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Јавно предузеће за обављање комуналних делатности
Топлица- Куршумлија
Јавно прдузеће за обављање комуналних делатности је основано одлуком која је донета
1989. године чиме је тада постојећа Комунална организација „Топлица“ постала Јавно
предузеће за обављање комуналне делатности, и уређују друга питања од значаја за рад Јавног
предузећа, утврђена законом.
Предузеће се под овим именом води од 28.12.1989. године у Агенцији за привредне
регистре, са матичним бројем 07172818.
Седиште предузећа је у Куршумлији, ул. Драгана Милуновића Џулета бр. 2.
Одлуком Скупштине општине о комуналним делатностима, Јавном предузећу за
обављање комуналних делатности Топлица (даље ЈПКД „Топлица“) је поверено следеће:
 Производња и дистрибуција воде
 Одржавање чистоће у граду и насељима
 Пречишћавање и одвођење отпадних вода
 Одвођење атмосферских вода
 Погребна служба, уређење и одржавање гробља
 Уређења и одржавање улица, тротоара и саобраћајница
 Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
 Одржавање и чишћење града током зимског периода.
Такође, ЈПКД „Топлица“ је у могућности пријаве на тендере који се тичу реконструкција
водоводних и канализационих мрежа, као и изградњу или реновирање других
грађевинских објеката.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА И ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Табела : Кадрови по основу обављање делатности
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обављање делатности
Администрација
Основне делатности :
Одржавање хигијене града
Градски водовод
Наплатна служба
Служба возног парка
Служба механичарских и браварских радова
Група за извођење грађевинских радова
Служба на одржавању водоводне и канализационе мреже
Служба погребних услуга
Укупно

број
18
25
8
9
10
4
11
9
2
96

Табела : Кадрови по годинама стажа
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Године стажа
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
преко 35
Укупно

број
12
12
15
15
11
17
6
8
96

Табела : Кадрови по годинама старости
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Године старости
20-30
30-40
40-50
50-60
преко 60
Укупно

број
2
24
31
32
7
96

Табела : Кадрови по квалификационој структури
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стручна спрема
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВШС
ВСС
Укупно

број
36
/
22
29
3
3
3
96

Извештај о исплати зарада запосленима 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Месец/година

Датум исплате

Део зараде

Износ зараде

-

Јануар

04.01.2013 г.
23.01.2013 г.

II део, 11.2012 г.
I део, 12.2012 г.

1.978.453,25
2.070.119,81

-

Фебруар

01.02.2013 г.
14.02.2013 г.
28.02.2013.
11.03.2013 г.
25.03.2013 г.

II део, 12.2012 г..
I део, 01.2013 г.
II део, 01.2013 г.
I део, 02.2013 г.
II део, 02.2013 г.

1.912.233,00
2.155.177,24
2.096.038,93
2.046.000,70
1.794.250,01

10.04.2013 г.
25.04.2013 г.
30.04.2013 .г.
10.05.2013 г.
25.05.2013 г.
10.06.2013 г.
25.06.2013 г.
10.07.2013 г.
24.07.2013 г.
06.08.2013 г.
15.08.2013 г.
23.08.2013 г
10.09.2013 г.
25.09.2013 г.
10.10.2013 г.
16.10.2013 г.
25.10.2013 г.
08.11.2013 г.
25.11.2013 г.
29.11.2013 г.
10.12.2013 г.
25.12.2013 г.

I део, 03.2013 г.
II део, 03.2013 г.
I део, 11.2011 г.
I део, 04.2013 г.
II део, 04.2013 г.
I део, 05.2013 г.
II део, 05.2013 г.
I део, 06.2013 г.
II део, 06.2013 г.
I део, 07.2013 г.
II део, 11.2011 г.
II део, 07.2013 г.
I део, 08.2013 г.
II део, 08.2013 г.
I део, 09.2013 г.
I део, 12.2011 г.
II део, 09.2013 г.
I део, 10.2013 г.
II део, 10.2013 г.
II део, 12.2011 г.
I део, 11.2013 г.
II део, 11.2013 г.

2.028.088,15
1.799.832,37
1.632.141,93
2.124.556,79
2.012.141,70
2.245.705,33
2.203.332,95
2.020.558,12
1.807.978,45
2.201.533,78
1.490.856,04
2.172.829,64
2.195.215,02
2.034.260,37
2.156.900,52
1.279.718,72
1.895.235,46
2.261.405,79
2.103.108,66
1.279.237,82
2.146.699,66
1.894.063,15

-

Март

-

Април

-

Mај

-

Јун

-

Јул

-

Август

-

Септембар

-

Октобар

-

Новембар

-

Децембар

Укупно

12

29 (5)

Укупно

4.048.573,06
6.163.449,17

3.840.250,71
5.460.062,45
4.136.698,49
4.449.038,28
3.828.536,57

5.865.219,46
4.229.475,39
5.331.854,70

5.643.752,27

4.040.762,81

57.037.673,36
(7.660.407,76)

Просечна нето зарада запослених износи :
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Стручна спрема
НК
КВ
ССС
ВШС
ВСС

број
20.240,00
22.466,40
24.692,80
35.420,00
42.504,00

ВОДОВОД И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Водоводна мрежа је изграђена 30 – их година, док новија датира из 60 – 80 – их година.
Новија мрежа изграђена је од пластичних цеви, док су претходне мреже изграђене од челичних,
гусаних и азбестних цеви, дакле од неадекватних материјала за данашње доба. Проценат
азбестних цеви износи 50% од укупне градске мреже. Град се водом снабдева из једног
изворишта. Једино извориште је градски водовод у самом центру у коме постоји једна црпна
станица из 1933 године и црпна станица из 2001 године.
Црпна станица из 1933 године у чијем склопу постоји 1 ( једна) подстаница црпи воду из
9 бунара и са 5 пумпи упумпава воду у резервоар црпне станице из 2001 године запрмине 150
м3 . У склопу црпне станице из 2001 године постоје и 2 (две) подстанице које са 4 (четири)
пумпе убацују воду у резервоар, као и 3 (три ) наливна базена у које се вода из реке Топлице
упумпава са 2 (две) пумпе. Наливни базени се чисте сваке године тако што се машинама
извлачи наталожени муљ. Вода се из резервоара који се налази у црпној станици из 2001 године
са 4 (четири) погонске пумпе упумпава у градску мрежу и у резервоар на Боровњаку запремине
400 м3.
Због великог броја пумпи огромна је и потрошња струје, коју повећавају и 3 (три) бустер
станице и то у Вељковићу са 2 (две) пумпе, у Баћоглави са 2 (две) пумпе и у Марковићу са 3
(три) пумпе.
ЈПКД “Топлица“ је у 2013 год. конкурисала код Министарства за водопривреду за
доделу новчаних срдстава за реконструкцију изворишта „Топлица“ за звршетак дренажне
галерије бр. 2, са пумпним постројењем, завршетак водозахвата - комплетирање пумпног
постријења и потисног цевовода према инфилтрацијоном базену бр.2 и завршетак
инфилтрацијоног базена бр.2. Како средства нису одобрена од стреане надлежног
Министарства, ЈПКД “Топлица“ је сопственим средствима одрадила добар део предвиђених
радова (преко 8.000.000,00 динара), побољшала производне капацитете и до пред крај довела
завршетак пројекта Изворишта Топлица за град Куршумлију.
Треба напоменути да је завршена изградња магистралног цевовода на који је потребно
прикључити секундарну мрежу, као и то да је покренут завршетак започетих резервоара на
Боровњаку, чиме би виши делови града били редовно снабдевени водом, а губици знатно
смањени.
Тренутна производња у градском водоводу је око 75 литра у секунди што је задовољавајућа
производња али морамо нагласити да због застареле водоводне мреже имамо велике губитке
воде који се крећу у зависности од периода године од 30% до 50%.
Фактурисана вода за 2013 годину је:
-

За домаћинства - 595 957 м3
За правна лица - 144 895 м3
Што укупно износи : 740 852 м3

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2013 ГОДИНИ
-

Вршено чишћење инфилтрационих базена.
Из инфилтрационих базена извучена сва тења и запрљани песак из филтерског слоја. Дотеран и
уграђен нов пеак за филтерски слој укупној количини од 660м³.
Инфилтрациони базен 1 :

Инфилтрациони базен 2 :

Инфилтрациони базен 3 :

Таложни базен:

-

Постављањем још две рефлекторске сијалице поправљена осветљеност санитарних зона
водовода:

-

Вршено ограђивање санитарних зона заштите.
Завршено око 70% ограде. Постављено 63 нова стуба и 1900м нове бодљикаве жице ,
поправљени стари стубови и затегнута стара бодљикава жица:

-

Измештен пут из непосредне зоне санитарне заштите.

-

Постављене две шхате и копан канал и положене цеви за канализацију на коју је
прикључена зграда старог водовода и барака за смештај радника:

-

Више пута у току године ремонтоване пумпе у новом водоводу;старом водоводу;подстаницама
1,2и3;и у бустерима Марковиће,Баћоглава и Вељковиће.

-

Реновирана барака за смештај радника:

-

Комплетно реновирана зграда подстанице 1 .
Зграда препокривена,постављени олуци,омалтерисана и сполља и унутра,замењени прозори :

-

У подстаници 1 уграђен нов орман са аутоматиком за контролу рада пумпи:

-

Реновирана зграда новог водова.
Направљене степенице и ограда за видиковац:

-

Постављене табле за означавање санитарних зона

-

Реновирана зграда за складиштење пумпи и водоводног материјала:

-

Сређиван плац у непосредној и ужој зони санитарне заштите:

Извештај о наплати комуналних услуга од физичких лица 31.12.2013. године
Наплата воде физичких лица 01.01.-30.06.2012 г.
Месец/година
01-07 2012

Ф.куће
/

Ф. Зграде
/

Фактурисано
8.599.692,00

Наплаћено
5.900.970,00

Реализација
68%

Фактурисано

Наплаћено
2.207.176,00
2.548.741,00
2.564.359,00
7.320.190,00

Реализација
52%
82%
105%
75%

Наплаћено
3.193.163,00
5.523.218,00
3.406.510,00
3.791.827,00
3.582.573,00
3.801.707,00
23.249.741,00

Реализација
132%
139%
128%
90%
131%
118%
121%

Наплата воде физичких лица 01.07.31.12.2013 г
Месец/година
07-08 2012
09-10 2012
11-12 2012
Укупно :

Ф.куће
3.510.049,55
2.375.315,66
1.739.551,42
7.624.916,63

Ф. Зграде
704.665,04
709.612,08
694.318,43
2.108.595,44

9.733.183,70

Наплата воде физичких лица 01.01.-31.12.2013 г
Месец/година
01-02 2013
03-04 2013
05-06 2013
07-08 2013
09-10 2013
11-12 2013
Укупно :

Ф.куће
1.720.200,00
3.294.045,00
1.920.781,00
3.432.829,00
1.943.730,00
2.484.841,00

Ф. Зграде
697.085,00
693.261,00
739.619,00
764.033,00
792.571,00
725.451,00

Фактурисано

19.208.446,00

Укупно – 01.01.2011.г-31.12. 2011.г. ф-17.047.368,00 н-10.910.925,00 п.н.- 64%
Укупно – 01.01.2012.г-31.12. 2012.г. ф-18.332.875,70 н-13.221.160,00 п.н.- 72%
Укупно – 01.01.2013.г-31.12. 2013.г. ф-19.208.741,00 н-23.249.741,00 п.н.- 121 %

Напомена: Проценат наплативости је и већи јер нису додате уплате преко пословних банака,
односно на текући рачун фирме, а исказане цифре наплаћених услуга представљају наплату
инкасантске службе, чиме се оправдава такав систем налате.
Поред дељења и наплате рачуна у делатности ове службе је и очитавање водомера које се у
2013.години вршило квартално а које ни мало није једноставно, обзиром на неприступачност и
доста често неадекватност места на којима се исти налазе.
Делатност ове групе је и наплата пијачнине и пијачних услуга.
Такође је ова група у 2013. години вршила и анкету свих корисника комуналних услуга за
потребе израде ГИЗ ИМПАКТ пројекта о тренутном стању и потребама како би се утврдиле
адекватне мере за унапређење животне средине.
Како би корисницима што више изашло у сусрет у вези плаћања ранијих и нагомиланих
дугова по основу извршених услуга, комунално предузеће је у децембру 2012. године
покренуло акцију отписа камате при плаћању главног дуга, што је дало добре резултате, па је са
истом настављено, уз одобрење управног одбора до 31.03.2013. године.
Број уговора о отпису камата: 298, на износ 1.989.126,50 од 01.12.12 г. до 31.03.2013 г.
Истовремено је грађанима који нису могли да испоштују рок како би била отписана камата,
понуђена могућност склапања споразума о репрограму дуга у више месечних рата, у зависности
од висине дуговања, као и материјалне могућности потрошача, чиме им је створена погодност
необрачунавања камате на износ обухваћен репрограмом.
Број вансудских поравнања: 454, на износ 12.054.888,77 од 11.02. до 31.12.2013 г.

Нажалост, и поред свих погодности и нашег разумевања, постоји одређен број потрошача који
се безобзирно оглушују о сваки вид сарадње, па смо како би сви корисници били равноправно
третирани били принуђени и на крајње непопуларне мере искључења са водоводне мреже и
утужења пред надлежним судом, што ће мо и у наредној години свакако интезивирати.
Број искључиваних потрошача са водоводне мреже---35
Број утужених потрошача због неизмирених обавеза---21

КАНАЛИЗАЦИЈА
Што се тиче канализације, у граду је одрађено неких 80%-90% мреже, што није случај и са
приградским насељима где је проценат покривеношћу канализационом мрежом доста мањи.
Међутим, и поред покривености мрежом градског насеља, велики проблем представљају уска
грла на појединим деловима мреже као и дотрајале или нестручно одрађене шахте, што доводи
до урушавања и оштећења како канализационе мреже тако и пута за друмски саобраћај.Често се
дешава и то да се приликом реконструкција путева или асфалтирања, прекрију или
заасфалтирају шахт-поклопци што нама отежава рад, а локалној самоуправи ствара додатни
трошак због потребе санације истих.
У 2013 години је урађена поправка већег броја ревизионих шахтова
Још један проблем у вези канализације у граду представља и недостатак градског колектора
за пречишћавање отпадних вода и десетак јавних излива градске канализације у реке.У
претходној години комунално предузеће је заједно са локалном самоуправом узело учешће у
конкурсу за реализацију пројекта ГИЗ ИМПАКТ-а о управљању отпадом и отпадним водама у
општини. Пошто је програм успешно завршен и споразум потписан, очекује се израда пројекта
и његова успешна реализација већ од 2013 године, што ће трајно решити проблем отпадних
вода у граду.
У 2013 години је поред санације и реконструкције дотрајалих делова мреже предвиђено и
решавање већих канализационих проблема у граду а то су:канализациона мрежа у болничком
потоку, реконструкција мреже код железничке станице и израда канализационе мреже у делу
Баћоглавског насеља која угрожава канал за снабдевање наливних поља водом.

ХИГИЈЕНА
Поред водоснабдевања као основне делатности ЈПКД ,,Топлица” још једна делатност од
општег интереса за грађане представља и одржавање хигијене града и уопште јавних површина
у систему заштите животне средине, што се одражава на степен чистоће града као и његов
изглед.
Под хигијеном се подразумева чишћење категорисаних улица, тротоара, тргова, одржавање
зелених површина, уређење парка, орезивање дрвореда као и санација дивљих депонија у
општини.
У 2013 ЈПКД ,,Топлица” је уређивала град према плану и програму одржавања јавне
хигијене и зеленила од 18.03.2013.године, а што се односи на чишћење улица прве и друге
категорије, прање улица прве и друге категорије, одржавање кишне канализације и одржавање
парка зеленила и дрвореда. У 2013 је урађено доста у погледу уклањања дивљих
депонија,чишћење речног корита,крчење растиња поред саобраћајница и др.

Чишћење, одржавање улица, садња цвећа у парку и кружном току

Крчење и чишћење растиња, корова и кошење траве,
као и чишћење осталих насељених и ненасељених подручја у општини Куршумлија,
-Чишћење смећа поред административног пута од Бећове цркве до административног
прелаза и сам прелаз Мердаре
-Крчење растиња и земљаних радова на раскрсници ул.Топличке и Стевана Биничког,
-Крчење растиња и корова у ул.Милоје Закоћ (код старог водовода)
-Крчење растиња у ул.В.Караџића (према градском водоводу)
-Зимско одржавање улица и локалнох путева на територији општине Куршумлија.
За рад ове службе од великог значаја је набављено возило за одвоз смећа од стране Општине
Куршумлија,као и набавка 78 контејнера од стране Владе Јапана.Такође се очекује набавка
возила смећара, донација Амбасаде Јапана, што ће значити много како на смањењу трошкова,
тако и на повећању квалитета наших услуга али и квантитета јер ће мо услугом чишћења и
уклањања смећа моћи да покријемо већу територију општине.
За ефикасније и брже чишћење предузећу би много значили и камион за чишћење
прашине и песка на тротоарима и поред њих, као и камион-цистерна са бочним и задњим
млазницама за прање улица које ће мо покушати да добијемо из донација.

ВОЗНИ ПАРК
Возни парк је у односу на претходне године знатно обновљен како поправком и
ремонтом старих и дотрајалих возила тако и набавком нових возила, опреме, делова и алата.
Знатан део возила који раније због својих техничких неисправности није могао да се региструје,
сада је сређен, технички исправан и апсолутно способан за обављање послова којима су и
намењена, за шта је уложен знатан део сопствених средстава.
Такође је доста средстава уложено и у изради и опремању редионица (механичарске,
браварске и грађевинске) како би се створили услови за нормално обављање послова.

Возило
Шкода октавија

ВРСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Износ (дин)

Замена гума, лагера, шус –плех, носач мотора

68.369,00

Куповина сет квачила, водена пумпа, замена кочница, редуктор

14.722,00

Ивеко ривал

Замена акумулатора, кочница и фарбање

27.407,00

Ивеко смећар
Волво смећар

Ротација, сијалице
Лежајеви, главчина, гуме, диференцијал

9.606,00
340.170,00

Мерцедес 12/13
смећар
Фап смећар (са
сликом)
Фап смећар (жути)

Замена филтера, акумулатора, куповина водене пумпе и замена
уља
Лежај кардана, акумулатора, куповина водене пумпе и замена
уља
Цилиндри, кочнице, вентил, уље

85.356,00

Трактор ИМТ 539

Ланци за снег, фарбање, кочнице

50.061,00

Ротација, филтери

9.350,00

Лада Нива

Ровокопач Катепилар
Ровокопач Виниери

52.708,00
32.976,00

Лагери, диференцијал, кардани, црева, уље

249.782,00

Фап 13/14 дуплак

Уље и црева

35.778,00

Фап 13/14 (плави)

Ланци за снег, фарбање, гуме, акумулатор

152.916,00

Дајц војни

Фарбање каросерије, куповина акумулатора

40.870,00

Булдожер

Фарбање, ролне, хладњак, погонски точак, ланац

305.839,00

Фарбање каросерије, замена гума, кочница, кардана и лежајева

104.756,00

Црева, фарбање, филтери, уље

110.715,00

Кочнице, уље

15.420,00

Фекалка
Вома
Цистерна
Пезејац

Замена свећица, замена уља

2.758,0

Фиат темпра

Гуме, акумулатори, лежајеви

30.486,00

Фарбање и ремонт
Фарбање
Алат за рад, делови за уградњу, врата и струја на радионици

143.627,00
6.697,00
197.907,00

Електроде, брусне плоче, струја и фарбање

140.336,00

Расипач соли Епоха
Раоник
Опрема за
механичарску
радионицу
Браварска радионица
Укупно

2.228.612,00

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
ЈПКД ,,Топлица” газдује са два гробља и то: градским гробљем у насељу Пантиће и градским
гробљем у Данковићу, док осталим гробљима газдују и њихово одржавање врше месне заједнице.
У 2013. години извршено је комплетно уређење гробља у Пантићу колико је то било могуће,
обзиром да је гробље попуњено, да се сахрањивање вршило неплански, без претходне
парцелизације и уређења приступних стаза и да није уређивано дуги низ година.
Неопходно је урадити потпорне зидове са доње стране гробља уз улицу Илије Коњевића, јер
су исти поткопани приликом радова на насипању улице, па постоји велика могућност да дође до
урушавања потпорних зидова, пада ограде и угрожавање становништва и возила.
Гробље у Данковићу је у претходној години очишћено од траве и ниског растиња, уклоњене
дивље депоније и урађено равнање дела парцеле где се складиштила земља са појединих
градилишта. Земљиште, односно парцела где се налази гробље, предата је на коришћење
Општини Куршумлија због изградње градске капеле за чију изградњу ЈПКД ,,Топлица” није
имала средстава.
Као су радови на капели приведени крају, неопходно је оградити простор катастарских
парцела на којима је предвиђено гробље, избетонирати предвиђене прилазне путеве, односно
стазе.
ЈПКД „Топлица“ је поред чишћења парцела плански и по пројекту, избетонирала већи број
сокли како би се спречило самовољно и непланско сахрањивање покојника.
Поред уређења и сређивања гробља која су у нашој надлежности, ЈКПД ,,Топлица” је својом
механизацијом и људством на захтев месних заједница вршила уређивање и сређивање локалних
гробља у сеоским насељима.
Поред услуга ископа, превоза и сахрањивања ЈПКД ,,Топлица” поседује и продавницу
погребне опреме. У 2013. години је извршено реновирање просторија продавнице, односно
уређење купатила, глетовање и кречење просторија, постављање подних плочица и сређивање
браварије, а у априлу 2013. године спроведен је поступак јавне набавке погребне опреме.
Продавница је у претходној години остварила значајне приходе како од продаје погребне
опреме, тако и од вршења погребних услуга, што се види из приказане табеле.
Месец/година
7/2012
8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
Укупно

Погребне услуге
42.200,00
12.000,00
30.000,00
60.100,00
70.020,00
69.000,00

Продавница
/
18.700,00
/
/
/
18.700,00

Укупно
42.200,00
30.700,00
30.000,00
60.100,00
70.020,00
87.700,00
320.720,00

Месец/година
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013

Погребне услуге
73.800,00
66.000,00
105.519,00
139.008,00
150.147,00
142.281,00

Продавница
19.066,00
/
/
/
31.103,00
44.853,00

Укупно
92.866,00
66.000,00
105.519,00
139.008,00
181.250,00
187.134,00

7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
Укупно

141.241,00
84.780,00
40.284,00
81.972,00
97.740,00
80.114,00

13.130,00
57.980,00
12.324,00
87.214,00
37.390,00
62.219,00

154.371,00
142.688,00
52.608,00
169.186,00
135.130,00
142.333,00
1.568.093,00

Приход за период: 01.07.2011 г – 30.06. 2012 г. – 881.816,00 дин.
(продавница- 295.711,00 дин, услуге- 516.105,00 дин.)
Приход за период: 01.07.2012 г – 30.06.2013 г. – 1.246.868,00 дин. (40%)
(продавница- 145.552,00 дин, услуге- 1.101.316,00 дин.)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Поред водоснабдевања града и одржавања јавне хигијене, у надлежности ЈПКД
,,Топлица” налази се и делатност одржавања и уређења пијаце као и трговине на истој.
Зелена пијаца у Куршумлији је претходних година била врло неуређена, са дотрајалим тезгама,
пропалим асфалтним делом и одводом кишне канализације која пробија и уништава велики део
магацинског простора испод зелене пијаце, а која се користи за рад грађевинске, браварске и
механичарске групе. На пијаци је већина тезги била стара и хаварисана, ретко су реновиране, па
су трговци сналазећи се сами покривали простор са робом ћебадима, цирадама и старим лимом,
те пијаца гледајући са стране делује више као као дивље насеље него уређен простор за
трговину.
У 2013. години урађена је прва фаза покривања пијаце као и адаптација пословних
просторија са формирањем санитарних чворова средствима, односно донацијом Прогрес-а ЕУ.
У делу пијаце за трговину млечним производима је извршена реконструкција
електроинсталације и извршен је прикључак на мрежу, реновиране су раније поломљене
расхладне витрине и поломљена стакла.
Наплата пијаце је у 2013. години знатно повећана, што се посебно односи на организовање и
реализацију вашара, што се види из приложене табеле.
Извештај о наплати пијачнине и вашара
Месец/година
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011
Укупно

Слободна процена
100.190,00
81.810,00
183.801,00
219.850,00
221.420,00
282.600,00
174.801,00
167.100,00
215.150,00
110.150,00
62.360,00
50.550,00
1.869.782,00

Пиљари
/
/
/
/
/
/
98.100,00
112.500,00
96.000,00
113.360,00
23.360,00
8.0080,00
451.400,00

Вашар

242.350,00

378.650,00

621.000,00

Просечно: 245.181,83дин.

Укупно
100.190,00
81.810,00
183.801,00
219.850,00
463.770,00
282.600,00
272.901,00
279.600,00
689.800,00
223.510,00
85.720,00
58.630,00
2.942.182,00

Месец/година
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
7/2012
8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
Укупно :

Слободна процена
38.500,00
6.150,00
79.750,00
93.650,00
128.400,00
149.500,00
274.200,00
391.700,00
384.300,00
300.550,00
179.350,00
95.550,00

Пиљари
23.860,00
/
19.160,00
32.940
13.440,00
43.800,00
6.500,00
32.500,00
13.500,00
35.040,00
17.360,00
2.400,00

Вашар

277.600,00

734.000,00

Укупно
62.360,00
6.150,00
98.910,00
126.590,00
419.440,00
193.300,00
280.700,00
424.200,00
1.095.800,00
335.590,00
196.710,00
97.950,00
3.239.750,00

Просечно: 269.979,17 дин.
Месец/година
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
Ukupno

Слободна процена
122.800,00
129.000,00
153.500,00
194.800,00
323.452,00
266.050,00
273.250,00
287.750,00
336.510,00
296.800,00
170.400,00
160.700,00

Пиљари
8.200,00
9.600,00
10.800,00
10.800,00
22.530,00
26.830,00
35.830,00
28.330,00
30.330,00
42.000,00
25.060,00
10.200,00

Вашар

681.750,00

698.700,00

Укупно
131.000,00
138.600,00
164.300,00
205.600,00
1.027.732,00
292.880,00
309.080,00
316.080,00
1.065.540,00
338.800,00
195.460,00
170.900,00
4.355.972,00

Просечно: 362.997,66 дин.
Месечни просек за период: 01.07.2011 g – 31.06.2012 g. – 209.742,58 дин.
Месечни просек за период: 01.07.2012 g – 31.06.2013 g. – 365.921,83 дин. (75%)
Месечни просек за 2011 г.----- 245.181,83 дин.
Месечни просек за 2012 г.----- 269.979,17 дин. 10%-2011. г.
Месечни просек за 2013 г.----- 362.997,66 дин. 35%-2012г., 48%-2011г.
Напомена:Пијаца је радила смањеним капацитетом у периоду од 01.07.2013. год до
01.11.2013. год због извођења радова на надкривању.
Сопственим средствима ЈПКД „Топлица“ је урадила низ ствари које нису биле
предвиђене и финансиране поменутим пројектом, а биле су неопходне за нормално
функционисање пијаце. Такође се кренуло са уређењем преосталих локала и магацина на пијаци
и простора око њих, како би се добио један простор слободан за отварање било које трговине
предвиђене за овај део пијаце.

Учешће ЈПКД „Топлица“ у реализацији прве фазе надкривања:
- Канализација 66,61м – 620.373,24 дин.
- Тезге (нове) 22 ком – 725.555,60 дин.
- Сређивање старих 50 ком – 300.000,00 дин.
Број тезги у надкривеном делу:
- Са продуженим делом за воће - 7 ком.
- Без продужетка са боксом за робу - 15 ком.
Број тезги у непокривеном делу:
- Са продуженим делом за воће – 3 ком.
- Без продужетка са боксом за робу – 29 ком.
- Без продужетка – 18 ком.
На предлог ЈПКД „Топлица“, донето је низ правилника и одлука (Одлука о пијацама,
Правилник о издавању пијачног простора, Пијачни ред и др.) чиме је уређење комплетирано и
правним прописима, обзиром да је ранијих година рађено без икаквих правила и контроле, чиме
се стварала и сумња у тачност исказаних финансијских прилива.

РАДНА ГРУПА
У ЈПКД ,,Топлица” је формирана радна група за извођење грађевинско-занатских радова:
зидарских, молерских, фарбарских и браварских.Ова група је имала доста послова који су се
односили како на изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, тако и ових
осталих грађевинских радова што се односи на изградњу потпорних зидова, изградњу
различитих грађевинских објеката и др. па се дешавало у овом периоду да имамо и по два, три
градилишта, што поред свих осталих послова које обавља комунално предузеће није било лако.
.

Радови који су извршени у 2013 години:
1.
2.
3.
4.
5.

Реконструкција водоводне линије у ул.Вукоја Јовановића - Пилота Л = 170 м.
Реконструкција водоводне мреже у ул.Косовској бр. 73-77 у дужини Л = 44 м.
Реконструкција водоводне мреже у возном парку „Србија шуме“.
Повезивање водоводне мреже у ул.Стеван Првовенчаног са Топличком Л = 155м
Замена водоводне мреже у ул.Милка Протић – Лина.

6. Санација канализационе мреже у ул.Бранка Радичевића.
7. Санација канализационе слепљене цеви у ул.Стевана Првовенчаног бр.13 и 15 Л=8 м
8. Прелаз I канализационе мреже у ул.Топличкој Л = 15 м
9. Реконструкција канализационе мреже у ул.Филипа Филиповића.
10. Израда канализационе мреже ДН 200 мм у ул.Његошевој.
11. Фекална канализација ∅ 315 мм – Пролом Бања.
12. Фекална канализација ∅ 315 мм – Пролом Бања.
13. Израда потпорног зида у ул.Краља Милутина.

14. Израда парапетних зидова у ул.Стевана Првовенчаног.
15. Изградња – доградња дела парапетног зида на објекту „Лабараторије нове“ Дом здравља
у Куршумлији Л = 2,7 м.
16. Изградња потпорног зида у ул.Доктора Мелгарда – поред воденог тока (потока),
заштитне канализационе шахте и дворишта Л = 7,75 м.
17. Поплочавање паркинг простора испред Спортског центра (хала) – ул.Топличка.Паркинг
са леве и десне стране,укупне површине 221 м2.
18. Санација и изградња парапетних зидова у ул.Вукоја Јовановића – Пилота и ул.Светог
Саве.
19. Потпорни зид у ул.Никодија Стојановића.
20. Потпорни зид у ул.Старине Новак.
21. Потпорни зид у ул.Старине Новак.
22. Потпорни зид у ул.Кнеза Милоша.
23. Потпорни зид у ул.Никодија Стојановића.
24. Потпорни зид у ул.Никодија Стојановића.
25. Потпорни зид у ул.С.Младеновића.
26. Потпорни зид у у ул.С.Младеновић, Кнеза Милоша.

27. Реконструкција холског дела у приземљу зграде катастра и дечије заштите у центру
града.
28. Издавање новог привременог прикључка- Yugocop.co.- Београд.
29. Ливење шахт поклопца у ул.Никодија Стојановића ПЗП–а.
30. Санација шахт поклопца у ул.Дринка Павловић.
31. Израда темељне стопе за рампу и провлачење каблова.
32. Израда зидане трафостанце ТС/10/0,4 кВ- Спорска хала.
33. Санација потпорног зида и ограде код гимназије и економске школе.
34. Теретана на отвореном у кругу ОШ ”Дринка Павловић“.

35. Постављање ивичњака у ул.Никодија Стојановића.
36. Реконструкција и одржавање шахт поклопца у Куршумлији.
37. Обрезивање и санација стабла у ул.Немањиној бр.3.
38. Ригола у ул.Старине Новак.
39. Жандармерија – Мердаре.
40. Дунав – Минералс.
41. Разне интервенције замене водомера,физ.прикључци „В“ и „К“, подвајање воде.
42. Укупан број изведених радова на изради бетонске сокле на гробљу 18 гробних места.
Поред изведених радова, радна-грађевинска група је изводила радове на реконструкцијама
објеката у водоводу.
Према предвиђеним и уговореним радовима ЈПКД ,,Топлица” треба извести радове на
реконструкцији водоводне мреже у ул.Стевана Биничког као и изградњу атмосферске
канализације у истоименој улици, а уговорена је и реконструкција водоводне мреже у
ул.Јастребачкој.
Тaкође треба поменути и започету израду канализационе мреже у ул.Његошевој прилаз
(први) која је започета у 2012 години и одрађена деоница од 50м. Неопходно је започете радове
завршити како би заштитили канал за снабдевање града водом.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2013. ГОДИНИ
ЈПКД „Топлица“ Куршумлија у 2013. години је пословало позитивно, остварена је
добит у износу од 2.144.965,00 динара. Од СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од
21.086.903,00 динара, које су највећим делом коришћене за измирење текућих трошкова
електричне енергије и обавеза према добаљачима.
Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2013. године износе
59.046.428,00 динара, велика су, потичу великим делом из ранијих година и тешко су
наплатива. Међутим, захваљујући великом ангажовању службе задужене за наплату, остварен је
знатно већи проценат наплате потраживања, 75% у односу на претходну годину. У поређењу са
2013. годином, потраживања од физичких лица су наплаћена за 10.269.705,00 динара више него
претходне године. Урађен је велики број поравнања са правним и физичким лицима како би се
омогућило измирење дуга на више рата. На тај начин изашло се у сусрет потрошачима да
избегну трошкове које би морали да плате уколико би се наплата дуга вршила судским путем.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2013. године износе 42.917.089,00 динара. Оне се састоје
од: обавеза према добављачима 13.375.133,00 динара, обавеза за неплаћене порезе и доприносе
са каматом из ранијих година 10.368.483,00 динара, обавеза за допринос за искоришћену воду
3.661.211,00 динара, и осталих обавеза које доспевају на плаћање јануара 2014. године (ПДВ и
зараде да децембар 2013. године које су измирене)
Потписан је Споразум о одлагању пореског дуга, тако да ће се изостао дуг за порезе и
доприносе плаћати на 48 рата, почев од 01.04.2014. године.
У 2013. години измирене су обавезе према радницима за неисплаћене зараде из ранијих
година, тако да је предузеће први пут за последњих 10 година почело пословање у 2014. години
без пренешеног дуга за зараде према запосленима. Зараде се исплаћују у 2 дела, строго на
време.
ЈПКД „Топлица“
ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2013.

I

ТРОШКОВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набавна вредност продате робе продавница бр.1.....................................253.877,00
Утрошен материјал...................................................................................11.825.700,00
Утрошен алат и ситан инветар.....................................................................453.357,00
Трошкови материјала за одржавање хигијене........................................... . 64.751,00
Трошкови канцеларијског материјала........................................................290.805,00
Трошкови стручног образовања запослених..............................................146.040,00
13.034.530,00

II УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Утрошак електричне енергије водовод....................................................8.540.329,00
Утрошена електрична енергија КМ.(.пијаца и радионица).......................82.483,00
Утрошена електрична енергија управа.......................................................168.476,00
Утрошена електрична енергија локали.........................................................45.915,00
Утрошено гориво и мазиво нафта.............................................................4.094.152,00
Утрошено гориво мазиво уље......................................................................347.326,00
Утрошено гориво и мазиво – бензин...........................................................509.491,00
13.788.172,00

III ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Трошкови нето зарада и накнада запослених.......................................30.753.888,00
Трошкови пореза на зараде.......................................................................3.081.320,00
Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених...............................5.300.303,00
Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених............................2.592.763,00
Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених.....................315.356,00
Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца...............................4.625.201,00
Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца............................2.592.763,00
Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца.......................315.356,00
49.576.950,00

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И КАМАТА ПРОКЊИЖЕНИХ НА ОСНОВУ
ЗАПИСНИКА О УСАГЛАШЕНОМ СТАЊУ ДУГА СА МФ ПОРЕСКА УПРАВА КУРШУМЛИЈА КОЈИ
СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ.

1.
2.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Трошкови пореза и доприноса на терет запослених ................................654.548,00
Трошкови доприноса на терет послодавца.............................................1.265.680,00
1.920.228,00
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Трошкови накнаде по уговору о делу................................................................205.890,00
Отпремнина код одласка у пенизију..................................................................356.540,00
Јубиларне награде................................................................................................132.429,00
Дневнице за службена путовања........................................................................110.827,00
Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају...............................................805.421,00
Остала накнада – пакетићи ................................................................................130.556,00
Остала накнада трошкова запосленима.............................................................265.879,00
Трошкови ПТТ у земљи.......................................................................................535.751,00
Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава.......................646.653,00
Други трошкови услуга одржавања.................................................................... 13.800,00
Трошкови огласа...................................................................................................166.820,00
Трошкови регистрације моторних возила.........................................................180.731,00
Трошкови ревизије завршног рачуна.................................................................212.647,00
Трошкови амортизације....................................................................................4.436.746,00
Трошкови здравствених услуга............................................................................15.112,00
Трошкови других производних услуга.............................................................686.495,00
Трошкови других непроизводних услуга..........................................................685.742,00
Трошкови угоститељских услуга...................................................................... 155.108,00
Трошкови адвокатских услуга........................................................................... 371.850,00
Трошкови репрезентације у сопстевеном простору........................................ 210.407,00
Трошкови осигурања основних средстава...................................................... 550.524,00
Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја ...................... 38.570,00
Трошкови платног промета................................................................................ 237.012,00
Трошкови коришћења ауто-пута........................................................................... 2.562,00
Остали порези (порез на добит, имовину, накнада одводњавање)................... 15.611,00
Допринос привредној комори Србије................................................................. 52.681,00
Допринос привредној комори Ниш ................................................................. 149.096,00
Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду............................... 2.535.372,00
Трошкови спорова, таксе судске........................................................................ 372.422,00
Други трошкови доприноса ................................................................................ 98.288,00
Казне за привредне преступе и прекршаје......................................................... 15.376,00
Остали нематеријални трошкови...................................................................... 147.849,00
Остали нематеријални трошкови – ТВ- претплата............................................ 24.000,00
Остали нематеријални трошкови – програм ком............................................... 89.500,00
Трошкови услуга за безбедност и здравље радника.......................................... 60.000,00
Остале производне услуге преглед воде - Институт....................................... 574.213,00
Расходи камата по другим финансијским пласманима................................ 1.030.865,00
Расходи камата по обавезама за порез и допринос....................................... 1.385.370,00
Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи..................... 2.574.417,00
Расходи по основу отписа камате – физичка лица....................................... 1.232.644,00
Остали ванредни расходи................................................................................... 368.428,00
Расходи по основу отписа материјала ............................................................... 23.848,00
Други трошкови закупнина................................................................................. 27.177,00

44. Обезвређења потраживања ............................................................................ 1.714.364,00
23.645.593,00
ПРИХОДИ
1. Приходи од продавнице бр. 1......................................................................... 336.439,00
2. Приходи– погребних услуга ....................................................................... 1.439.437,00
3. Приходи од услуга КМ.............................................................................. 37.052.538,00
4. Приходи од услуга вода.......................................................................... .. 19.998.522,00
5. Приходи од услуга канализација.......................................................... ..... 3.182.353,00
6. Приходи од услуга смећа.......................................................................... 10.823.319,00
7. Приходи од услуга пијаца........................................................................... 1.147.343,00
8. Приходи од услуга закупа тезги................................................................. 1.418.782,00
9. Приходи од услуга електрична енергија........................................................ 14.427,00
10. Приходи од услуга телефон............................................................................. 49.609,00
11. Приходи од услуга – Вашар.........................................................................1.343.250,00
12. Приходи од дотације................................................................................. 21.086.903,00
13. Приходи по основу условљених донација................................................. 2.838.532,00
14. Приходи од закупа земљишта – перонско место......................................... 338.738,00
15. Приходи од закупа пословног простора - локали........................................ 127.747,00
16. Пиходи од затезних камата – физичка лица ............................................. 1.234.535,00
17. Приходи од смањења обавеза на основу закона ........................................... 64.608,00
18. Позитивне курсне разлике ............................................................................. 216.574,00
19. Остали приходи по основу накнаде трошкова парничног поступка ........... 69.846,00
20. Остали финансијски приходи ........................................................................ 195.043,00
21. Приходи од накнаде штете – „Дунав Осигурање“ ................................... 1.129.569,00
22. Приходи од вишкова утврђених пописом ........................................................ 2.324,00
104.110.438,00
Укупни приходи – 104.110.438,00
Укупни трошкови – 101.965.473,00
Добит
2.144.965,00
ОБАВЕЗЕ ЗА 31. 12. 2013. год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обавезе за неисплаћене нето зараде за12. 2013. год ................................ 2.346.628,00
Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде................................ 1.612.073,00
Обавезе за доприносе и порез на зараде са каматом .............................. 10.368.483,00
5.Обавеза према добављачима ................................................................ 13.375.133,00
Обавезе за ПДВ ............................................................................................ 1.119.883,00
Обавезе за допринос за искоришћену воду .............................................. 3.661.211,00
Остале обавезе ( инвестициони динар , доприноси коморама, аванси) 10.433.678,00
УКУПНО:
42.917.089,00

ПОТРАЖИВАЊА 31. 12. 2013. год.
1.
2.
3.
4.
5.

Потраживања од физичких лица за воду и смеће.................................... 21.006.174,00
Потраживања од правних лица................................................................. 29.179.495,00
Потраживања од купаца по поравнању ..................................................... 1.460.346,00
Потраживања од осталих купаца................................................................ 5.731.875,00
Спорна потраживања од купаца.................................................................. 1.668.537,00
УКУПНО
59.046.427,00

