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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. 
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ  
 

Табела : Кадрови по основу обављање делатности 

 
Р.бр. Обављање делатности број 

1. Администрација 18 

 Основне делатности :   

2. Одржавање хигијене града 24 

3. Градски водовод 8 

4. Наплатна служба 9 

5. Служба возног парка 10 

6. Служба механичарских и браварских радова 4 

7. Група за извођење грађевинских радова 11 

8. Служба на одржавању водоводне и канализационе мреже 8 

9. Служба погребних услуга 2 

 Укупно 94 

                                 Табела : Кадрови по годинама стажа 

 
Р.бр. Године стажа број 

1. 0-5 10 

2. 5-10 12 

3. 10-15 15 

4. 15-20 15 

5. 20-25 11 

6. 25-30 15 

7. 30-35 7 

8. преко 35 9 

 Укупно 94 

                               Табела : Кадрови по годинама старости 

 
Р.бр. Године старости број 

1. 20-30 3 

2. 30-40 24 

3. 40-50 31 

4. 50-60 29 

5. преко 60 7 

 Укупно 94 

                               Табела : Кадрови по квалификационој структури 

 
Р.бр. Стручна спрема број 

1. НК 33 

2. ПК / 

3. КВ 20 

4. ССС 30 

5. ВКВ 3 

6. ВШС 3 

7. ВСС 5 

 Укупно 94 
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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 би у многоме значио 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. Нажалост, резервоари још нису пуштени у 

функцију услед неспремности извођача радова да финализује завршне радове и изврши 

примопредају објекта после пробе на водопропустивост резервоара.   

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 2014. годину је: 

 

- За домаћинства  -           459 320 м3 

- За правна лица   -          139 512 м3 

- Укупно:...........................598 832 м3  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2014. ГОДИНИ 

 

 
- Вршено чишћење реке Топлице 

У непосредној зони санитарне заштите водозахвата вршено чишћење речног корита и 

обале реке Топлице. Извршено и ограђивање непосредне зоне санитарне заштите 

водозахвата на другој обали реке Топлице: 

 

   

   

 

 

 

 

 



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2014 година 
 

6 

 

 

 

 

 

- Вршено  чишћење инфилтрационих базена.  

Из инфилтрационих базена извучена сва тења и запрљани песак из филтерског слоја.  

Дотеран и уграђен нов песак за филтерски слој укупној количини од  203м³.         

 Инфилтрациони базен 1: 
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Инфилтрациони базен 2: 
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              Инфилтрациони базен 3: 

    

                
             

 Чишћење таложног базена: 
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- Израђен хидрант 

 

У ужој зони санитарне заштите постављен хидрант за потребе точења воде за пиће: 

               
 

               
 

 

 

 

 

 



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2014 година 
 

10 

 

 

- Извршено насипање пута 

У ужој зони санитарне заштите насут пут за приступ хиданту : 

 

    
 

- Израђена стаза 

Израђена пешачка стаза поред бараке  за смештај радника: 
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- Замењен главни напојни кабал 

Замењен главни напојни кабал (4x95mm²) од трфостанице до зграде новог водовода  у 

дужини од  120m  : 

 

          

       
 

- Купљена нова пумпа 

Купљена нова утопна пумпа тип „SAER NR151” и  уграђена у подстаници 3 : 
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- Направљен прелив на каналу 

На каналу који из реке Топлице напаја водом инфилтрационе базене израђен прелив за 

регулацију количине допремљене воде : 
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- Ремонт пумпи 

Више пута у току године ремонтоване пумпе у новом водоводу;старом 

водоводу;подстаницама 1,2и3;и у бустерима Марковиће,Баћоглава и Вељковиће. Поред 

тога замењена и доводна цев ф125 за пумпу ВП100/1 у старом водоводу. 

 

Замена цеви :  

   

   
Ремонт пумпи: 
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- Завршено ограђивање санитарних зона заштите : 

    

     

-Уређиване зоне заштита: 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У 2014. ГОДИНИ 
 

   У 2014. години део водоводне линије је реконструисан, док је у појединим деловима града 

изграђена нова водоводна линија са новим приклључцима како би што већи број корисника био 

подмирен здравом и хигијенски исправном водом за пиће. 

   Улице у којима је рађена изградња или реконструкција водоводне мреже: 

 

- Реконструкција водоводне мреже у ул.Стеван Бинички L=440 м 

- Израда прикључка након реконструкције водоводне мреже у ул.Стеван Бинички L=350 м 

- Реконструкција водоводне мреже у ул.Топличкој 

- Реконструкција групног водоводног до водоводних шахти корисника у ул.Краљевића 

Марка прилаз ка Јевремовићима L=80 м 

- Реконструкција групног водоводног до водоводних шахти корисника у ул.Р.М.Само – 

прилаз Војска L=160 м 

- Израда водоводног прикључка  на градском гробљу „Данковиће“ 

- Издавање и превезивање водовоних прикључака у ул.Ћирила и Методија и 

ул.Јастребачкој корисницима 

- Прикључак на водоводну мрежу Средње школе 

- Изградња водоводне мреже у ул.Јастребачкој I крак 

- Замена водоводне мреже у ул.Јастребачкој II крак 
- Реконструкција водоводне мреже у ул.Филипа Филоповића и Његошеве 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОПЛАВИ У ВОДОВОДУ 2014. ГОДИНЕ 
 

 

Током априла месеца 2014 године  због великих падавина дошло је до изливања реке 

Топлице низводно и узводно од непосреде зоне санитарне заштите водовода. 

Одређена количина замућене воде доспела је у наливна поља , али је ангажовањем 

механизације спречено даље продирање у непосредну зону санитарне заштите и  плављење 

бунара. 
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Пре плављења: 
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Након плављења: 
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 Након првих индиција замућења подземних вода у бунарима близу реке Топлице 

искључени су бунари бр.4;бр.5;бр.6 и бр.7 као и дренажна галерија бр.2. У експлоатацији су 

остали само бунари бр.1; бр.2; бр.3 и дренажна галерија бр.1 код којих није постојала опасност 

од замућења подземних вода.  

 Проглашено ванредно стање за водоснабдевање у Куршумлији и преко медија објављено 

да вода није за пиће, а код војске Србије  обезбеђене цистерне за снабдевање грађана које су се 

користиле све до потврде из ИЗЈЗ Ниш  о исправности  воде. 

 Након повлачења воде у речно корито приступило се санирању изворишта. Очишћене 

санитарне зоне заштите и поправљена ограда. 

Вршено  чишћење инфилтрационих базена. Из инфилтрационих базена извучена сва 

тења и запрљани песак из филтерског слоја.  Дотеран и уграђен нов песак за филтерски слој 

укупној количини од  203м³.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ –                                    

НАЛАТИ  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2014. ГОДИНИ 

 

Наплата воде физичких лица 01.01.-30.06.2012 г. 
 

Месец/година Ф.куће Ф.зграде Фактурисано   Наплаћено Реализацијаa 

01-07    2012 / / 8.599.692,00 5.900.970,00 68% 

 

Наплата воде физичких лица  01.07.-31.12.2013 г. 

 

Месец/година Ф.куће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

07-08     2012 3.510.049,55 704.665,04 4.214.714,50 2.207.176,00 52% 

 09-10    2012 2.375.315,66 709.612,08 3.084.927,60 2.548.741,00 82% 

11-12     2012 1.739.551,42 694.318,43 2.433.869,80 2.564.359,00 105% 

Укупно 7.624.916,63 2.108.595,44 9.733.183,70 7.320.190,00 75% 

 

Наплата воде физичких лица 01.01.-31.12.2013 г. 

  
Месец/година Ф.киће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

01-02     2013 1.720.200,00 697.085,00 2.417.285,00 3.193.163,00 132% 

03-04     2013 3.294.045,00 693.261,00 3987.306,00 5.523.218,00 139% 

05-06     2013 1.920.781,00 739.619,00 2.660.400,00 3.406.510,00 128% 

07-08     2013 3.432.829,00 764.033,00 4.196.862,00 3.791.827,00 90% 

09-10     2013 1.943.730,00 792.571,00 2.736.301,00 3.582.573,00 131% 

11-12     2013 2.484.841,00 725.451,00 3.210.292,00 3.801.707,00 118% 

Укупно 14.796.426,00 4.412.020,00 19.208.446,00  23.249.741,00 121% 
 

 

Наплата воде од физичких лица  01.01.-31.12.2014 g 

  
Месец/година Ф.куће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

01-02     2014 1.885.181,00 706.970,00 2.592.151,00 3.563.812,00 137% 

03-04     2014 2.514.445,00 764.696,00 3.279.141,00 2.941.719,00 90% 

05-06     2014 1.832.388,00 766.058,00 2.598.446,00 2.962.427,00 114% 

07-08     2014 2.893.317,00 728.583,00 3.621.900,00 3.137.819,00 87% 

09-10     2014 1.703.631,00 743.155,00 2.446.786,00 3.251.045,00 133% 

11-12     2014 2.453.040,00 804.983,00 3.258.023,00 3.316.897,00 102% 

Укупно 13.282.002,00 4.514.445,00 17.796.447,00 19.173.719,00 108% 

 
        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 % 
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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. 

 Поред дељења и наплате рачуна у делатности ове службе је и очитавање водомера које се у 

2014. 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. И 2014.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 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. 

 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. 

 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 и приватним извршитељем, што ће мо и у 

наредној години свакако интезивирати. 

Број исључиваних потрошача са водоводне мреже у  2013---35,  

Број исључиваних потрошача са водоводне мреже  у 2014---15 

Број утужених потрошача због неизмирених обавеза у 2013---21,  

Број утужених потрошача због неизмирених обавеза у 2014---131 (47-суд, 84-извршитељ) 

 

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 2014 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. 
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      У 2014. години део канализационе линије је реконструисан, док је у појединим деловима 

града и приградских насеља изграђена нова канализациона линија са новим приклључцима. 

   Улице у којима је рађена изградња или реконструкција водоводне мреже: 

- Реконструкција колектора фекалне канализације код Железничке станице L=472 м 

- Реконструкција кнализационе мреже у ул.Др.Хаџића L=65 м 

- Израда атмосферске канализације у ул.Топлички Кеј 

- Израда атмосферске канализације у ул.Филипа Филиповића 

- Израда групног прикључка на фекалну канализацију у насељу Вељковиће прилаз Војска 

L=160 м 

- Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој I крак 

- Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој II крак 

- Израда канализационе мреже у ул.Р.М.Само – Влачара 

- Издавање привремених прикључака на фекалну канализацију корисницима у 

ул.Јастребачкој, ул.Топличкој и ул.Р.М.Само. 

- Израда фекалне канализације ∅160 мм на градском гробљу у „Данковиће“ 

- Израда фекалне канализације ∅ 200 мм у ул.Стеван Бинички прилаз  III 

Такође је у 2014. години 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. 

    Овај посао обухвата чишћење категорисаних улица, тротоара, тргова, одржавање и 

уређивање зелених површина, шаркова, орезивање дрвореда, санација дивљих депонија и друго.  

ЈПКД  „Топлица“ је у 2014.  години била доста активна на терену, што је и доста утицало 

на изглед наше општине.                                                                                                                                                                                                                                          

Поред редовног чишћења и прања улица прве и друге категорије, одржавања парка, зеленила и 

дрвореда, одржавања кишне канализације, урађено је и доста ствари које нису предвиђене 

Планом и програмом јавне хигијене и зеленила. Тако је само на пролећно уређење центра града, 

кружних токова и парковског простора утрошено 230.000,00 динара , а на јесење уређење 

прилазних улица граду, црквама и манастирима, садњом 180 липа утрошено 270.000,00 динара. 

Хронолошки, радови су се овако одвијали : 

  

- Санација дивље депоније дуж железничке пруге – услед примећене велике количине 

отпада на место које није предвиђено за његово одлагање, дуж железничке пруге је 

урађено чишћене настале дивље депоније и орезивање растиња 
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- Чишћење корова и растиња изнад Дома културе (Омладинска улица) – коров и растиње 

дуж канала , у склопу Омладинске улице, извађено је и очишћено, чиме се омогућила 

прегледност са горње и доње стране канала 
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- Прање улица (прво након зимског одржавања) – после зимског одржавања града и 

велике количине соли и ризле која је посута по улицама, уследило је прање  

 

      

 

- Постављање бетонских жардињера у центру града и садња четинара  - постављање 50 

жардињера у ужем центру града са посађеним четинарима је знатно допринело 

улепшавању града  
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- Одржавање вршњачких едукација 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 

 

           
 

 

- Садња сезонског цвећа и уређивање парка –  уређење кружних токова и засађивање 

сезонског цвећа, као и засађивање цвећа на градском вртоима. Додавање одређене 

количине земље и сађење новог цвећа, наш парк чине знатно лепшим   

         3 
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- Уређивање и ограђивање градског сметлишта „Лаковски брегови“ у насељу Баћоглава – 

радови су обухватили ограђивање депоније бетонским стубовима и жицом, као и 

постављање рампе и обезбеђивање службеног простора за дежурног радника.  

 

           
 

 

- Набавка 30 контејнера, која је финансирана делом од стране донације Владе Јапана и 

сопственим средствима ЈПКД „Топлица“, учинили су да се прошири покривеност 

територије Куршумлије што се тиче обављања своје делатности, тј. одржавања хигијене. 

Контејнери су постављени у месним заједницама Мердаре, Рударе, Пролом Бања, 

Луковска Бања и Куршумлијска Бања. 

-  
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- Формирање „Зеленог савета“ – општина Куршумлија у сарадњи са Сталном 

конференцијом општина и градова, и ЈПКД „Топлица“, формира неформално тело које 

ће се бавити питањима заштите животне средине на територији општине Куршумлија 

 

- Уређивање јавних површина и уклањање корова и растиња дуж канала (Топличка улица) 

 

- Садња липа – Засађивање 180 стабала липе. Стабла су формирала дрворед од улаза у 

град, од петље кроз насеље Вељковиће, улицом Р.М. Само, прилаз ка цркви, и у насељу 

Расадник, дуж Топличке улице 

       
 

      
 

    Такође, треба споменути да је једна од активности предвиђена ЛАП-ом наше општине да 

ЈПКД „Топлица“ уз помоћ ФТН из Новог Сада, квартално у току године ради мерење, 

селекцију и испитивање морфолошког састава отпада са територије наше општине. Подаци 

које добијемо обрадом стања са терена доста унапређују доступност информација о стању 

отпада, као и основ за подношење извештаја Министарству и Агенцији за заштиту животне 

средине.  
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    За рад ове службе је од великог значаја још једно возило које ради на сакупљању смећа, 

а набављено је средствима донације Владе Јапана, као и набавка 30 контејнера, што је већ 

наведено. Након овога, можемо се похвалти да смо ове године проширили покривеност што 

се тиче јавне хигијене бар за 30%. Тренутно су за наше грађане доступна 224 контејнера за 

мешовити отпад и 45 жичаних контејнера за одлагање ПЕТ амбалаже. У плану је да се у 

наредној години тај број повећа. 

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.  

 

 Новонабављена возила и опрема за возила: 

- Теретно возило за грађевинске послове „IVECO TRAKKER- AD 380T36“.........11.980.000,00 

- Теретно возило за одвоз смећа „RENAULT MIDLUM- 220.12“............................7.500.000,00 

- Цистерна за питку воду од „INOX“ материјала, запремине 5 м3...........................660.000,00 

- Кашика за ровокопач „CATERPILLAR“.......................................................................146.334,08 

- Хидраулични плуг за чишћење снега......................................................................585.600,00 

- Вучни посипач соли „WPS 1.3“.................................................................................476.000,00 

- Расипач вештачког ђубрива 400 л.............................................................................25.825,00 

- Укупан износ.............................................................................................21.373.759,08 дин. 

 

    Знатан део возила који раније због својих техничких неисправности није могао да се 

региструје, у 2013. и 2014. години је сређен, технички исправан и апсолутно способан за 

обављање послова којима су и намењена, за шта је уложен знатан део сопствених средстава. 

- Набавка гума...................................................300.000,00 

- Диференцијал.................................................380.000,00 

- Мењач...............................................................40.000,00 

- Акумулатори....................................................100.000,00 

- Хидрол уље 46.................................................100.000,00 

- Уље САЕ 30.........................................................40.000,00 

- Уље САЕ 90.........................................................10.000,00 

- Товатна маст......................................................20.000,00 

- Антифриз............................................................50.000,00 

- Фарба..................................................................50.000,00 

- Ситан ивентар...............................................1.400.000,00 

Укупан износ..........................................2.490.000,00 дин. 

 

*ситан ивентар потребан за возила (сијалице, пакнови, стакла за штопове, фарови, 

електроде, брусне плоче, шрафови, аутомати, цилиндри, тастери, блендери, споне, ламеле, 

држачи мотора и остали механички делови)  – 1.400.000,00 дин 
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    Такође је доста средстава уложено и у изради и опремању редионица (механичарске, 

браварске и грађевинске) како би се створили услови за нормално обављање послова.  

 

Извештај о зимском одржавању улица у граду 

 
ЈПКД  „Топлица“ је за зимско одржавање улица и путева знатно опремљенија и 

спремнија од претходних година.           

Од возила за учествовање у зимском одржавању ЈПКД „Топлица“ поседује :  
1. Трактор ИМТ – 539 са раоником ширине 2,2 m, и циклоном за расипање соли, погодним за одржавање 

градских и приградских уских и неприступачних улица, парковских и пешачких улаза, пролаза, и прилаза 

према приоритетним установама. 

2. Ровокопач Venieri са дводелним раонком ширине 2,9  и кашиком запремине   1 m³, погодним за уклањање 

већих наноса. Мањих је габарита па је погодан за уже улице и прилазе сеоским насељима, односно 

путевима са обраслом шумом. 

      
3. Ровокопач Catepilar са дводелним раоником ширине 2,8 m и кашиком запремине 1,2 m³. Већих је габарита 

али и веће снаге, тиме је погодан за уклањање већих сметова у удаљеним брдским селима. 

4. Камион ИВЕКО са раоником ширине  3,2 m и епохом (расипач соли) запремине 1,2 m³. Погодан је за брже 

чишћење асфалтираних путних праваца ка удаљеним селима попут Доброг Дола,  Грабовнице, Вршевца и 

др. 
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5. Камион ФАП 13-14 са дуплом вучом који поседује раоник ширине  3 m и епоху (расипач соли) запремине 

1,2 m³.  

6. Камион ФАП 13-14 са фиксним раоником ширине 3,3 m. 

7. Булдозер ТГ-80, гусеничарем, ширине раоника 3 m, у случају већих земљаних одрона на путевима насталих 

услед падавина. 

- Tреба напоменути да ЈПКД „Топлица“ располаже и довољним бројем људства, а ту се подразумевају 

радници који у летњем периоду одржавају јавну хигијену града као и грађевински радници који због 

немогућности извођења грађевинских радова, у том периоду приступају чишћењу тротоара, прелаза на 

мостовима и свим местима где је немогуће прићи механизацијом, и довољно стручног кадра који 

организује и руководи  зимским одржавањем.      

- Сва возила за зимско одржавање опремљена су ГПС уређајима што унапређује и олакшава рад, а такође 

омогућава и контролу извршених радова. 

  

    
Прошлогодишња сезона зимског одржавања није била претерано захтевна и јака, па смо успели да у 

максимално кратком року учинимо све путеве проходним, пре свега правилним распоредом и добром 

координацијом, aли смо ове сезоне захваљујући обновљеној опреми и новим машинама опремљенији  за 

веће изазове и теже ситуације.   

ПОТРШЊА ГОРИВA 

 

Назив возила Јануар (л) Фебруар (л) Март (л) Април (л) Мај (л) Јун (л) Укупно  

Шкода 18620 108 11272 74 13290 88 21218 140 23603 160 20017 135 108.020 

Лада Нива 7482 49 12146 71 13885 92 20066 133 31859 215 31959 216 117.397 

Ривал Ивеко 13562 91 4590 30 18679 121 15826 102 16662 110 17381 115 86.700 

Ивеко смећар 63301 415 66623 443 41419 267 39620 255 79563 525 77238 511 367.764 

Волво смећар 77888 505 78352 515 / / 97233 628  15143 100 53806 356 268.616 

Рено смећар / / / / / / 23799 154 / / 12065 80 35.864 

Ивеко кипер / / / / / / 36217 233 / / / / 36.217 

Фап 13-14 / / / / / / 23799 154 33478 211 85381 566 142.658 

Фап дуплак 69902 454 / / 32431 209 36217 234 38421 253 18283 120 195.254 

Мерцедес 12/13 3069 20 / / 61051 395 66947 432 46985 310 / / 178.052 

Вома 15600 102 23715 156 / / / / 10095 67 12918 152 62.328 

Фекалка 16461 107 10200 66 18423 119 39620 256 86569 175 24888 165 196.161 

Катепилар скип 21493 139 38102 250 43162 279 104494 675 80396 531 70921 470 358.568 

Винијери скип 37347 242 15182 100 31880 206 39925 258 35535 235 33009 219 192.878 

Булдожер 24525 160 24486 162 47399 306 6196 40 12092 80 30227 200 144.925 

IMT трактор 18540 121 9966 65 10650 69 13192 85 14582 96 15845 105 82.775 

Фијат темпра 5454 36 2670 17 3779 25 2882 19 / / 2481 17 17.266 

Пезејац погреб. / / 3496 23 2716 18 2978 19 / / / / 9.190 

Цистерна / / / / / / / / / / / / / 

Уља и мазива 6980 46 12732 84 / / / / / / / / 19.712 
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Назив возила Јул (л) Август (л) Септе-

мбар 

(л) Окто-бар (л) Нове-мбар (л) Деце-

мбар 

(л) Укупно  

Шкода 24850 163 19314 127 23732 156 24404 162 20903 142 18402 135 131.605 

Лада Нива 30853 203 12487 82 25465 167 18169 120 17226 117 32091 171 136.291 

Ривал Ивеко 19648 127 21297 137 15211 98 29061 187 18396 120 33698 231 137.293 

Ивеко смећар 80354 520 93242 602 80998 521 72883 470 57430 373 73150 501 458.057 

Волво смећар 56284 364 62876 406 52866 339 39428 255 51554 334 / / 263.008 

Рено смећар 38837 251 55288 357 37091 238 38553 249 58959 384 43076 295 271.804 

Ивеко кипер 61858 400 47337 306 24428 157 25075 163 61015 397 209540 1435 429.256 

Фап 13-14 13306 86 24299 156 29694 191 19215 123 37620 245 33165 225 157.299 

Фап дуплак 42246 274 / / 16706 107 24174 153 34471 223 44953 311 162.550 

Мерцедес 12/13 / / / / / / / / 33591 219 49294 338 82.885 

Вома 16382 106 / / 32682 210 45724 296 18836 122 21402 145 135.026 

Фекалка 24296 157 34394 222 11020 71 26682 172 20987 136 25524 174 142.903 

Катепилар скип 79956 518 104819 677 62435 401 57069 367 55581 361 121145 833 481.005 

Винијери скип 36516 237 35830 232 41497 267 40977 264 55772 362 77578 534 288.170 

Булдожер 18581 121 12352 80 31126 200 09095 123 18492 121 17488 120 117.134 

ИМT трактор 12545 81 15813 102 13070 84 14926 66 17509 113 19925 138 86.158 

Фијат темпра 2726 18 7646 50 5714 37 10000 66 1710 11 2895 21 33.341 

Пезејац погреб. 2829 19 704 5 1521 10 1942 13 1587 10 976 7 9.559 

Цистерна / / 16610 107 16190 103 10155 65 / / / / 42.955 

Уља и мазива 24218  # 33693 # / / 12188 # 6662 43 29098 190 105.859 

 

 

*Напомена – под ставком уља и мазива подразумева се сво гориво које је коришћено за 

машине за које немамо картицу НИС-а (моторно тестере, тримери, жаба, секачица)  

 

 

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. И 2014. 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. 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.       

 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. 

 Како су радови на капели приведени крају, неопходно је оградити простор катастарских 

парцела на којима је предвиђено гробље, избетонирати предвиђене прилазне путеве, односно 

стазе.  
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 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 

гробаља у сеоским насељима. 

 Поред услуга ископа, превоза и сахрањивања ЈПКД ,,Топлица” поседује и продавницу 

погребне опреме. У 2014. години је 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.  

Извештај о наплати погребних услуга 
 

2012 
Месец/година Погребне услуге Продавница Свега 

Јул 42.200,00 / 42.200,00 

Август 12.000,00 18.700,00 30.700,00 

Септембар 30.000,00 / 30.000,00 

Октобар 60.100,00 / 60.100,00 

Новембар 70.020,00 / 70.020,00 

Децембар 69.000,00 18.700,00 87.700,00 

УКУПНО 283.320,00 37.400,00 320.720,00 

 

2013 
Месец/година Погребне услуге Продавница Свега 

Јануар 73.800,00 19.066,00 92.866,00 

Фебруар 66.000,00 / 66.000,00 

Март  105.519,00 / 105.519,00 

Април 139.008,00 / 139.008,00 

Мај 150.147,00 31.103,00 181.250,00 

Јун 142.281,00 44.853,00 187.134,00 
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Јул 141.241,00 13.130,00 154.371,00 

Август 84.780,00 57.908,00 142.688,00 

Септембар 40.284,00 12.324,00 52.608,00 

Октобар 81.972,00 87.214,00 169.186,00 

Новембар 97.740,00 37.390,00 135.130,00 

Децембар 80.114,00 62.219,00 142.333,00 

УКУПНО 1.202.886,00 365.207,00 1.568.093,00 

 

 

2014 
Месец/година Погребне усуге  

(превоз и ископ) 

Погребне услуге 

(г.места и цокле) 

Продавница 

(погребна опрема) 

Свега 

Јануар 53.394,00  124.432,00 37.246,20 215.072,20 
Фебруар 81.532,00 60.371,30 40.092,20 181.995,50 

Март  110.902,00 16.500,00 67.137,80 194.539,80 
Април 35.750,00 80.973,00 27.831,40 144.554,40 

Мај 58.300,00 79.592,70 30.803,00 168.695,70 
Јун 104.324,00 137.880,40 68.027,80 310.232,20 
Јул 51.810,00 42.627,00 81.059,00 175.496,00 

Август 135.036,00 164.104.60 120.447,00 419.587,60 
Септембар 65.450,00 131.695,40 32.132,00 229.277,40 
Октобар 117.150,00 44.464,20 78.092,40 239.706,60 

Новембар 112.200,00 / 85.932,00 198.132,00 
Децембар 86.900,00 200.481,60 32.918,00 320.299,60 
УКУПНО 1.012.748,00 1.083.122,20 701.718,80 2.797.589,00 

 

 

 

Набављено погребне опреме 2013: - 392.340,00 динара 

                                                   2014: - 547.620,00 динара 

 
 
 

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. 
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Извештај о продајном простору, на зеленој пијаци 

 
        На зеленој пијаци, од 01.05.2014 год. по новом систему изнајмљивања и наплате (закупа) 

тезги, и продајног простора, има: 

У ненадкривеном делу пијаце: 

             -16 тезги са боксом и мрежом 

-17 тезги без бокса 

-10 металних затворених тезги 

-7 зелених затворених тезги 

У надкривеном делу пијаце: 

              -15 зелених тезги са боксом - текстил, 

              - 7 пиљарских тезги са боксом и мрежом. 

       На преосталом  простору на пијаци, стоје обележена продајна камионска места, коцке и 

простор за монтажне тезге. 

               -Камионска места   : 17 места 

               - Коцке                       : 56 места 

               - Монтажне тезге  : 19 места 

      Обичних зелених тезги има 12, са тим што су само 4 у закупу а остале изнајмљују дневни 

корисници на пијаци. 

       У склопу пијаце постоји локал за млечне производе, у коме продавацио, своје производе, 

пре него  што изложе за продају, мере на дигиталној ваги, и плаћају по килограму 20 динара. 

      Закуп коцки, тезги и камионских места, плаћа се на месечном нивоу, по већ утврђеној цени, 

одређеној на лицитацији и усаглашеној уговором, који су корисници потписали на период од (6 

месеци до годину дана). 

      У марту је 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. 
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Слике локала после реновирања. 

 

         За побљшање услова рада корисника, и побољшања пословања на зеленој пијаци, треба 

извести додатне радове. 

         У ненадкривеном делу пијаце, код обичних тезги, и тезги са боксом у време кишних дана, 

везивањем церада, закупци направе ругло на пијаци. Исто тако, баре које остају после кише на 

местима где су закупљене коцке, стварају проблем закупцима, па ће се у 2015. Години урадити 

додатни канали за одвод атмосферске воде, и набавити додатна количина лима за покривање 

пиљарсог дела тезги. 

Извештај о наплати пијачнине и вашара 

2011 
Месец/година Слободна процена Пиљари Вашар Укупно 

Јануар 100.190,00 /  100.190,00 

Фебруар 81.810,00 /  81.810,00 

Март 183.801,00 /  183.801,00 

Aприл 219.850,00 /  219.850,00 

Мај 221.420,00 / 242.350,00 463.770,00 

Јун 282.600,00 /  282.600,00 

Јул 174.801,00 98.100,00  272.901,00 

Август 167.100,00 112.500,00  279.600,00 

Септембар 215.150,00 96.000,00 378.650,00 689.800,00 

Октобар 110.150,00 113.360,00  223.510,00 

Новембар 62.360,00 23.360,00  85.720,00 

Децембар  50.550,00 8.0080,00  58.630,00 

Укупно 1.869.782,00 451.400,00 621.000,00 2.942.182,00 
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2012 
Месец/година Слободна процена  Пиљари Вашар Укупно 

Јануар 38.500,00 23.860,00  62.360,00 

Фебруар 6.150,00 /  6.150,00 

Март  79.750,00 19.160,00  98.910,00 

Април 93.650,00 32.940  126.590,00 

Мај 128.400,00 13.440,00 277.600,00 419.440,00 

Јун 149.500,00 43.800,00  193.300,00 

Јул 274.200,00 6.500,00  280.700,00 

Август 391.700,00 32.500,00  424.200,00 

Септембар 384.300,00 13.500,00 734.000,00 1.095.800,00 

Октобар 300.550,00 35.040,00  335.590,00 

Новембар 179.350,00 17.360,00  196.710,00 

Децембар 95.550,00 2.400,00  97.950,00 

Укупно 2.121.600.00 240.500.00 1.011.600.00 3.239.750,00 

 

2013 
Месец/година Слободна процена Пиљари Вашар Укупно 

Јануар 122.800,00 8.200,00  131.000,00 

Фебруар 129.000,00 9.600,00  138.600,00 

Март 153.500,00 10.800,00  164.300,00 

Април 194.800,00 10.800,00  205.600,00 

Мај 323.452,00 22.530,00 681.750,00 1.027.732,00 

Јун 266.050,00 26.830,00  292.880,00 

Јул 273.250,00 35.830,00  309.080,00 

Август 287.750,00 28.330,00  316.080,00 

Септембар 336.510,00 30.330,00 698.700,00 1.065.540,00 

Октобар 296.800,00 42.000,00  338.800,00 

Novembar 170.400,00 25.060,00  195.460,00 

Decembar  160.700,00 10.200,00  170.900,00 

Укупно 2.715.012.00 260.510.00 1.380.450.00 4.355.972,00 

 

2014 
Месец/година Слободна процена  Пиљари Вашар Укупно 

Јануар 184.800,00 10.830,00  195.630,00 

Фебруар 165.900,00 10.530,00  176.430,00 

Март 166.800,00 11.830,00  178.630,00 

Април 227.600,00 18.630,00  246.230,00 

 Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по уговорима  

Мај 162.900,00 413.850,00 809.800,00 1.386.550,00 

Јун 107.380,00 405.600,00  512.980,00 

Јул 142.060,00 420.450,00  562.510,00 

Август 90.700,00 378.830,00  469.530,00 

Септембар 118.020,00 448.550,00 794.400,00 1.360.970,00 

Октобар 133.980,00 408.270,00  542.250,00 

Новембар 103.540,00 171.920,00  275.460,00 

Децембар 100.710,00 148.430,00  249.140,00 

Укупно 1.704.390,00 2.847.720,00 1.604.200,00 6.156.310,00 
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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%-2012.g, 48%-2011г  

Месечни просек за  2014г.----- 513.025,83 дин. 41%-2013.г, 90%-2012.г, 109%-2011.г 

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ГРУПА 

 
     У ЈПКД ,,Топлица” је 2013.године формирана грађевинска група за извођење грађевинско-

занатских радова најпре на изради и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, а затим 

и осталих зидарских, молерских, фарбарских и браварских радова.  

   Ова група је  у 2014. години 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 2014. години: 

 

Бр. Водоводна мрежа Износ 

1. 
Реконструкција водоводне мреже у ул.Стеван Бинички 

L=440 м 
3.952.206,00 

2. 
Израда прикључка након реконструкције водоводне мреже у 

ул.Стеван Бинички L=350 м 
567.669,60 

3. 
Реконструкција водоводне мреже у ул.Топличкој 

1.314.600,00 

4. 

Реконструкција групног водоводног до водоводних шахти 

корисника у ул.Краљевића Марка прилаз ка Јевремовићима 

L=80 м 
221.360,40 

5. 
Реконструкција групног водоводног до водоводних шахти 

корисника у ул.Р.М.Само – прилаз Војска L=160 м 1.145.154,10 

6. 
Израда водоводног прикључка  на градском гробљу 

„Данковиће“ 
950.000,00 

7. 
Издавање и прецезивање водовоних прикључака у 

ул.Ћирила и Методија и ул.Јастребачкој корисницима 
93.000,00 

8. Прикључак на водоводну мрежу Средње школе 102.755,60 

9. 
Изградња водоводне мреже у ул.Јастребачкој I крак 

907.381,77 

10. 
Замена водоводне мреже у ул.Јастребачкој II крак 

946.719,60 

11. 
Реконструкција водоводне мреже у ул.Филипа Филоповића 

и Његошеве 
1.207.370,40 

УКУПНО 11.408.217,47 
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Бр. Канализациона мрежа Износ 

1. 
Реконструкција колектора фекалне канализације код 

Железничке станице L=472 м 
3.944.969,40 

2. 
Реконструкција кнализационе мреже у ул.Др.Хаџића L=65 м 

449.110,80 

3. Израда атмосферске канализације у ул.Топлички Кеј 172.796,76 

4. 
Израда атмосферске канализације у ул.Филипа Филиповића 

232.196,40 

5. 
Израда групног прикључка на фекалну канализацију у 

насељу Вељковиће прилаз Војска L=160 м 
1.497.978,10 

6. 
Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој I крак 

159.478,80 

7. 
Санација канализационе мреже у ул.Јастребачкој II крак 

223.451,88 

8. 
Израда канализационе мреже у ул.Р.М.Само - Влачара 

1.743.314,40 

9. 
Издавање привремених прикључака на фекалну 

канализацију корисницима у ул.Јастребачкој, ул.Топличкој 

и ул.Р.М.Само. 

143.566,00 

10. 
Израда фекалне канализације ∅160 мм на градском гробљу у 

„Данковиће“ 
871.000,00 

11. 
Израда фекалне канализације ∅ 200 мм у ул.Стеван Бинички 

прилаз  III  
762.000,00 

УКУПНО 10.199.862,54 
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Бр. Израда парапетних зидова и сокли Износ 
1. Израда парапетног зида у ул.Др.Хаџић 20.582.40 

2. Израда парапетног зида у ул.Илије Коњевића 33.072.00 

3. Изградња потпорних зидова у ул.Милке Протић – Лине  
1.466.039.40 

4. Санација потпорног зида у ул.Цара Лазара 35.818.80 

5. 
Израда бетонских сокли и тротоара на градском гробљу, 

различитих наручиоца. 
262.810,70 

6. Изградња потпорних зидова у ул.Филипа Филиповића 2.400.000,00 

 УКУПНО 4.218.323,30 
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Бр. Остали радови Износ 

 1. 
Машински утовар и одвоз шута на удаљености до 3 км 

„Металпласт Павловић“ 
54.720.00 

2. Машински утовар и одвоз шута у ул. 16 Фебруар  317.520.00 

3. Реконструкција туш када у Социјалној згради у Расаднику 
40.560.00 

4. Замена шахт поклопаца на градским улицама 1.300.368,00 

5. Санација оштећених ивичњака у граду 21.756.00 

6. Подизање шахт поклопаца у ул.Старине Новак 121.640.40 

7. 
Санација шахт поклопаца у ул.Светог Саве, ул.Р.М.Само, 

ул.Омладинској и ул.Пролетерских бригада 
301.789,20 

8. 
Израда прикључака на фекалну канализацију и приступног 

пута након реконструкције колектора код Железничке с. 956.383,80 

9. 
Широки откоп изнад депаданса у Луковској Бањи 

785.700,00 

10. Полагање електро кабла на градском гробљу у „Данковићу“ 50.808,00 

11. 
Разне интервенције чишћење септичких јама аутофекалним 

возилом и одвоз фекалнија.(Жандармерија Мердаре,МУП, 

Војска Србије,приватна лица).  

5.000.000,00 

УКУПНО 8.951.245,36 

 

 

Водоводна мрежа 11.408.217,47 

Канализациона мрежа 10.199.862,54 

Израда парапетних зидова и сокли 4.218.323,30 

Остали радови 8.951.245,36 
УКУПНО 34.777.648,67 

 

 

      Поред изведених радова, радна-грађевинска група је изводила радове на реконструкцијама 

објеката у водоводу, возном парку, управној згради и пијаци.  

   Од великог значаја за рад грађевинске групе су и набављена средства и опрема за рад. Тако је 

поред горе наведеног теретног возила за превоз песка, шута и другог грађевинског материјала, 

набављено и доста алата како би ова група могла потпуно самостално и без ангажовања 

подизвођача да обавља све послове из свог делокруга, а то су: 

- Машина за чеоно варење ПВЦ- водоводних цеви „PT 315“....................................865.000,00 

- Електрични компресор „PAK HM 1810“ са колицима и свом пратећом опремом....243.675,00 

- Моторна тестера „STIHL MS 211“.............................................................................26.583,33 

- Пумпа „SAER NR 151E/3A“......................................................................................148.500,00 

Укупно.........................................................................................................1.283.758,33 дин. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ  
 

 

 

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија завршило је 

2014. годину са позитивним финансијским резултатом, остварена је добит у износу од 

5.923.949,00 динара, што је успешније у односу на резултат из 2013. године када је остварена 

добит од 2.144.965,00 динара и још успешније од резултата из 2012. године када је остварена 

добит у износу од 1.144.295,00 динара.  

 

 Своје пословање ЈПКД „Топлица“ финансира из сопствених извора (приходи од  продате 

робе и услуга водоснабдевања, канализације, сакупљања смећа,погребних услуга) а делом из 

дотација које добија од СО Куршумлија, а што представља разлику између економске (стварне) 

цене воде и комуналних услуга и фактурисане  (социјалне) цене, чиме Општина Куршумлија 

помаже корисницима у плаћању услуга предузећа, чији је оснивач. 

 

 ЈПКД „Топлица“ Куршумлија има један од најскупљих система водоснабдевања (велики 

трошкови одржавања наливних поља и инфилтрационих базена, застарела мрежа, велики број 

пумпи и огромна потрошња електричне енергије, велики трошкови текућег одржавања), а 

насупрот томе ценовник са једним од најјефтинијих цена комуналних услуга.  У 2015. години 

ће се на основу захтева и препорука надлежног Министарства и „Јединствене методологије за 

одређивање цена комуналних услуга“ одредити и цене услуга ЈПКД „Топлица“, који даље иде 

на усвајање Општинским и Скупштинским органима, а на основу тога одређена је и вредност 

дотација за нормално и самостално функционисање комуналног предузећа.    

 

У 2014. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 33.000.000,00 

динара, што је највећим делом утрошено за измирење текућих трошкова електричне енергије и  

плаћање дуга за порезе и доприносе по Споразуму о одлагању пореског дуга закљученим са 

Министарством финансија Републике Србије, који се плаћа у 48 рата почев од  од 01.04.2014. 

године.  Од донације СО Куршумлија купљено је теретно возило за грађевинске послове 

„IVECO TRAKKER- AD 380T36“ вредности 14.376.000,00 динара.  

 

Укупни приходи на дан 31.12.2014. године износе 106.848.774,86 динара. Највећи део 

тих прихода чине приходи од продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација, 

пијаца, вашар, погребне услуге) у износу од 36.768.176,00 динара, и услуга израде и 

реконструкције водоводне и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других 

услуга некомуналне делатности у износу од 34.777.648,67 динара. На основу мишљења и 

предлога финансијског сектора, Надзорни одбор је донео Одлуку о отпису обавеза према 

добављачима које су старије од 3 године, за које  нема више основе по којој би биле плаћене 

(правна лица брисана из региста Агенције за привредне регистре), или се ради о обавезама мале 

појединачне вредности у износу од 1.611.687,88 динара, што се евидентирало директним 

отписом у корист прихода.  Остале приходе чине приходи од закупа земљишта, пословног 

простора, камата, накнада штета,  и остали финансијски приходи.  
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 Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2014. године износе  

53.868.110,00 динара. Предузеће предузима све активности како би се потраживања у што 

већем обиму наплатила. Потрошачима је омогућено склапање Споразума о репрограму дуга у 

више месечних рата, што подразумева необрачунавање камате на износ  обухваћен 

репрограмом. На тај начин изашло се у сусрет потрошачима да избегну трошкове које би 

морали да плате уколико би се наплата дуга вршила судским путем. У 2014. години од правних 

и физичких лица који су склопили Споразум наплаћено је укупно 3.143.820,08 динара. 

Предузеће је у 2014. години као крајњу меру наплате потраживања кренуло са утужењима пред 

надлежним судом и приватним извршитељем. На тај начин наплаћена су потраживања у износу 

од 175.000,00 динара.  

 

 Приликом пописа потраживања дат је предлог да се отпишу због застарелости: 
- Сумњива и спорна потраживања која потичу из 2003. године у износу од 1.668.537,65 динара ; 
- Потраживања од осталих купаца у износу од 5.191.845,76 динара, а приходују претплате у 

износу од 3.181.991,02 динара  и да се потраживања која су у 2007. години од 31.12.2007. године у 
износу од 960.216,40 динара обезвређена, искњиже из евиденције купаца. Предлози су прихваћени и 
спроведена су одговарајућа књижења.  

 

ЈПКД „Топлица“ је завршило 2014. годину са стањем на текућим рачунима у износу од 

20.784.909,49 динара. Захваљујући томе може се са великом сигурношћу планирати плаћање 

будућих обавеза  како према запосленима (зараде и накнаде зарада) тако и према добављачима, 

као и измирења обавеза за примљене авансе на крају 2014. године.  

 

Обавезе предузећа на дан 31.12.2014. године износе 49.927.614,00 динара. Састоје се из: 

обавеза према добављачима 6.641.734,38 динара; обавеза за примљене авансе oд ЈП Дирекција 

за изградњу у износу од 8.578.504,00 динара; обавеза за неплаћене порезе и доприносе по 

Репрограму 4.474.513,00 динара; обавеза за допринос за искоришћену воду 2.758.225,00 динара; 

обавезе за зараду за децембар 2014. године са доприносима у износу од 4.913.982,27 динара 

(исплата у јануару 2015. године); обавеза за ПДВ за децембар 2014. године 3.123.421,48 динара 

који је плаћен јануара 2015. године  и осталих обавеза.  

 

Као предузеће које настоји да буде друштвено одговорно и да помаже широј друштвеној 

заједници, запослени у ЈПКД „Топлица“ су се одрекли 10% своје зараде у износу од 257.240,94 

динара, како би на тај начин пружили помоћ угроженима од поплава, у мају 2014. године .  

ЈПКД „Топлица“  ће се и даље трудити да оставља утисак доброг корпоратвног грађанина.    

 

 

 

ЈПКД „Топлица“ 
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ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ОД  01.01.  ДО 31.12.2014. 

 

 

I    ТРОШКОВИ 

 

1.  Набавна вредност продате робе продавница бр.1............................................ 448.492,00 

2. Утрошен материјал......................................................................................... 14.792.963,00 

3. Утрошен алат и ситан инветар........................................................................... 209.590,00 

4. Трошкови материјала за одржавање хигијене.................................................... 80.704,00 

5. Трошкови канцеларијског  материјала.............................................................. 226.780,00 

6. Трошкови стручног образовања запослених....................................................... 72.755,00 

                                                                                                                                        15.831.284,00 

 

II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 

 

1. Утрошак електричне енергије водовод........................................................... 7.864.591,00 

2. Утрошена електрична енергија  КМ.(.пијаца и радионица)............................ 159.413,00 

3. Утрошена електрична енергија управа.............................................................. 137.635,00 

4. Утрошена електрична енергија локали................................................................ 57.036,00 

5. Утрошено гориво и мазиво нафта................................................................... 4.953.462,00 

6. Утрошено гориво мазиво уље............................................................................. 278.685,00  

7. Утрошено гориво и мазиво – бензин................................................................. 547.166,00 

                13.997.988,00 

 

 

III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 

1. Трошкови нето зарада и накнада запослених.............................................. 31.259.899,00 

2. Трошкови пореза на зараде.............................................................................. 3.020.233,00 

3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених....................................... 5.796.013,00 

4. Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених................................... 2.412.129,00 

5. Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених............................ 321.468,00 

6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца...................................... 4.938.765,00 

7. Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца................................... 2.412.129,00 

8. Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца.............................. 321.468,00 

                            50.482.104,00 
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  IV.    ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 

 

 

1. Трошкови накнаде по уговору о делу...................................................................... 265.460,00  

2. Отпремнина код одласка у пенизију.........................................................................741.987,00 

3. Јубиларне награде........................................................................................................ 29.000,00 

4. Дневнице за службена путовања................................................................................ 25.400,00 

5. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају..................................................... 600.000,00 

6. Остала накнада – пакетићи ........................................................................................ 94.287,00 

7. Остали лични расходи – 10% смаење ѕараде.......................................................... 516.214,00 

8. Трошкови ПТТ у земљи............................................................................................ 509.777,00 

9. Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава............................. 677.935,00 

10. Трошкови огласа........................................................................................................ 231.225,00 

11. Трошкови регистрације моторних возила............................................................... 419.325,00 

12. Трошкови ревизије завршног рачуна....................................................................... 319.758,00 

13. Трошкови амортизације......................................................................................... 4.012.589,00 

14. Трошкови здравствених услуга.................................................................................... 8.000,00 

15. Трошкови других непроизводних услуга................................................................ 761.859,00 

16. Трошкови угоститељских услуга............................................................................. 189.150,00 

17. Трошкови адвокатских услуга.................................................................................. 150.900,00 

18. Трошкови поступка извршења................................................................................. 291.600,00 

19. Трошкови репрезентације у сопстевеном простору............................................... 204.104,00 

20. Трошкови осигурања основних  средстава............................................................. 409.204,00 

21. Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја ............................. 27.552,00 

22. Трошкови платног промета....................................................................................... 151.543,00  

23. Трошкови коришћења ауто-пута.................................................................................. 5.285,00 

24. Порез на имовину....................................................................................................... 276.277,00 

25. Допринос привредној комори Србије........................................................................ 75.142,00  

26. Допринос привредној комори Ниш ......................................................................... 141.027,00 

27. Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду......................................... 181.019,00   

28. Трошкови спорова, таксе судске.............................................................................. 500.025,00  

29. Други трошкови доприноса ......................................................................................... 8.509,00 

30. Остали порези............................................................................................................... 37.504,00 

31. Остали нематеријални трошкови............................................................................  148.721,00 

32. Остали нематеријални трошкови – ТВ- претплата................................................... 16.000,00 

33. Остали нематеријални трошкови – програм ком...................................................... 63.500,00 

34. Трошкови услуга за безбедност и здравље радника................................................. 60.000,00 

35. Остале производне услуге преглед воде - Институт.............................................. 796.151,00 

36. Расходи затезних камата............................................................................................. 12.297,00 

37. Расходи камата по обавезама за порез и допринос................................................. 672.853,00 

38. Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи............................. 6.608.824,00 

39. Остали ванредни расходи.......................................................................................... 293.727,00 

40. Расходи по основу отписа опреме .................................................................................. 569,00 

41. Други трошкови закупнина......................................................................................... 36.063,00 

42. Негативне курсне разлике .......................................................................................... 43.088,00 

     20.613.450,00 
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  ПРИХОДИ 

 

1. Приходи од продате робе на складишту ........................................................... 663.750,00 

2. Приходи од продавнице бр. 1............................................................................. 584.965,00 

3. Приходи од погребних услуга ........................................................................ 1.936.205,00 

4. Приходи од услуга КМ................................................................................... 40.689.595,00 

5. Приходи од услуга вода................................................................................. 16.580.991,00 

6. Приходи од услуга канализација..................................................................... 2.648.330,00 

7. Приходи од услуга смећа................................................................................. 9.734.193,00 

8. Приходи од услуга пијаца................................................................................... 500.100,00 

9. Приходи од услуга закупа тезги...................................................................... 3.454.892,00 

10. Приходи од услуга електрична енергија............................................................. 29.218,00 

11. Приходи од услуга телефон.................................................................................. 32.707,00 

12. Приходи од услуга – Вашар............................................................................. 1.328.500,00 

13. Приходи од дотације......................................................................................  18.624.000,00 

14. Приходи по основу условљених донација...................................................... 2.761.506,00 

15. Приходи од закупа земљишта – перонско место.............................................. 350.803,00 

16. Приходи од закупа пословног простора - локали............................................. 255.762,00 

17. Пиходи од затезних камата – физичка лица ....................................................... 17.353,00 

18. Приходи од смањења обавеза на основу закона ........................................... 4.808.379,00 

19. Позитивне курсне разлике ................................................................................... 62.044,00 

20. Приходи по основу тужби – Иван Ракочевић .................................................... 88.500,00 

21. Остали непоменути приходи и казне радника ................................................. 337.721,00 

22. Остали приходи по основу накнаде трошкова парничног поступка ............. 181.720,00 

23. Остали финансијски приходи .............................................................................. 95.993,00 

24. Приходи од накнаде штете – „Дунав Осигурање“ ........................................ 1.080.863,00 

25. Приходи од вишкова утврђених пописом ............................................................... 685,00 

                                                                                                                                      106.848.775,00 

 

                  

              

                                   Укупни приходи –    106.848.775,00 

                                   Укупни трошкови – 100.924.826,00 

                                         Добит                        5.923.949,00   
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ОБАВЕЗЕ  ЗА  31. 12. 2014. год. 
 

1. Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12. 2014. год ................................... 2.576.600,00 

2. Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде..................................... 2.125.643,00 

3. Обавезе за доприносе и порез на зараде по Репрограму .............................. 4.474.513,00 

4. Обавеза за камату за условни отпис ............................................................... 4.427.767,00 

5. 5.Обавеза према добављачима .......................................................................  6.641.734,00 

6. Обавеза за примљене авансе ......................................................................... 12.937.162,00 

7. Обавезе за ПДВ ................................................................................................ 3.123.421,00 

8. Обавезе за допринос за искоришћену воду ................................................... 2.758.225,00 

9. Остале обавезе ( инвестициони динар , доприноси коморама и др.)......... 10.862.549,00 

                                                                                                  УКУПНО:                  49.927.614,00 
 

 

 

 

   ПОТРАЖИВАЊА  31. 12. 2014. год. 
 

1. Потраживања од физичких лица за воду и смеће........................................ 18.721.203,00 

2. Потраживања од правних лица...................................................................... 26.238.336,00 

3. Потраживања од правних лица по поравнању .............................................. 1.691.493,00  

4. Потраживања од осталих купаца..................................................................... 6.677.261,00 

5. Остала потраживања............................................................................................ 539.817,00 

                                                                                                  УКУПНО                   53.868.110,00 

 

 

 

  

 


