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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 31.12.2015. 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 2015. години завршена је изградња новог резервоара, капацитета од 2 x 1.000 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 ће залихе воде углавном подмиривати потребе водоснабдевања до 

нормализовања ситуације горе наведених непогода.  

Максимална производња у 2015.години у градском водоводу износила је око 88 литара 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 25% до 40%. 

 

 

Фактурисана вода за 2015. годину је: 

 

- За домаћинства  -           665 027 м3 

- За правна лица   -           137 957 м3 

- Укупно:........................... 802 984 м3  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2015. ГОДИНИ 

 
 

- Сређивање подстанице број 2 

Вршено уређивање зграде подстанице 2 и ремонт пумпи у подстаници. 

 

                     
 

                      
 

- Вршено чишћење канала 

Очишћен канал за напајање водом наливних поља у дужини од 1км 
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- Израда нове капије 

            На улазу у водовод у ужу зону санитарне заштите израђена нова капија 
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- Набавка пумпе са мотором за бустер у Баћоглави 

У бустеру у Баћоглави замењена вишестепена центрифугална пумпа од 7,5 кw новом 

вишестепеном центрифугалном пумпом VCV 250/10 T,снаге 10kW. Тиме је повећан капацитет 

бустера у Баћоглави , а самим тим обезбеђено стабилније напајање водом поменутог насеља.

     
- Набавка мотора  за подстаницу 2 

Набављен нов мотор тип: HJN100L2 B5, снаге 3kw за бунарску пумпу BP 100/1 у 

подстаници 2 новог водовода. 
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- Набавка регулатора фреквенције за бустер у Баћоглави 

У бустер у Баћоглави уграђен нов рекулатор фреквенције SEDS 1000-4T0110G/ 015P, 

снаге 11 kW, 400 V, 50 Hz 

 

          
 

          
 

 
- Уклањање сувих стабала  

У непосредној зони санитарне заштите вршено уклањање сувих ста
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- Сређивање старог и новог водовода 

Вршено  сређивање зграда старог и новог водовода и ремонт пуми. 

 

 

           
 

          
 

- Чишћена наливна поља 

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

Дотеран и уграђен нов песак за филтерски слој. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У 2015. ГОДИНИ 
 

   У 2015. 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. Милоје Закић  

- Реконструкција водоводне мреже у ул. Бранислава Нушића 

- Реконструкција водоводне мреже у ул. Миодрага Марковића 

- Санација хаварије и реконструкција дела водоводне мреже у ОШ „Дринка Павловић“ 

- Санација хаварије и реконструкција дела водоводне мреже у ул. Топличкој 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ –                                    

НАЛАТИ  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2015. ГОДИНИ 

 

 

Наплата воде физичких лица  01.01.-31.12.2012 г. 

 
 Ф.куће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

Укупно   18.332.875,70 13.221.160,00 72% 

 

Наплата воде физичких лица 01.01.-31.12.2013 г. 

  
 Ф.киће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

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 

  
 Ф.куће Ф.зграде Фактурисано Наплаћено Реализација 

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

 
   Наплата воде од физичких лица  01.01.-31.12.2015 g 

  
Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 

Јануар, Фебруар                  2015 2.746.132,00 2.987.688,00 109 % 

Март, Април                        2015 3.744.876,00 2.949.710,00 79 % 

Мај, Јун                                2015 3.180.089,00 3.164.445,00 99 % 

Јул, Август                           2015 4.468.084,00 3.137.901,00 70 % 

Септембар, Октобар         2015 3.703.927,00 3.641.575,00 98 % 

Новембар, Децембар           2015 4.422.039,00 3.235.285,00 73 % 

Укупно 22.265.147,00 19.116.604,00 86 % 
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       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 % 

Укупно  – 01.01.2015.г-31.12.2015.г.   ф -22.265.147,00   н-19.116.604,00   р.н.-  86 % 

      

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 

2015. 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, као и вашарских места за 

време њиховог одржавања. 

 Истовремено је грађанима који нису могли да испоштују рок плаћања заосталих рачуна, 

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. 

Број вансудских поравнања у 2015. години:27, на износ   587.609,55 динара. 

 

 Покренута је и велика акција замене неисправних водомера, па је у 2015. години извршена 

поправка и замена 168 неисправних водомера. 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 
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      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 знатно мањи, 

али се из године у годину покривеност знатно повећава, захваљујући средтвима која се 

издвајају у ту сврху и радовима које изводи комунално предузеће.        

     У 2015 години је урађена и замена и поправка већег броја шахт-поклопаца, који се у 

изливеним бетонским коцкама постављају на раније урушеним и оштећеним местима, која су 

представљала велику опасност по пешаке и учеснике у саобраћају.  

      Велики 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. 

      У 2015. 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: 

 

- Реконструкцаја канализационе мреже у ул.Раде Драинац (стаклопан) 

- Израда фекалне канализације линије у ул.Косанчић Ивана (прилаз) 

- Санација и реконструкција канализационе мреже у ул.Филипа Филиповића 

- Изградња фекалне канализационе линије у насељу Вељковиће засеок Танасковићи 

- Израда фекалне канализационе линије у ул.Косовке девојке  - крак бр.3 

- Израда фекалне канализационе линије у Ромском насељу  - крак 4 

- Израда атмосферске канализационе линије у Ул.Филипа Филиповића 

 

 

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.  

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. Након садње липа и редовнох 

улепшавања паркова, уређивања кружних токова, ЈПКД Топлица се у 2015, години побринула 

да настави истим током, па јавне површине, које до сада нису имале своју сврху, сада 

представљају прелепе вртове које маме погледе становницима. 

Не треба ни заборавити санирање поплављених подручја, као и уклањање отпада које је 

бујица нанела на обале река.  

Неке од активности које би требало набројати су :  

- Редовне активности које спроводи ЈПКД „Топлица“ у оквиру својих делатности, 

конкретно одржавање хигијене,  јесу сакупљање и одвоз смећа, сакупљање ПЕТ 



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2015. година 
 

14 

 

амбалаже, одржавање саобраћајница, тротоара, крчење трња и орезивање растиња на 

теленим површинама и уопштено брига о естетском изгледу града. Треба поменути 

велику акцију чишћења корова код Војног објекта у насељу Вељковиће, у Косовској 

улици где је након чишћења посеђен и дрворед Јапанских шљива и других четинара. 

Након тога, радило се на уређењу склада код степеништа ка Пантићу, као и уређивање 

простора изнад Спортског центра и Дома културе.  

 

         

      
 

- Садња цвећа, ради се о формираном дрвореду јапанских шљива у Косовској улици и на 

јавној површини код степеништа ка Пантићу 
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- Рашчишћавање дела речног корита реке Топлица, Бањска, Грабовничка река, Косаница, 

Проломска река – након обилних поплава које су погодиле Куршумлију, неопходно је 

било порадити на дубини и ширини речног корита како би се превентивно обезбедили 

подручја која су претходно била поплављена и велику штету нанела домаћинствима. 
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- Анализа комерцијалног отпада – пројекат ГИЗ-а и општине Куршумлија чије активности 

делом спроводи ЈПКД „Топлица“ и даље се настављају и пред задатака који постоје, а 

тичу се унапређења администрације и инфраструктуре, не треба заборавити ни обуку 

радника за селектовање отпада.  Информације које су нам до скоро биле непознате, а 

неопходне, сада чине део извештаја који се подноси Министарству, Агенцији за заштиту 

животне средине и осталим службама које о томе брину на локалном и републичком 

нивоу. Овог пута се радила анализа комерцијалног отпада, тј. Утврђивање количина и 

морфолошки састав отпада који се прикупи од стране правних субјеката. 

      
 

- Набавка контејнера  
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    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. ЈПКД „Топлица“ је редован партнер на пројектима које спроводе како формалне, 

тако и неформалне групе, а тичу се заштите животне средине и унапређења квалитета 

живота становника. 

    За рад ове службе је од великог значаја набавка 37 контејнера чија је сврха проширивање 

територијалне покривености у области сакупљања отпада. Након овога, можемо се похвалти 

да смо ове године проширили покривеност што се тиче јавне хигијене, тако да је 84% 

територије која је трећа по величини на нивоу Републике Србије (952км2), завидан резултат. 

Тренутно су за наше грађане доступна 301 контејнер за мешовити отпад и 54 жичаних 

контејнера за одлагање ПЕТ амбалаже. У плану је да се у наредној години тај број повећа, 

као и број канти у приградским насељима као и у центру града. 

 

Од великог значаја за одржавање јавне хигијене у граду представља и набавка 

ауточистилице „Cyti Cat“ проивођача Bucher, вредности 12.810.000,00 динара 
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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. 

      
 

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. 
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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.   

 

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 2014. и 2015. 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, а планирано за 2016. годину, 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.  
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 Радови на Градској капели су приведени крају. Грђевиски део је завршен, урађена 

канализациона линија и одговарајуће септичке јаме, урађен водоводни прикључак до регионалног 

пута према Луковској бањи и остало да се уради линија до најближег дела мреже у Микуљанском 

насељу за шта се очекује дозвола за извођење радова од стране Путева Србије. 

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

парцела на којима је предвиђено гробље, асфалтирати 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 

гробаља у сеоским насељима. 

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

погребне опреме. У 2015. години је извршена набавке комплетне и разнолике погребне опреме.  

 У 2016. години прдвиђена је набавка новог погрбног возила, како би се потпуности 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 
 Погребне услуге Продавница Свега 

УКУПНО 283.320,00 37.400,00 320.720,00 

 

2013 
 Погребне услуге Продавница Свега 

УКУПНО 1.202.886,00 365.207,00 1.568.093,00 
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2014 
 Погребне усуге  

(превоз и ископ) 

Погребне услуге 

(г.места и цокле) 

Продавница 

(погребна опрема) 

Свега 

УКУПНО 1.012.748,00 1.083.122,20 701.718,80 2.797.589,00 

 

2015 
Месец/година Погребне усуге  

(превоз и ископ) 

Погребне услуге 

(г.места и цокле) 

Продавница 

(погребна опрема) 

Свега 

Јануар 154.264,00 157.965,50 78.000,00 390.229,50 

Фебруар 111.034,00 116.934,40 25.350,00 253.318,40 

Март  95.546,00 36.171,30 90.340,00 222.057,30 

Април 186.230,00 150.163,20 142.534,00 478.927,20 

Мај 130.130,00 178.960,00 110.428,00 419.518,00 

Јун 90.750,00 303.052,20 49.658,00 443.460,00 

Јул 177.100,00 97.452,30 102.251,00 376.803,30 

Август 127.410,00 233.222,20 91.986,00 452.648,20 

Септембар 75.240,00 146.855,50 40.529,00 262.688,00 

Октобар 82.610,00 66.878,00 123.829,00 273.317,00 

Новембар 75.350,00 16.830,00 62.733,00 154.913,00 

Децембар 100.892,00 / 97.811,00 198.703,00 

УКУПНО 1.406.556,00 1.504.577,00 1.015.449,00 3.926.582,00 

 
 

Набављено погребне опреме 2013: - 392.340,00 динара 

                                                   2014: - 547.620,00 динара 

                                                   2015: - 659.148,00 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 
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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. 

 

 

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. 

              -68 дрвених тезги 

 

       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 продавци 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 (3 

месеца –цвећари, 6 месеци-произвођачи и годину дана- пиљари и продавци текстилне робе). 

      У 2015. години је ископавањем канала за одвод атмосферске воде и постављањем решетки 

на истим решен проблем стварања бара у кишном периоду и прокишњавања у магацинима за 

производњу и складиштење робе. 
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 Набављена је преко 100 м2 поцинкованог пластифицираног ТР лима за покривање 

пиљарског дела тезги, односно мрежастог дела где је изложена роба са воћем и поврћем, као и 

замену дотрајалих лимова на раније постављеним металним тезгама. 

 

       
 

                      
 

       

 

   

         После лицитације, одржане 15.04.2015. године на места обележена као „коцке“ постављене 

су и фиксиране дрвене тезге, које су обележене бројевима од 01 до 49. Исто тако, и све остале 

тезге су фиксиране, осим дрвених тезги, које су накнадно направљене (19 ком) и постављене на 

местима, обележеним као камионска. 

 У току летњег периода, постављена је чесма на делу пијаце, и тиме решен проблем пијаће 

воде на отвореном простору, док је у старим тоалетима урађена реконструкција заменом дела 

плочица, постављањем нових водокотлића, дозера за сапун и дезинфекцију руку, држача за 

убрус и тоалет папир. 
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Извештај о наплати пијачнине и вашара 
 

2011 
 Слободна процена Пиљари Вашар Укупно 

Укупно 1.869.782,00 451.400,00 621.000,00 2.942.182,00 

 
2012 

Месец/година Слободна процена  Пиљари Вашар Укупно 

Укупно 2.121.600.00 240.500.00 1.011.600.00 3.239.750,00 

 

2013 
 Слободна процена Пиљари Вашар Укупно 

Укупно 2.715.012.00 260.510.00 1.380.450.00 4.355.972,00 

 

2014 
 Слободна процена  Пиљари Вашар Укупно 

Укупно 1.704.390,00 2.847.720,00 1.604.200,00 6.156.310,00 

 

2015 
Месец/година Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 

уговорима 

Вашар Укупно 

Јануар 79.240,00 120.550,00  199.790,00 

Фебруар 78.750,00 134.825,00  213.575,00 

Март 72.720,00 128.625,00  201.345,00 

Април 117.510,00 203.820,00  321.330,00 

Мај 91.890,00 298.088,00 789.190,00 1.179.168,00 

Јун 84.530,00 378.030,00  462.560,00 

Јул 102.390,00 488.100,00  590.490,00 

Август 112.360,00 349.150,00  461.510,00 

Септембар 129.890,00 397.250,00 687.550,00 1.214.690,00 

Октобар 135.830,00 410.300,00  546.130,00 

Новембар 106.620,00 159.300,00  265.920,00 

Децембар 107.360,00 144.400,00  251.760,00 

Укупно 1.219.090,00 3.212.438,00 1.476.740,00 5.908.268,00 

 



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2015. година 
 

25 

 

 
 

 

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 2015. 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 неком 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 2015. години: 

 

 

Водоводна мрежа 

Реконструкција водоводне мреже у ул. Милоје Закић 

Реконструкција водоводне мреже у ул. Бранислава Нушића 

Реконструкција водоводне мреже у ул. Миодрага Марковића 

Санација хаварије и реконструкција дела водоводне мреже у ОШ „Дринка Павловић“ 

Санација хаварије и реконструкција дела водоводне мреже у ул. Топличкој 

Издавање водоводних прикључака 

Санација хаварија на водоводној  мрежи  

Подвајање воде  

 

2,942,182.00
3,239,750.00

4,355,972.00

6,156,310.00
5,908,268.00
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Канализациона мрежа 

Израда атмосферске шахте у ул.М.П.- Лина 

Реконструкцаја канализационе мреже у ул.Раде Драинац (стаклопан) 

Израда групног прикључка фекалне канализације у ул.Косанчић Ивана (прилаз) 

Санација и реконструкција канализационе мреже у ул.Филипа Филиповића 

Изградња фекалне канализације у насељу Вељковиће засеок Танасковићи 

Санација фекалне канализације у ул.Краљевића Марка прилаз Јевремовићи 

Атмосферска канализација у ул.Панчићева 

Подизање канализационих шахти на нивелету коловоза након реконструкције пута у Лукову 

Израда атмосферске шахте у ул.М.П.- Лина 

Санација канализационих шахти у Пролом Бањи 

Санација колектора фекалне канализације у Луковској бањи 

Израда дела колектора фекалне канализације у ул.Косовке девојек  - крак бр.3 

Израда фекалне канализације у Ромском насељу  - крак 4 

Израда прикључака корисника на ново изграђени колектор фекалне канализације у Р.М.Само 

– прилаз Танасковићи 

Ул.Филипа Филиповића израда атмосферске канализације II део 

Ул. Филипа Филиповића израда атмосферске канализације 

Издавање привремених канализационог прикључка на фекалну канализацију ∅ 200 са 

уписом у књигу потрошача 

Санација канлизационих прикључака у ул.Пазарској 
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Израда парапетних зидова и сокли 

Санација парапетних зидова у ул.Вукоја Јовановића – Пилота прилаз лево 

Потпорни зидови у у ул.Филипа Филиповића 

Израда парапетног зида у ул.Стевана Првовенчаног 

Изградња парапетног зида у ул.Косовској 

Потпорни зидови у ул.Филипа Филиповића 

Израда потпорно – парапетних зидова у ул.Марка Краљевића у насељу Вељковиће  

Израда потпорног зида у ул.9.Југовића бр.9 

Израда потпорног зида у ул.9.Југовића бр.25 

Израда потпорног зида у ул.9.Југовића бр.28 

Израда потпорног зида у ул.9.Југовића бр.25А 

Израда потпорног зида у ул.9.Југовића бр.26 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.7 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.5 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.1 и 3 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.3 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.7 

Подизање потпорно – парапетних зидова у ул.9. Југовића бр.16 и 18 

Подизање сокленог зида у ул. Дринка Павловић 
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Остали радови 

Израда дренаже у ул.9 Југовића 

Уређење платоа у ул.Панчићевој 

Санација решетака у ул.Топличкој бр.1 и 2 

Рад скипа на уређењу пута у насељу Данковиће код Градског гробља  

Машински ископ темељне стопе у земљи III  категорије у ул.Косовској  

М.З Жуч, црпљење фекалије специјалним возилом и одвозом н адепонију. 

Замена шахт поклопаца  у граду за 2015. годину 

Рашчишћавање градских и приградских улица од наноса 

 

 

 

 

      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: 

- Хидраулични чекић NOV PROMOVE MODEL XP400 …………….........................……………. 695.400,00 
- Секачица асфалта и бетона FSG 513 450mm 8,2 KW ................................................. 299.000,00 
- Ротациона коса HPS ................................................................................................ 241.291,67 
- Пумпа VCV 250/10T …………....................................................................................... 184.550,00 

Укупно.........................................................................................................1.420.241,67 дин. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ  
 

 

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

пословну 2015. годину са позитивним финансијским резултатом од 5.205.405,07 динара. На тај 

начин се наставља позитивно финансијско пословање ЈПКД „Топлица“ јер је  2014. година 

завршена са оствареном добити у износу од 5.923.949,00 динара, а 2013. године остварена је 

добит од 2.144.965,00 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, 

која је оснивач предузећа, тако индиректно помаже корисницима у плаћању услуга које пружа 

ЈПКД “Топлица“.  
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 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.   

 

Цене комуналних услуга у општинама Топличког округа  

 
Назив општине Цена водоснабдевања – 

м3 (дин) 

Цена услуге одвођења 

канализације – м3 (дин) 

Услуга одношења смећа 

– м2 (дин) 

Прокупље 40,26 7,58 / 

Блаце 26,66 6,27 3,85 

Житорађа 33 7 / 

Куршумлија 21,4 4,3 2,7 

 

 

Табела показује да општина Куршумлија, односно ЈПКД „Топлица“ има најниже цене 

комуналних услуга у односу на остале општине у Топличком округу. „Јединственом 

методологијом за одређивање цена комуналних услуга” одређен је реалан ниво цена услуга 

ЈПКД „Топлица“ који је знатно виши од садашњег.  

 

У 2015. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 25.000.000,00 

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 специјално возило за чишћење улица, 

Компактна Ауточистилица CITY CAT 2020 вредности 12.810.000,00 динара.  

 

Укупни приходи на дан 31.12.2015. године износе 109.120.322.14 динара. Највећи део 

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

пијаца, вашар, погребне услуге) у износу од 42.078.735,89 динара, услуга израде и 

реконструкције водоводне и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других 

услуга некомуналне делатности у износу од 21.043.772.98 динара и услуга одржавања јавне 

хигијене у износу од 18.541.918,59 динара. Остале приходе чине приходи од закупа земљишта, 

пословног простора, камата, накнада штета,  и остали финансијски приходи.  

 

 Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2015. године износе  

47.563.658,25 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 даље 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. Предузеће је у 2015. години 

као крајњу меру наплате потраживања наставило са утужењима пред надлежним судом и 

приватним извршитељем.  

 

ЈПКД „Топлица“ је завршило 2015. годину са стањем на текућим рачунима у износу од 

12.881.554,92 динара. У складу са тим постоји сигурност у континуираном и редовном 
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извршавању обавеза према запосленима (зараде и накнаде зарада), према добављачима и за 

примљене авансе. 

 

Обавезе предузећа на дан 31.12.2015. године износе 44.763.604,91динар. Састоје се из: 

обавеза према добављачима 5.729.738,09 динара (чија је валута плаћања крај јануара 2016. 

године); обавеза за примљене авансе oд ЈП Дирекција за изградњу у износу од 7.928.268,00 

динара; обавеза за неплаћене порезе и доприносе по Репрограму 3.322.772,92 динара; обавеза за 

допринос за искоришћену воду 3.119.983,43 динара (обавеза је плаћена у јануару 2016. године); 

обавезе за зараду за децембар 2015. године са порезом и доприносима у износу од 4.266.945,56 

динара (исплата у јануару 2016. године); обавеза за ПДВ за децембар 2015. године 1.606.357,77 

динара који је плаћен јануара 2016. године  и осталих обавеза.  

 

 

 

ЈПКД „Топлица“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ  

ОД  01.01.  ДО 31.12.2015. 
 

 

 

I    ТРОШКОВИ 

 

1.  Набавна вредност продате робе продавница бр.1............................................ 650.498,67 

2. Утрошен материјал......................................................................................... 10.501.249,02 

3. Утрошен алат и ситан инветар........................................................................... 241.369,64 

4. Трошкови материјала за одржавање хигијене.................................................... 91.848,33 

5. Трошкови канцеларијског  материјала.............................................................. 233.520,24 

6. Трошкови стручног образовања запослених....................................................... 81.990,90 

                                                                                                                 Укупно:       11.800.476,80 

 

 

II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 

 

1. Утрошак електричне енергије водовод........................................................... 9.059.039,15 

2. Утрошена електрична енергија  КМ.(пијаца и радионица)............................. 120.540,62 

3. Утрошена електрична енергија управа.............................................................. 133.965,83 

4. Утрошена електрична енергија локали................................................................ 62.190,29 

5. Утрошено гориво и мазиво нафта................................................................... 4.891.017,54 
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6. Утрошено гориво мазиво уље............................................................................. 350.292,15 

7. Утрошено гориво и мазиво – бензин................................................................. 627.955,86 

        Укупно:                15.245.001,44 

 

 

 

III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 

1. Трошкови нето зарада и накнада запослених.............................................. 32.424.612,51 

2. Трошкови пореза на зараде.............................................................................. 3.182.506,51 

3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених....................................... 6.234.648,28 

4. Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених................................... 2.293.459,89 

5. Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених............................ 333.999,01 

6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца...................................... 5.343.984,26 

7. Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца................................... 2.293.459,89 

8. Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца.............................. 333.999,01

                  Укупно:              52.440.669,36 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV.    ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 

 

 

1. Трошкови накнаде по уговору о делу...................................................................... 161.692,96  

2. Отпремнина код одласка у пензију…...................................................................... 377.068,00 

3. Јубиларне награде........................................................................................................ 88.215,56 

4. Солидарна помоћ по одлуци ……………………………………………………….. 48.284,00 

5. Дневнице за службена путовања................................................................................ 19.512,00 

6. Накнада трошкова превоза на службеном путовању ................................................ 3.380,00 

7. Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места …………………. 706.227,26 

8. Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење ..…………………………… 3.235.382,97 

9. Остала накнада – пакетићи .........................................................................................78.045,41 

10. Остали лични расходи   ……………………..…………………..…………………… 5.038,94 

11. Трошкови ПТТ у земљи............................................................................................ 172.939,96 

12. Трошкови претплате за мобилни ……………………………………………….… 305.224,13 

13. Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава............................. 940.534,09 

14. Други трошкови услуга одржавања ……………………………………………… 117.760,00 

15. Други трошкови – закупнина ………………………………………………….…… 91.054,91 

16. Трошкови огласа у новинама ................................................................................... 163.750,00 

17. Трошкови огласа на радију и телевизији ……………………………...…………. 100.000,00 
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18. Трошкови регистрације моторних возила............................................................... 413.677,00 

19. Трошкови других производних услуга – Институт ……………………….…….. 750.943,00 

20. Трошкови амортизације......................................................................................... 4.755.862,76 

21. Трошкови здравствених услуга.................................................................................. 36.200,00 

22. Трошкови услуга за безбедност и здравље ……………………………………..…. 55.000,00 

23. Трошкови адвокатских услуга.................................................................................... 19.200,00 

24. Трошкови ревизије годишњег рачуна ……………………………………………. 178.000,00 

25. Трошкови других непроизводних услуга …………………………………...…… 766.444,83 

26. Трошкови угоститељских услуга …………………………………...……………. 161.794,00 

27. Трошкови репрезентације у сопстевеном простору............................................... 222.128,00 

28. Трошкови осигурања основних  средстава............................................................. 174.064,47 

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

30. Трошкови осигурања од ризика лома ….....……………………………………… 287.674,69 

31. Трошкови платног промета....................................................................................... 135.999,00  

32. Порез на имовину....................................................................................................... 274.380,80 

33. Трошкови накнада за еколошки динар ……………………………………………. 10.289,28 

34. Трошкови коришћења ауто-пута ……………………………………………….…… 3.360,00 

35. Остали порези – солидарни порез ………………………………………...………… 1.918,31 

36. Остали порези ………………………………………………………………..……… 40.112,09 

37. Порез на добит ………………………………………...…………………………... 324.781,08 

38. Допринос привредној комори Србије.......................................................................  84.491,52 

39. Допринос привредној комори Ниш ......................................................................... 128.961,41 

40. Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду...................................... 1.234.645,06   

41. Трошкови спорова, таксе судске.............................................................................. 185.710,05 

42. Остали нематеријални трошкови..............................................................................  42.492,20 

43. Остали нематеријални трошкови – програм ком...................................................... 45.433,33 

44. Остали нематеријални трошкови ………………………………………………….. 14.903,34 

45. Расходи затезних камата............................................................................................... 4.663,26 

46. Расходи камата по обавезама за порез и допринос................................................. 377.737,24 

47. Расходи других камата ……………………………………………………………..... 3.354,53 

48. Остали финансијски расходи …………………………………………………………….. 3,74 

49. Трошкови отписа основних средстава …………………………………………….. 11.392,03 

50. Мањак материјала ………………………………………………………………..…….. 449,00 

51. Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи............................. 5.424.447,11 

52. Расходи по основу отписа материјала …………………………………………..… 48.129,70 

53. Накнаде штета другим лицима ………………………………………………..…….. 9.217,06 

54. Остали ванредни расходи ……………………………………………………..……. 15.252,27 

55. Обезвређење потраживања ………………………......…………………………. 1.543.995,12 

Укупно:            24.428.769,47 

 

 

          

  ПРИХОДИ 

 

1. Приходи од продате робе на складишту ............................................................... 264.395,00 

2. Приходи од продавнице бр. 1............................................................................... 1.015.479,00 

3. Приходи од услуга – вашар ………………………………………………….… 1.289.916,57 
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4. Приходи од погребних услуга ............................................................................  2.692.616,50 

5. Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту ................................................. 21.043.772,98 

6. Приходи од услуга вода........................................................................................ 6.649.537,00 

7. Приходи од услуга канализација......................................................................... 1.307.890,60 

8. Приходи од услуга смећа...................................................................................... 5.468.103,50 

9. Приходи од услуга пијаца....................................................................................... 202.350,00 

10. Приходи од услуга закупа тезги.......................................................................... 3.482.868,38 

11. Приходи од услуга електрична енергија.................................................................. 31.637,64 

12. Приходи од услуга телефон...................................................................................... 41.548,48 

13. Приходи од КМ услуга одржавање …..……………………………………… 18.541.918,59 

14. Приходи од услуга воде – зграде ……………………………………………… 2.047.937,20 

15. Приходи од услуга канализације – зграде ………………………...……………. 407.098,20 

16. Приходи од услуга смећа – зграде …………………………….………………. 1.592.098,14 

17. Приходи од услуга воде – куће …………………………………………..……. 9.231.360,80 

18. Приходи од услуга канализације – куће …………………………...……….…. 1.396.945,30 

19. Приходи од услуга смећа – куће ………………………………………...…….. 5.030.139,70 

20. Приходи од дотације........................................................................................... 25.000.000,00 

21. Приходи по основу условљених донација............................................................. 599.000,00 

22. Приходи од закупа земљишта ………………….................................................... 332.130,00 

23. Приходи од закупа пословног простора …………................................................ 242.077,83 

24. Приходи од затезних камата – физичка лица ......................................................... 20.697,92 

25. Приходи од камата ……………………………………………………………….... 30.898,99 

26. Други финансијски приходи ……………………………………………………… 26.395,69 

27. Вишак материјала ……………………………………………………………………... 470,75 

28. Вишкови робе …………………………………………………………………….…… 195,89 

29. Приходи од смањења обавеза на основу закона ................................................... 313.895,39 

30. Остали непоменути приходи …………………………………………………..….. 80.190,70 

31. Остали приходи по основу накнаде штете ………………………………..…….. 656.983,00 

32. Остали приходи по основу накнаде трошкова парничног поступка .................... 36.500,00 

33. Остали приходи по основу тужбе ............................................................................ 23.500,00 

34. Приходи по основу тужби на годину дана – Иван Ракочевић ………………….. 96.066,89 

35. Остали приходи – казне радника …………………………………………………. 92.952,12 

                                                                                                          Укупно:              109.120.322,14 

                  

 

 

 

              

                                   Укупни приходи –    109.120.322,14 

                                   Укупни трошкови – 103.914.917,07 

                                         Добит                        5.205.405,07   
 

 

  Na дан 31.12.2015. године добитак пре опорезивања износи 5.205.405,07 динара.  

Укупан нето добитак на крају 2015. године износи 3.982.187,07 динара.  
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ОБАВЕЗЕ  31. 12. 2015. год. 
 

1. Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12.2015. год .................................... 2.545.126,75 

2. Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде..................................... 1.721.818,81 

3. Обавезе за доприносе и порез на зараде по Репрограму .............................. 3.322.772,92 

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

5. Обавеза према добављачима ..........................................................................  5.729.738,09 

6. Обавеза за примљене авансе ......................................................................... 10.937.906,66 

7. Обавезе за ПДВ ................................................................................................ 1.606.357,77 

8. Обавезе за допринос за искоришћену воду ................................................... 3.119.983,43 

9. Остале обавезе ( инвестициони динар , доприноси коморама и др.)......... 10.964.815,52 

                                                                                                  Укупно:                      44.763.604,91 
 

 

 

 

 

   ПОТРАЖИВАЊА  31. 12. 2015. год. 
 

1. Потраживања од физичких лица за воду и смеће........................................ 19.071.682,45 

2. Потраживања од правних лица...................................................................... 19.818.345.29 

3. Потраживања од правних лица по поравнању .............................................. 1.570.589,61 

4. Потраживања где је вршена исправка ……………...……………………… 3.987.136,89  

5. Потраживања од осталих купаца..................................................................... 3.115.904,01 

6. Остала потраживања............................................................................................ 370.180,21 

                                                                                                  Укупно:                      47.933.838,46 

 

 

 


