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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“ има апсолутна права на изградњи и реконструкцији 
водоводних и канализационих мрежа који су у склопу или у проширењу постојеће 
мреже, као и могућност пријаве на тендере за изградњу или реновирање других 
грађевинских објеката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о раду ЈПКД Топлица, од 28.06.2012.г-10.09.2015.г. 
 

3 
 

 
 

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  40% 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.  

У 2013. и 2014. години завршена је изградња новог резервоара, капацитета од 2x1.000 м3 

воде, који ће у многоме значити приликом сушног периода, у случају замућења реке и 
немогућности пуњења наливних поља, ниског водостаја реке или чишћења и реконструкција на 
самом изворишту, јер би залихе воде углавном подмиривале потребе водоснабдевања до 
нормализовања ситуације горе наведених непогода.  

Максимум тренутне производње у градском водоводу је око 85 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%. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ  
 
 

- Набављена и постављена пумпа са регулатором фреквенције у бустер станици у 
Марковићу, чиме је смањена потрошња електричне енергије и избегнути су чести 
кварови због којих је насеље често остајало без воде. 
 

- Вршено  чишћење инфилтрационих базена у свакој години,  а из инфилтрационих 
базена извучена сва тења и запрљани песак из филтерског слоја.  
 

- Дотеран и уграђен нов песак за филтерски слој укупној количини од  преко 1.600 м³. 
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Инфилтрациони базен 1 : 
                  

              
 
Инфилтрациони базен 2 : 
              
 

             
 
Инфилтрациони базен 3 : 
 

             
 
Таложни базен:     
 



Извештај о раду ЈПКД Топлица, од 28.06.2012.г-10.09.2015.г. 
 

5 
 

            
 

-  Постављањем рефлекторских сијалица поправљена осветљеност санитарних зона 
водовода. 

          
 

- Вршено ограђивање санитарних зона заштите и измештен пут из непосредне зоне 
санитарне заштите. Постављено 63 нова стуба и 1900м нове бодљикаве жице, 
поправљени стари стубови и затегнута стара бодљикава жица. 
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- Израђена канализациона линија на коју је прикључена зграда старог водовода и 
барака за смештај радника. 

 

             
 
 

 
- Реновирана барака за смештај радника. 

 

             
 
 
 
 
 

- Комплетно реновирана зграда подстанице 1. Зграда препокривена,постављени 
олуци,омалтерисана и сполља и унутра,замењени прозори. 
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- У подстаници 1 уграђен нов орман са аутоматиком за контролу рада пумпи. 
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- Реновирана зграда новог водова и направљено степениште  и ограда за видиковац. 
-  

                 

 

- Реновирана зграда за складиштење пумпи и водоводног материјала. 

             
 

- Уређиван плац у непосредној и ужој зони санитарне заштите. 

                 



Извештај о раду ЈПКД Топлица, од 28.06.2012.г-10.09.2015.г. 
 

9 
 

              
 

- Вршено чишћење и ограђивање реке Топлице у непосредној зони санитарне 
заштите. 

     
 

- Израђен хидрантска мрежа ван непосредне зоне санитарне заштите и постављене 
табле за означавање санитарних зона.   
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- Извршено ограђивање и насипање пута ван непосредне зоне санитарне заштите. 

 

    
 

- Израђене пешачке стазе у оквиру водоводног дела и замењен главни напојни кабал 
у дужини од 120м. 

                    
       

- На каналу који из реке Топлице напаја водом инфилтрационе базене израђен 
прелив за регулацију количине допремљене воде. 
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- Набављене нове утопне и више пута вршен ремонт пумпи у водоводима, 
подстаницама и бустер станицама.   
      

- Уређене зоне заштита. 
 

    

    

 
 

- Отклоњене последице поплава. 

Током априла месеца 2014 године  због великих падавина дошло је до изливања реке 
Топлице низводно и узводно од непосреде зоне санитарне заштите водовода, што је довело до 
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замућења питке воде, али су брзом интервенцијом спречене веће последице, а већ причињене 
отклоњене у најкраћем року, по повлачењу реке.   
 

          
 
 
 
 

  ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ  
 
 

1. Реконструкција водоводне мреже у ул.Антонија Антонијевића од Л = 175,00 м 
2. Реконструкција водоводне мреже у ул.Арсенија Чарнојевића у дужини Л = 226,80 м 
3. Реонструкција водоводне мреже у ул.Филипа Филиповића на дужини Л = 843,80 м 
4. Реконструкција водоводне мреже у ул.Илије Коњевића на дужини од Л = 195,10 м 
5. Реконструкција водоводне мреже у ул.Његошевој на дужини од Л = 562,00 м 
7. Реконструкција водоводне мреже у ул.Страхињића Бана  на дужини од Л = 180,00 м 
8. Радови на санацији водоводне мреже  у Метеоролошкој станици 
9. Реконструкција водоводне мреже у ул.Вукоја Јовановића- Пилота Л = 170 м 

10. Реконструкција водоводне мреже у ул.Косовској бр.73-77 у дужини Л = 44 м 
11. Реконструкција водоводне мреже у ул.Стевана Првовенчаног, Л = 155 м 
12. Реконструкција водоводне мреже у возном парку „Србија шуме“ 
13. Реконструкција водоводне мреже у ул.Стеван Бинички Л = 440 м 
14. Израда прикључка на реконструкцији у ул.Стеван Бинички Л = 350 м 
15. Реконструкција водоводне мреже у ул.Топличкој 

16. Реконструкција водоводне мреже у ул.Краљевића Марка прилаз ка Јевремовићима Л = 
80 м 

17. Реконструкција водоводне мреже у ул.Р.М.Само  - прилаз Војска Л = 160 м 

18. Израда водоводног прикључка на градском гробљу „Данковиће“ 

19. Издавање превезивање водоводних прикључака у ул.Ћирило и Методије и 
ул.Јастребачкој. 

20. Прикључак на водоводну мрежу Средње школе 
21. Реконструкција водоводне мреже у ул.Јастребачкој I крак 
22. Реконструкција водоводне мреже у ул.Јастребачкој II крак 
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- Набављено доста опреме и алата за рад гређевинске групе у изради и 
реконструкцији водои канализационе мреже, као и осталих грађевинских радова: 
 

- Машина за чеоно варење ПВЦ- водоводних цеви „PT 315“...........................1.038.000,00 
- Електрични компресор „PAK HM 1810“ са свом пратећом опремом………..292.410,00 
- Више комада моторних тестера „STIHL“................................................................63.800,00 
- Пумпа „SAER NR 151E/3A“......................................................................................178.200,00 
- Више комада моторних тримера „STIHL“...........................................................157.464,00 

Укупно...............................................................................................................1.729.874,00 дин. 

 
 

НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

- Наплата комуналних услуга вишеструко повећана. 

        Укупно  – 01.01.2011.г-31.12.2011.г.    ф-17.047.368,00    н-10.910.925,00     р.н.-     64 % 
 Укупно  – 01.01.2012.г-31.12 2012.г.    ф-18.332.875,70    н-13.221.160,00     р.н.-     72 % 
Укупно  – 01.01.2013.г-31.12.2013.г.     ф-19.208.741,00    н-23.249.741,00     р.н.-   121 %     
Укупно  – 01.01.2014.г-31.12.2014.г.    ф -17.796.447,00    н-19.173.719,00     р.н.-   108 % 
      

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 наплате. 
  
 Како би корисницима што више изашли у сусрет у вези плаћања ранијих и нагомиланих 
дугова по сонови 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 од 31.13.2013.године. 
Број уговора о отпису камата: 298, на износ 1.989.126,50 од 01.12.2012 г. до 31.03.2013 г. 
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 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 у 2013. години: 454, на износ 12.054.888,77 динара. 
Број вансудских поравнања у 2014. години:208, на износ 5.534.786,90 динара. 
 
  

 
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.       
 
       

Рб Канализациона мрежа 
 

1. Санација атмосферске канализације у улици Р.М.Само  
2. Санација канализационе цеви у ул.Краља Милутина   
3. Санација канализационе цеви у ул.Топличкој 
4. Санација канализационог рова Р.М.Само 
5. Санација канализационе мреже у ул.Бранка Радичевића 
6. Санација канализационе слепљене цеви у ул.Стевана Првовенчаног  
7. Прелаз I канализационе мреже у ул.Топличкој Л = 15 м 
8. Реконструкција канализационе мреже у ул. Филипа Филиповића  
9. Израда канализационе мреже ДН 200 мм у ул.Његошевој 
10. Фекална канализација ∅315 мм – Пролом бања 
11. Реконструкција колектора фекалне канализације код Железничке станице Л = 472 м 
12. Реконструкција канализационе мреже у ул.Др.Хаџића Л = 65 м 
13. Израда атмосферске канализације у ул.Топлички Кеј 
14. Израда атмосферске канализације у ул.Филипа Филиповића 

15. Израда групног прикључка на фекалну канализацију у насељу Вељковиће прилаз 
Војска Л = 160 м 

16. Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој I крак 
17. Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој II крак 
18. Израда канализационе мреже у ул.Р.М.Само - Влачара 

19. Издавање привремених прикључака н а фекалну канализацију корисницима у 
ул.Јастребачкој, Ул.Топличка и Р.М.Само 

20. Израда фекалне канализације ∅ 160 мм на градском гробљу  „Данковиће“ 
21. Израда фекалне канализације ∅ 200 мм у ул.Стеван Бенички прилаз III 
22. Израда фекалне канализације ∅ 200 у ул. Бранислава Нушића 
23. Израда фекалне канализације ∅ 200 у ул. Р.М.Само, прилаз Војска 
24. Израда фекалне канализације ∅ 200 у ул. Р.М.Само, прилаз Танасковићи 
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- Урађена замена, поправка или подизање већег броја оштећених шахтова. 
 

Рб. Санација шахт поклопаца  

1. Замена шахт поклопаца у ул.Стевана Првовенчаног 
2. Подизање шахти у ул.Његошевој 
3. Подизање шахти у ул.Карађорђевој 
4. Израда шахт поклопца у ул.Арсенија Чарнојевића 
5. Подизање шахт поклопаца и спуштање ивичњака у  ул.Карађорђевој 
6. Ливење шахт поклопца у ул.Никодија Стојановића  
7. Санација шахт поклопаца  у ул.Дринка Павловић 
8. Замена  шахт поклопаца на градским улицама 
9. Подизање шахт поклопца у ул.Старине Новак 

10. Санација шахт поклопца у ул.Светог Саве, Р.М.Само, Омладинској и Пролетерских 
бригада 

 

 
 

- Израђивани потпорни зидови као заштита од атмосферске воде или обрушавања 
земље. 

Рб. Израда потпорних зидова  

 
1. Израда потпорног зида у ул.Војкана Јеремића 
2. Израда потпорног зида у ул.Дринка Павловић 
3. Израда потпорних зидова у ул.Никодија Стојановића и Старине Новак 
4. Израда парапетних зидова у ул.Краља Милутина 

5. Изградња – доградња дела парапетног зида на објекту „Лабараторије нове“ Дом здравља 
у Куршумлији  

6. Изградња потпорног зида у ул.Др.Мелгарда  - поред воденог тока (потока), заштитне 
канализационе шахте и дворишта Л = 7,75 м 

7. Санација и изградња парапетних зидова у ул.Вукоја Јовановића – Пилота и ул.Светог 
Саве 

8. Потпорни зидови у ул.Никодија Стојановића, Старине Новака,Кнеза Милоша, 
С.Младеновића  

9. Санација потпорног зида и ограде код гимназије и економске школе 
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- Набављено и постављено 3 мерача протока отпадних вода, чија је вредност 
484.650,00 динара. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА 
 

Осим водоснабдевања, одржавања водоводних и канализационих мрежа, ЈПКД 
„Топлица“ на листи својих основних делатности има и одржавање хигијене града. Под тим се 
подразумева чишћење и уређивање јавних површина на територији наше општине, као и брига 
о заштити животне средине и очувања природе. 
 

- Извршена санација и уређење свих дивљих депонија у граду. 
 

     
 

- Чишћење корова и растиња изнад  Дома културе (Омладинска улица) – коров и 
растиње дуж канала , у склопу Омладинске улице, прилазу Манастиру Св.Никола 
... 
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- Вршено редовно прање улица у I и II градској зони. 

 

      

 
- Постављено 50 бетонских жардињера у центру града и засађено више од 100 комада 

разних врста четинара. 
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- Одржаване вршњачке едукације за децу основних и средњих школа у сарадњи са 
ГИЗ-ом, чиме су учесници више упознати са заштитом животне средине и 
очувањем природе, као и са стањем количина отпада на територији наше општине. 
 

           
 
 

- Вршена садња сезонског цвећа и уређивање парка,  кружних токова и  градских 
вртова.  

         3 
 
 
 

- Набављено теретно возило за одвоз смећа „Renault midlum-220.12“, капацитета 8 м3. 
- Набављено теретно возило за одвоз смећа „Iveco“, капацитета 12 м3. 
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- Извршено уређивање и ограђивање градског сметлишта „Лаковски брегови“ у 

насељу Баћоглава, бетонским стубовима и жицом, као и постављање рампе и 
обезбеђивање службеног простора за дежурног радника.  
 

           
 
 

- Набавком 138 контејнера проширена покривеност одржавања јавне хигијене 
територије Куршумлије, а тиме и смањена могућност настанка дивљих депонија. 
Контејнери су, сем у самом граду, постављени и у Месним заједницама Мердаре, Рударе, 
Рача, Пролом Бања, Кастрат, Луковска Бања, Жуч, Мачковац, Пепељевац, Спанце и 
Куршумлијска Бања. 
 

           
 

- Формиран „Зелени савет“ – општине Куршумлија у сарадњи са Сталном 
конференцијом општина и градова, и ЈПКД „Топлица“, које ће се бавити питањима 
заштите животне средине на територији општине Куршумлија. 
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- Засађено 180 стабала липе, која су формирала дрворед прилазним путевима граду, 
улицом Р.М. Само, прилаз ка цркви, и у насељу Расадник, дуж Топличке и Омладинске 
улице. 

       
 

      
 

- Започето уређење кеја реке Топлице у строгом центру града. 

ВОЗНИ ПАРК 
 
    Возни парк је у односу на претходни период знатно обновљен како поправком и 
ремонтом старих и дотрајалих возила тако и набавком нових возила, опреме, делова и алата.  
 

- Новонабављена возила и опрема за возила: 
 

- Теретно возило за одвоз смећа „IVECO“...........................................................9.940.000,00 
- Ровокопач „CATERPILLAR“..............................................................................8.784.000,00 
- Теретно возило за грађевинске послове „IVECO TRAKKER-“....................14.376.000,00 
- Теретно возило за одвоз смећа „RENAULT- MIDLUM- 220.12“.....................9.000.000,00 
- Aуточистилица „BUCHER“...............................................................................12.810.000,00 
- Укупан износ...............................................................................................54.910.000,00 дин. 
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- Новонабављена опрема за возила: 
 

- Цистерна за питку воду од „INOX“ материјала, запремине 5 м3.......................792.000,00 
- Кашика за ровокопач „CATERPILLAR“..............................................................175.600,90 
- Хидраулични плуг за чишћење снега за камион „IVECO“................................585.600,00 
- Хидраулични плуг за чишћење снега за ровокопач „CATERPILLAR“............498.750,00 
- Вучни посипач соли „WPS 1.3“.............................................................................571.200,00 
- Расипач вештачког ђубрива 400 л...........................................................................30.990,00 
- Укупан износ.................................................................................................2.654.140,90 дин. 
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- Извршен ремонт старих возила и оспособљавање за њихов нормалан рад. 
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- Сва возила опремљена су ГПС уређајима што унапређује и олакшава рад, а такође 
омогућава и контролу извршених радова. 
  

   
  

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. 
  

-    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.  

-   Бетонирано су два улазна степеништа са доње стране (из ул. Илије Коњевића).  
-   Три пута годишње је кошена трава и ниско растиње на целом гробљу уочи свих 

задушница.   
-   Плански и по пројекту, избетониран већи број сокли како би се спречило самовољно и 

непланско сахрањивање покојника. 
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-   Својом механизацијом и људством на захтев месних заједница вршила уређивање и 
сређивање локалних гробља у сеоским насељима. 

-   Извршено реновирање просторија продавнице, односно уређење купатила, глетовање 
и кречење просторија, постављање подних плочица и сређивање браварије 

-   Радови на капели приведени крају, и урађена канализациона мрежа са септичком 
јамом на прописаној удаљености.  

    
  

-   Извршена набавке комплетне и разнолике погребне опреме како би се поред ископа и 
превоза затворио целокупан круг погребних услуга. 

      -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.  
  

Година Погребне услуге Продавница Свега 
2012 408.320,00 132.017,00 540.337,00 
2013 1.202.886,00 365.207,00 1.568.093,00 
2014 2.095.870,20 701.718,80 2.797.589,00 

 
 

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 је пијаца гледајући са стране деловала више као као дивље насеље него уређен простор за 
трговину. 
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- У 2013. години урађена је прва фаза покривања пијаце као и адаптација пословних 

просторија са формирањем санитарних. 
       

        

  
- 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. 

- Израђена канализациона мрежа на пијациу дужини од 66,61м  
- Направљено и постављено 20 комада нових тезги  
- Извршена реконструкција (замена лимова, кородиралих цеви и фарбање) 30 комада 

старих тезги 
- Направљено и постављено преко 50 комада нових дрвених тезги 
- Направљено и постављено 23 комада надкривених мрежи за продају воћа и поврћа. 
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-    Извршено и комплетно реновирање и сређивање локала и магацина дуж платоа 
зелене пијаце, који су годинама непрофитабилно коришћени и били у јако лошем 
стању.  

-    Извршена је реконструкција 4 локала и 3 магацина. 

       
 

Слике локала пре реновирања. 
 

       
Слике локала после реновирања. 
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- Израђени додатни канали за одвод атмосферске воде са пијаце.

 
 

- Наплата пијачних услуга и вашара вишеструко повећана. 

Година Пијачне услуге Вашар Укупно 
2011 2.321.182,00 621.000,00 2.942.182,00 
2012 2.362.100,00 1.011.600.00 3.373.700,00 
2013 2.975.522,00 1.380.450.00 4.355.972,00 
2014 4.552.110,00 1.604.200,00 6.156.310,00 

 
 
 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  
 
 

Дуговања/потраживања 28.06.2012.г 31.12.2012.г 31.12.2013.г 31.12.2014.г 
Зараде запослених -18.765.592,00 8.272.777,00 / / 

Добављачи -25.913.211,25 -13.348.918,00 -10.938.148,00 -6.641.734,38 
Порези и доприноси -18.282.541,00 -15.348.918,00 -10.368.483,00 -4.474.513,00 

Накнада за водна добра -3.890.000,00 -3.750.000,00 -3.661.211,00 -2.758.225,00 
Исказана добит  1.144.295,00 2.144.965,00 5.923.949,00 

 
 

 
 
 
 


