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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1.

Основни подаци о предузећу

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној
својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је
производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља
Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским
делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничкихтермоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација
централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за
дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из
ложишта.

1.2.

Мисија

Мисија предузећа се огледа у повећању степена доступности комуналних услуга
развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што
већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за
време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са
мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем
централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда
енергије.

1.3.

Визија

Постојеће стање, проблеми и потребе:

Топлотни извори (котларнице):
·
Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности
модернизоване, из средстава донације ЕАР;
·
Котларнице: „Липа“, „Севојно“, “Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“,
„Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље“ користе гас као основно гориво.;
·
Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок
Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;
·
Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама малог капацитета,
које користе пелет као основно гориво - „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ такође су набављена
и у функцији.
·
Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих
котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што
су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и
одржавању се одржавају у функционалном стању;
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Дистрибутивна мрежа (топловоди):
·
Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година) и
оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и
реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања
воде из топловода, је сведен на најмању могућу меру;
·
Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
·
Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом
котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
·
Хидрауличка неурегулисаност система;
·
Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона
арматура на старим топловодима не постоји;
·
Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама
каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења
за хемијску припрему воде;
·
У оквиру пројеката финансираних из донације ЕАР у потпуности је
реконструсана топловодна мрежа котларнице К-05;
·
Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са
фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топловоде котларница
„Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је
поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

Топлотне подстанице:

·
Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице
котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05;
·
У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних
(дотрајалих) топлотних подстаница;
·
У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
·
У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за
локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова
опрема још увек није уграђена.

Радови које треба извршити у наредном периоду:

·
Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топловоде и уместо
постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Аллима, уградити топловоде од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
·
Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
·
Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних
извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
·
Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
·
Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и
топлотних подстаница којима располаже предузеће.
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У 2021. години планирано је:

·

·
·

·
·
·

·
·

·
·
·
·

1.4.

Прибављање употребне дозволе и стављање у погон нове гасне котларнице
„Коштичка“, а потом ремонт постојеће котларнице на пелет која се задржава
као алтернатива;
Прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице ,,Југ Богданова,,
Прибављање пројектно-техничка и остала документација за реализацију
инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР ,,Котларница на
Међају,,
Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију
инвестиције: Изградња нове котларнице на гас ,,Коштичка“
Прибављање пројектно-техничка и остала документација за реализацију
инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице ,,Севојно“
Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију
инвестиције: Адаптација котларнице ,,КО-5“ (изградња просторије за ложача
на новој локацији у оквиру габарита постојеће котларнице уз поштовање ПП
мера).
Прибављање пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног
генератора за потребе котларнице ,,Хероја Јерковића,,
Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег
система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и
топлотним подстаницама Топлане и за унапређење система централног надзора
и управљања свих котларница и топлотних подстаница Топлане
Прибављање пројектне, техничке и остале документације за реализацију
инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане
Набавка мини лабораторија за контролу квалитета котловске воде након
хемијске припреме у свим котларницама
Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;

Правни оквир

Пословање ЈКП ’’Градске топлане Ужице’’ је уређено Законом о јавним предузећима
(Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11),
Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних,
именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник
РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС
68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13,21/14, 66/14,
118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним
предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала
чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о
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снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне
енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП
Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама
ЈКП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање
јавних предузећа.

1.5.

Начин финансирања

ЈКП ’’Градска топлана Ужице’’ се углавном финансира 100 % из сопствених средстава.
У току грејне сезоне по потреби узимамо кредит од пословних банака за финансирање
набавке енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу
од 4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних
подстаница.
За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још око 625.744 ЕУР-а (за
котларнице које су пуштене на гас до краја 2020.). Накнаду за прикључак на гас отплаћујемо
сами на рате, од разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за
прикључак за наредних 5 година. Финансирање будуће котларнице Међај за сада док је у
фази израде пројеката и добијања дозвола је из сопствених средстава, а у фази реализације
изградње котларнице биће неопходна кредитна средства и подршка оснивача.

1.6.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЈКП „Градске топлане Ужице“ за 2021. годину је припремљен у
складу са :
· Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане
Ужице“ за период 2017-2027, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број
198-2 од 03.03.2017. године и
· Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане
Ужице“ за период 2017-2021, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број
198-3 од 03.03.2017. године
на које је оснивач дао сагласност Решењем І број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године

1.7.

Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места
предвиђених систематизацијом у складу са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину (сл.
гласник РС 42/19).
ЈКП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су
службе.
На челу Предузећа је:
· директор Зоран Шибалић дипломирани економиста именован решењем оснивача
І број 119-24/17 од 12.10.2017. год. на период од 4 године
· извршни директор Бранко Филиповић.
Надзорни одбор ЈКП “Градске топлане Ужице” чине:
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· председник Славенко Миликић, дипломирани економиста именован решењем
оснивача І број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник
оснивача
· Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован
решењем оснивача І број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као
представник оснивача
· Бранко Филиповић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача І
број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник предузећа

1. Производно технички сектор
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор
- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

5

Књиговодство
Књиговођа главне књиге
Књиговођа купаца
Књигов.матер.и сит.инвен.

1
1
1

3

5
Сек. за правне и опште послове
Руководилац
1
Реф. општих послова
1
Секретарица директора
1
Помоћ. радник у служ.
1
Хигијеничар
1



Пословође
Помоћ. пословође
Руковалац котл. I групе
Руковалац котлова II групе

Финансијска оператива
Службеник за јавне набавке
Ликвидатор
Реф.обрачуна зарада и благај.

Финансијско комерц. сектор
Руководилац

1
1
1

ЈКП Градска топлана Ужице
Директор
1
Извршни директор
1

25
2
2
10
11

3

1

10

69

Диспечери
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Референт набавке
Лице за безбедност и здравље
Магационер

2

29

3
1
1
1

1
1

2
Инж. за дистрибуцију
1
Реф.обраде ттех.под.1 1

Руководилац

52
Производно технички сектор
Руководилац
1
17
Руководилац
1
16
Пословођа одржавања
1
Водећи монтер центр.греј.
5
Монтер ц.г. II и III групе
4
Водећи сервисер-електрич.
2
Водећи електрозаваривач
1
Лимар-изолатер
1
Електроинсталатер
1
Физички радник на одрж.
1

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА
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Руководилац
Инж.за развој и инвест.
Рук.службе заш. од пож
Референт техн. припреме

4
1
1
1
1

