавање кружног тока у насељу Салаковац планирани приход је : 100.000,00 динара.
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗНОСЕ: 1.000.000,00 ДИНАРА.

19) ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ

Вредност осталих прихода износи: 300.000,00 динара.

20) НАПЛАТА ТРОШКОВА СПОРОВА
Износ наплате трошкова спорова се планира на : 800.000,00 динара.

21) ВРШЕЊЕ УСЛУГА ПО НАЛОГУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Вредност  прихода износи: 800.000,00 динара.

6. ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
            Предузеће поседује:
Опрема и возни парк-
Преглед старосне структуре и стања возног парка

Ред
.бр

Врста возила Број 
возила

Старост 
возила

Марка возила Власништво возила

1 Путничко 1 19 год. Застава југо 55 Општинска управа

2 Путничко 1 18 год. Пежо 406 хди ЈКП“Чистоћа“

3 Путничко 1 31 год. Фолксваген транспортер ЈКП“Чистоћа“

4 Теретно(камион) 1 36 год. Мерцедес бенз 1217А Општинска управа

5 Комбинована машина 1 9 год. Caterpillar 428E ЈКП“Чистоћа“
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6 Грејдер 1 64 год. Aveling Austin 99H Општинска управа

7 Грејдер 145 РД 1 24 год. Радоје Дакић РД 145 ЈКП“Чистоћа“

8 Моторни Чистач снега 1 9 год. Vilager ЈКП“Чистоћа“

9 Теретно(камион смећар) 1 18 год. Мерцедес бенз-Еконик ЈКП“Чистоћа“

10 Путарско возило 1 12 год. Ивеко Дејли ЈКП“Чистоћа“

11 Трактор са 
мултифункционалном руком

1 4 год. Дајц Фар Општинска управа

12 Возило са платформском 
дизалицом

1 8 год. Ивеко Дејли ЈКП”Чистоћа”

13 Теретно(камион смећар) 1 1 Ивеко Општинска управа

-          Камион“ Mercedes-benz 1217 A“ са уређајем за чишћењем снега и посипањем
соли (по Уговору са Дирекцијом за изградњу)рег.ознаке: PO 037-GR

-          Путничко  возило“Yugo  Tempo  1.1“(по  уговору  са  Општином  Мало
Црниће)рег.ознаке: PO 032-UE 

-          Путнички возило „Peugeot  406 hdi“рег.ознаке : PO 004-ZX
-          Комби“Volkwagen Transporter“ рег. Ознаке: PO 027-FU .

-          Моторни тримери: 4 комада 
-          Косачице за траву: 2 комада (Al-ko 450, Brigss & stratton, sever )

-          Моторне тестере 3 комада „Husquarna „ ознака-340,137 ,345
-          Канцеларијски  инвентар  и  опрему:  столови,  столице,  ормар,  ТА  пећ,  3

компјутера-3 са штампачима, фрижидер, клима“Whirlpool“, телевизори-2 ком(Вокс)

-          Мешалица за бетон, колица,
-          Моторни чистач снега“villager VST 65“

-          Комбинована машина „Caterpillar CAT 428e“рег.ознака: PO AAS-54 
-          Камион Мерцеде Бенз Еконик-Специјално возило за одношење комуналног

отпада-Смећар.регознаке PO 088 GČ

-           Вибро сабијач(вибро жаба)
-           Путарско возило Ивеко дејли са 7 седишта,старости 10 година

 Трактор  Дајц  Фахр,  са  мултифункционалном  руком-добијен  на  коришћење  од
Општинске управе Мало Црниће,старости 1 године.

 Теретно возило Ивеко Дејли,са платформском дизалицом за рад на висини, и рад на
обезбеђивању уличне расвете на територији општине Мало Црниће.

Исто тако, преузети су од Дирекције за изградњу објекат и опрема водоводног 
система на територији Малог Црнића и Божевца.

7. ИЗВОРИ ПРИХОДА
- Извори прихода(сопственим,из буџета и других извора)
- Позиција расхода( у складу са Законом и препоруком Владе)

18



Јавно комунално предузеће“Чистоћа-Мало Црниће“  .

- Подела добити и покривање губитка по завршном рачуну(уколико буде остварен 
добитак, он ће се распоредити по Закону ,а уколико дође до губитка, он ће се 
намирити из нераспоређене добити од прошле године, и из средстава оснивача)

 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ ИЗНОСЕ= 74.550.000,00

 ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ ИЗНОСЕ= 74.531.000,00

УКУПНА ОЧЕКИВАНA ДОБИТ ПРЕУЗЕЋА ИЗНОСИ= 19.000,00

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 

Ред.бр      Опис                                               БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

План 2022 Стваран број запослених 2022 План 2023

1 НК 6 3 6

2 ПК 0 0 0

3 КВ 2 2 2

4 ССС 7 6 7

5 ВКВ 0 0 0

6 ВШС 1 1 1

7 ВСС 4 3 4

Укупно 20 15 20

- У 2017.години поверен је посао на сакупљању и одвожењу комуналног отпада на 
депонију,тако да смо ангажовали три радника на П.П пословима са планирамо да за
2023.годину ,на основу нове делатности затражимо сагласност надлежног 
министарства и те раднике примимо на неодређено време,јер поверавањем нове 
делатности морамо ангажовати још два радника на ПП пословима.

- Планирано је повећање зарада од 12.5%, у складу са најављеним повећањем од 
Владе Републике Србије.(Чл.2 тч 6.Уредбе о утврђивању ел.годишњег 
прогр.пословања-смернице за израду годишњег програма пословања.)

- Основица за обрачун зарада-цена рада у 2023.години одређена је у износу од : 
3.536.62 динара.

Старосна структура запослених у 2023.години 

Ред.бр опис

1 До 30 година 0

2 30 до 40 година 4

3 40 до 50 година 9

4 50 до 60 година 5

5 Преко 60 година 2

6 укупно 20

7 Просечна старост 50

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ
Веома велики и недефинисани део односи се на ГРОБЉА, где по Закону и Општинским 
Одлукама нама припада и укоп покојника, међутим ми тај посао радимо само по налогу 
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Центра за социјални рад, мислим да у овој области нисмо опремљени у довољној мери,ни 
кадровски ни материјално,тако да ту материју треба регулисати и правно уредити.

Велики проблем нам представљају пси луталице који нису под контролом и често 
долази до уједа од стране паса луталица,тако да за тај проблем треба пронаћи 
адекватно решење у наредном периоду.
Ова проблематика ће  се  решити  израдом азила за псе луталице на територији општине 
Мало Црниће.
10.ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“, тренутно има  задужeње на основу одобреног кредита за 
набавку возила са платформском дизалицом и корпом за рад на замени уличне расвете, 
који се уредно отплаћује.
У плану је набавка путничког возила за потребе предузећа у износу до 1.000.000,00 
динара,јер путничко возило које предузеће тренутно поседује није могуће користити на 
дужим релацијама услед дотрајалости и честих кварова ,што због старости,што због 
сигурности у вожњи.
Предузеће је ликвидно и у задњих седам година исказује добит при пословању,тако да 
мислимо да са позитивним пословањем и исправном пословном политиком тренутно 
имамо добар бонитет ААА+, и можемо добити лако кредит од било које банке.

11.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕРЕ
Планирана средства за набавку добара,услуга и радова, за нормално обављање 
делатности ,као и текућа инвестициона одржавања ,обезбедићемо из сопствених извора, 
један део из субвенција добијених из општинског буџета а један део из кредита пословних
банака,као и путем донација страних амбасада, уколико се таква могућност буде пружила.
 
План набавке биће усаглашен на основу усвојеног финансијског плана за 2023.годину, од 
стране Општинских органа Општине Мало Црниће.

12.ЦЕНЕ

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023.ГОДИНИ
До повећања  цене   воде је дошло у 2022.години 
Трошкови одржавања водомера  за физичка лица нису се мењала и износе 90,00 динара а 
за правна лица 130,00 динара.
Цене ангажовања механизације повећати јер је на тржишту енергената цена горива више 
пута повећана.
Политика цена комуналних услуга је  под потпуном контролом  локалних самоуправа,и 
треба да се води у складу са Законом о комуналним делатностима.
Све наше остале цене требамо прилагодити реалним ценама на тржишту пратећи тренд 
повећања цена горива ,електричне енергије ,као и других импута.
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Цену воде треба довести до економске исплативости,урачунати све импуте који утичу на 
производњу воде,али притом свакако треба водити рачуна и о финансијској могућности 
грађана наше општине.
Мишљења смо да цена водеу овом тренутку ни приближно не покрива трошкове 
производње, и да треба размишљати о повећању цене воде у будућности.

13.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РИЗИКА

 Игнорисање ризика

 Праћење ризика

 Ублажавање ризика

 Пребацивање ризика

 Недостатак радне снаге

 Немогућност запошљавања нових радника

 Природни одлив-одлазак у пензију,као и отварање нових делатност

 Избегавање ризика

Пословодавсто предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима,јер највећи 
ризик је губитак профита и до њега се долази ,као што су промена тражње од стране 
купца(смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира 
тржиште, односно повећања цене енергената.
Управљање ризицима обухвата идентификовање,мерење и процену ризика са циљем 
минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.
Ризик представља опасност –несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Највећи ризик је застарела и дотрајала опрема и механизација ,тако да често имамо 
кварове ,што нам ствара додатне трошкове,а самим тим и умањује планиране активности и
приходе,као и недовољан број извршилаца ,јер није дозвољено запошљавање нових 
радника.

Други највећи ризик је да у летњим месецима због превеликог прилива становника из 
иностранства (долазе на годишње одморе) долази до повећане потрошње воде, не долази 
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до рестрикције воде,јер су нам капацитети ограничени а потрошња у тим месецима 
непредвидљива.

Приликом  израде  годишњих програма пословања и финансијског плана за 
2023.годину,настојали смо ,да поштујемо циљеве и смернице економске фискалне 
политике Владе Републике  Србије.
(Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно 
трогодишњег програма пословања за период 2023-2025.године,јавних предузећа и других 
облика организовања који обављају делатност од општег интереса(сл.гл.РС.бр.115/2022))
Као и;

- Смернице Општинске управе о нацрту буџета општине Мало Црниће
Број :СЛ /2022

У Малом Црнићу 21.11.2022.године

Такође су приликом израде плана и програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2023.годину 
коришћени законски и подзаконски акти републичких органа,Закон о буџетском 
пословању, акти предузећа, Одлуке Скупштине Општине и Општинског већа,Општинске 
управе Мало Црниће,Закон о јавним предузећима.
Приоритети предвиђених финансијских улагања према датој пројекцији програма рада 
ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“, утврдиће заједно са оснивачем Општином Мало Црниће,а 
све у зависности од могућности добијања ,односно поверавања послова,за шта је 
предузеће и основано,као и  финансијских средстава.

План и програм пословања доставити:

-Надзорном Одбору ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“
-Општинској управи -одсек за буџет  
-Општинском већу Општине Мало Црниће
-Скупштини Општине Мало Црниће
-Министарству  привреде  Републике Србије

У Малом Црнићу
21. 11.2022.година
                                                                               В.Д Директор ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“
                                                                                   Мирослав Живојиновић дипл.ецц

                                                                                   __________________________________

 Република Србија
Општина Мало Црниће                                       
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ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“                              
Дел.број: 352-     
Датум: 21.11.2022.година

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ВОДУ У 2023.ГОДИНИ
По Закону о јавним предузећима,Чл.50. сви корисници средстава добијених  од буџета 
Општине,на име субвенција за воду,дужни су да доставе ПЛАН коришћења добијених 
субвенција као и начин повећања ефикасности и временских разграничења који имају за 
циљ пословање јавних предузећа без субвенција.

ПЛАН ПРИХОДА ОД СУБВЕНЦИЈА ЗА 2023.ГОДИНУ
Субвенције за производњу воде од локалне самоуправе у 2023.години износе = 700.000,00 
дин.

ПЛАН РАСХОДА ОД СУБВЕНЦИЈА 
- Хлорисање воде  (набавка Натријум хипохлорита)                          = 200.000,00 динара.
- Месечне анализе воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац , 
- које износе око 7.000,00 дин.месечно x 12 месеци,и санитарни прегледи радника     
                                                                                                                             = 100.000,00 динара.  
- Текуће поправке и одржавање водоводног постројења                    = 100.000,00 динара.
- Редовни сервис пумпи за воду и електронике                                      = 200.000,00 динара.                                                                                                             

- Плаћање такси за водна добра                                                               = 100.000,00 динара.
- УКУПНО:700.000,00 ДИН.

Из плана за 2023.годину,види се колики је тај износ, што само указује да ова средства нису 
довољна да одрже редовну производњу воде и одржавање система ,како је Законом прописано.

Поред свега морамо да повећамо број прикључака а самим тим и број корисника, чиме би се 
повећала и производња и потрошња воде а тиме би повећали приходе и омогућили 
осамостаљивање ЈКП,да се не ослања или да се постепено све мање ослања на субвенције и 
оптерећује буџет већ обавезе сервисирати из сопствених извора прихода.
Али све ово у суштини опет зависи од плана инвестиција на ширењу водоводне мреже који је под 
ингеренцијом Општине Мало Црниће.
Са уградњом филтерског постројења у Малом Црнићу грађани имају коначно здраву пијаћу воду у
насељима Салаковац,Велико Црниће и Мало Црниће,где смо успели  да превазиђемо 
дугогодишњи проблем који је затечен, са могућношћу повећања цене јер сада имамо здраву пијаћу
воду.
Такође,у наредном периоду треба планирати уградњу филтерског постројења у насељу Божевац, и 
радити на побољшању квалитета воде.
Због  повећања трошкова и импута за производњу воде,треба повећати цену воде како би се 
покрили трошкови производње и дистрибуције воде,као и ширења водоводне мреже.

  У Малом Црнићу
  21.11.2022.година
                                                                                В.Д Директор ЈКП“Чистоћа-Мало Црниће“
                                                                                       Мирослав Живојиновић дипл.ецц
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