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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 31.12.2016. ГОДИНЕ  
 

Табела : Кадрови по основу обављање делатности 
Р.бр. Обављање делатности број 

1. Администрација 18 

 Основне делатности :   

2. Одржавање хигијене града 23 

3. Градски водовод 7 

4. Наплатна служба 9 

5. Служба возног парка 9 

6. Служба механичарских и браварских радова 4 

7. Група за извођење грађевинских радова 11 

8. Служба на одржавању водоводне и канализационе мреже 7 

9. Служба погребних услуга 2 

 Укупно 90 

                                 
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 13 

7. 30-35 7 

8. преко 35 7 

 Укупно 90 

                                
Табела : Кадрови по годинама старости 

Р.бр. Године старости број 

1. 20-30 3 

2. 30-40 24 

3. 40-50 29 

4. 50-60 29 

5. преко 60 5 

 Укупно 90 

                               
Табела : Кадрови по квалификационој структури 

Р.бр. Стручна спрема број 

1. НК 33 

2. ПК / 

3. КВ 18 

4. ССС 28 

5. ВКВ 3 

6. ВШС 3 

7. ВСС 5 

 Укупно 90 
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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  35% 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.  

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 2016.години у градском водоводу износила је око 90 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%. 

 Испитивање квалитета воде се врши редовно од стране Института за јавно здравље из 

Ниша. Хемијско и бактериолошко испитивање воде врши се четири пута месечно у периоду 

веће потрошње (летњем периоду) и два пута месечно у периоду мање потрошње (зимском 

периоду), док се испитивање на ниво количине хлура у води испитује свакодневно на шест 

локација у граду а испитивање ради овлашћени лаборант комуналног предузећа.  

 

Фактурисана вода за 2016. годину је: 

 

- За домаћинства  -           476.003 м3 

- За правна лица   -           184.625 м3 

- Укупно:........................... 660.628 м3  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2016 ГОДИНИ 
 

 

- Вршено чишћење наливних поља 

Чишћење наливног поља бр.1: 

 

         

       
 

Чишћење наливног поља бр.2: 
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Чишћење наливног поља бр.3: 

 

         

       
 

Чишчење таложног базена: 

    
 

- Вршени ремонти пуми 
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- Уклоњено уско грло на цевоводу у насељу Марковиће 

      
Након уклањања уског грла на цевоводу  у насељу Марковиће  поправљено 

водоснабдевање у насељу и притисак у цевоводу подигнут за 4 бара. 

                    
 

                                            
                           Пре извршених радова                                             Након извршених радова 

 

- Извођени радови на одбрани од поплава  

 

                 Због обилних падавина и високог водостаја реке Топлице извођени земљани радови на 

одбрани од поплава 
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- Изграђена посебна просторија за аутоматику у бустеру у Баћоглави 

 

     Изграђена је посебна просторија на бустеру у Баћоглави за смештај аутоматике за 

регулисање рада пумпи , како би се избегли учестани кварови на аутоматици , 

проузроковани великом влагом и честим потапањем водом аутоматике а услед кварова 

на : пумпама , цевима и вентилима смештених у малој укопаној просторији.  

    
 

- Змењена врата и прозори на бараци за смештај радника 

 

    
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У 2016. ГОДИНИ 
 

   У 2016. 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.Боже Јордановића  

• Реконструкција водоводне мреже у ул.Илије Коњевића  

• Реконструкција водоводне мреже у ул.Топлички кеј  

• Реконструкција водоводне мреже у ул. Р.М.“Само“- Ромско насеље  

• Реконструкција водоводне мреже у касарни „Топлички устанак“ 

• Реконструкција водоводне мреже у Војном магацину „.Мирничка река“ 

• Реконструкција водоводне мреже ШГ „Топлица“ у  Куршумлији 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ –                                    

НАЛАТИ  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2016. 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 

Укупно 22.265.147,00 19.116.604,00 86 % 

 
   Наплата воде од физичких лица  01.01.-31.12.2016g 

  
Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 

Јануар, Фебруар                  2016 3.608.405,00 3.282.236,00 90,96 % 

Март, Април                        2016 3.729.572,00 2.974.652,00 79,75 % 

Мај, Јун                                2016 3.166.180,00 3.625.933,00 114,52 % 

Јул, Август                           2016 4.638.231,00 4.705.143,00 101,44 % 

Септембар, Октобар         2016 3.609.100,00 4.170.749,00 115,56 % 

Новембар, Децембар           2016 4.121.520,00 3.803.358,00 92,28 % 

Укупно 23.072.988,00 22.562.071,00 97,80 % 

 

 

 

      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 % 

Укупно  – 01.01.2016.г-31.12.2016.г.   ф -23.072.988,00    н-22.562.071,00     р.н.-   98% 
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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 

2016. 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. 

Број вансудских поравнања у 2016. години:159, на износ    3.657.650,23 динара. 

 

 

 Покренута је и акција замене неисправних водомера, па је у  
- 2015. години извршена поправка и замена 168 неисправних водомера, 

- 2016. години извршена поправка и замена 135 неисправних водомера. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ  

У 2016. ГОДИНИ 
 

      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 2016. 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.  

      Од великог значаја за целокупну канализациону мрежу града је реконструкција колектора 

фекалне канализације код железничке станице, која није била у фунцији дуже од 15 година, па 

је изливањем по околним ливадама ширила непријатне мирисе, нарочито у летњем периоду, и 

претила да изазове различите врсте зараза у непосредној близини самог центра града.  

      Радови су се изводили у веома тешким условима, на великим дубинама и уз честе опасности 

обрушавања рова, али је великим залагањем и упорношћу радника комплетан посао ипак 

завршен из три фазе. 

 Овом реконструкцијом створена је и могућност израде и прикључења канализационе мреже 

насеља Марковиће, за коју је у 2016. години и израђена пројектна документација. 

 

 
 

     Поред тога, у појединим деловима града и приградским насељима изграђена је нова 

канализациона линија са новим приклључцима, чиме је повећана покривеност система 

сакупљања и одвођења отпадних вода. 

   Улице у којима је рађена изградња или реконструкција канализационе мреже: 

 

- Израда колектора и прикључака фекалне канализације у ул.Косовке девојке крак бр.1, бр.3, бр.4  

- Реконструкција колектора и прикључака фекалне канализације „Железничка станица“ 

- Реконструкција фекалне канализационе мреже и прикључака у Ромском насељу 

- Реконструкција фекалне канализационе мреже и прикључака у ул.Топлички кеј  

 

 

У 2016. години доста радова је извршено и на сакупљању и одвођењу атмосферске воде која 

је у кишном периоду и периоду топљења снега ометала нормално одвијање саобраћаја и 

угрожавала поједине објекте. 
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Улице у којима је рађена изградња или реконструкција атмосферске канализационе мреже: 

 

- Израда атмосферске канализације и решетки у ул.Његошевој  

- Израда атмосферске канализације и решетки у ул.9 Југовића  

- Израда атмосферске канализације и решетки у Ромском насељу  

- Израда атмосферске канализације и решетки у ул.Илије Коњевића  

- Израда атмосферске канализације и решетки у ул. Панчићева – Михајла Пупина  

- Реконструкција атмосферске канализације у делу ул. 16 Фебруар  

- Израда атмосферских решетки - Мачковац  

- Израда атмосферских решетки - Пролом бања  

     
 

 

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 2016, години побринула 

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

представљају прелепе вртове које маме погледе становницима. 

Поред редовног одржавања из Плана и програма за 2016 годину, служба Јавне хигијене 

ЈПКД „Топлица“ је радила и следеће :  

 

• Крчење корова, шибља, растиња и кошење траве у улици Р.М. Само, поред 

магистралног пута, као и обрађивање садница липа које су посађене у поменутој улици; 
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• Чишћење дивље депоније код Сточне пијаце и обезбеђивање терена ради спречавања 

стварања исте; 

    
• Крчење корова и растиња око Дома Културе, кошење траве и уређивање јавне површине 

око самог објекта, као и уклањање комуналног отпада; 

    
• Обнова садница у улици Р.М. Само(степениште према насељу Пантиће), уређивање 

поменутог простора (окопавање, плевљење, и припрема за садњу), садња зеленог 

растиња; 
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• Сечење бетонског дела у улици Палих Бораца испред радњи (Кинеска радња, „Фото 

Келе“ и кафе-а „Чикаго“), вађење старих стабала и чупање корења. Бетонирање 

тротоарског дела и засађивање нових садница липа; 

 

     
• Обрађивање тротоарског дела у улици Свете Ане, код сата, око стабала (пеглање); 

    
• Замена хумусног дела у жардињерама у граду, и садња нових садница туја и другог 

зеленила; 

     
• Уређивање дела земљишта на повшини Градског водовода и садња зеленила; 
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• Сређивање кружног тока, Његошева улица и садња сезонског цвећа; 

    
• Замена површинског слоја земље код аутобуске станице (склад), припрема терена за 

садњу четинара и сезонског цвећа, и садња истог; 

    
 

    
• Ископ земље на улаз у град (петља), одвоз исте и довожење хумуса, припрема 

земљишта за садњу зеленила и сезноског цвећа, и садња истог; 

    
• Припрема земљишта уз ограду плаца на ком су возила ЈПКД „Топлица“, поред 

аутобуске станице за садњу туја, садња истих; 
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• Сеча исушених четинара у улици Д.М. Џулета, преко пута ОШ „Дринка Павловић“; 

    
• Обрада терена око стабала у ул. Карађорђева и ул. Косте Војиновића, скидање 

уздигнутог дела асфалта, обрађивање корења и попуњавање места гребаним асфалтом 

(пеглање);  

    
 

     
 

 

• Кошење, крчење корова, шибља и осталог растиња, чишћење разног комуналног отпада 

на административном прелазу Мердаре; 
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• Чишћење и проширивање речног корита реке Бањске (Тијовац); 

    
• Чишћење и проширивање речног корита реке Косаница у селу Рударе; 

    
• Припрема за садњу и садња нових садница (бор) у улици Косовској (склад ка Вранићу); 

    
 

• Разбијање бетонског дела тротоара, одвоз, замена земље, обрађивање и припрема за 

садњу, садња нових садница у ул. Д.М. Џулета, преко пута ОШ „Дринка Павловић“ ; 



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2016. година 
 

18 

 

    
 

    
• Сређивање склада у улици Косовској, крчење корова и шибља, обрада земљишта, 

припремање и садња липе; 

    
• Чишћење дивљих депонија од разног комуналног отпада и шута на путу Баћоглава-

Селиште, у селу Бело Поље, Мачковац, поред магистралног пута у селу Спанце, село 

Тмава и Жуч; 
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Нажалост, и поред оволиког труда и залагања радника, руководства комуналног предузећа и 

велике већине грађана, да град у коме живимо, што више оплеменимо и улепшамо, има и 

оних који би својом небригом, немаром, бесрамно и примитивно, својим вандалским 

делима, уништили све оно што што представља било какакв помак у уређењу и улепшавању 

животне средине у којој живимо. 

 

    
 

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

контејнера за одлагање ПЕТ амбалаже.  

 У 2016. години је преко Немачке организације ГИЗ набављена опрема за селекцију 

отпада, у вредности од два милиона динара, мини линија за селекцију отпада, 30 контејнера 

за одлагање биолошког отпада, 30 контејнера за одлагање стакла, папира и картона и око 

200 канти за отпад из домаћинства и школа. 
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Извештај о зимском одржавању улица у граду  

 
ЈПКД  „Топлица“ је за зимско одржавање улица и путева сваке године све опремљенија 

и спремнија у односу на претходне.         

     

Од возила за рад на зимском одржавању ЈПКД „Топлица“ поседује :  
1. Трактор ИМТ – 539 са раоником ширине 2,2 м, 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. Трактор СОЛИС-50 са раоником ширине 2,5 м, 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. 

3. Ровокопач Venieri са дводелним раонком ширине 2,9 м  и кашиком запремине   1 м³, погодним за уклањање 

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

путевима са обраслом шумом. 

     
4. Ровокопач Catepilar са дводелним раоником ширине 2,8 м и кашиком запремине 1,2 м³. Већих је габарита 

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

5. Камион ИВЕКО са раоником ширине  3,2 м и епохом (расипач соли) запремине 1,2 м³. Погодан је за брже 

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

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

1,2 м³.  

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

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

услед падавина. 
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- 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. 

    
ЈПКД „Топлица“ је овеве сезоне захваљујући обновљеној опреми и новим машинама опремљенији  за 

веће изазове и теже ситуације, што се показало и у пракси, на терену.   

 

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.  

  

 Гробље у Данковићу је у претходној години чишћено од траве и ниског растиња,  уклоњене 

дивље депоније и урађено равнање дела парцеле где се складиштила земља са појединих 

градилишта. Три пута годишње је кошена трава и ниско растиње на целом гробљу уочи свих 

задушница.       

 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. 

 У прошлој години асфалтиран је прилазни пут ка Градској капели, што знатно олакшава 

кретање возила, нарочито у зимском периоду, због снежних падавина и стварања поледице.  

 ЈПКД „Топлица“ је поред чишћења парцела плански и по пројекту, избетонирала већи број 

сокли како би се спречило самовољно и непланско сахрањивање покојника. 
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 Такође, од великог значаја за рад службе за пружање погребних услуга је и набавка 

специјалног, погребног возила, марке Фиат Скудо, чија вредност износи 2.736.000,00 динара, 

чиме је после уређења гробаља, изградње капеле и адаптације продавнице погребне опреме, 

употпуњен и заокружен процес пружања погребних услуга и продаје погребне опреме. 

 

     

    
 

 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. 

        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 

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 

УКУПНО 1.406.556,00 1.504.577,00 1.015.449,00 3.926.582,00 
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2016 
Месец/година Погребне усуге  

(превоз и ископ) 

Погребне услуге 

(г.места и цокле) 

Продавница 

(погребна опрема) 

Свега 

Јануар 94.820,00 170.225,70 79.626,00 344.671,70 

Фебруар 54.714,00 75.992,40 128.242,00 258.948,40 

Март  80.580,00 132.635,00 20.803,00 234.018,00 

Април 104.170,00 137.110,00 71.863,00 313.143,00 

Мај 77.000,00 60.073,00 57.202,00 194.275,00 

Јун 113.850,00 151.980,00 71.214,00 337.044,00 

Јул 74.580,00 / 104.155,00 178.735,00 

Август 103.180,00 / 45.635,00 148.815,00 

Септембар 37.400,00 116.137,00 97.663,00 251.200,00 

Октобар 93.830,00 120.146,00 104.863,00 318.839,00 

Новембар 72.600,00 135.733,00 54.170,00 262.503,00 

Децембар 99.000,00 60.073,00 26.867,00 185.940,00 

УКУПНО 1.005.994,00 1.160.105,10 862.303,00 3.028.407,00 

 

 

 

 

 
 

Набављено погребне опреме 2013: - 392.340,00 динара 

                                                   2014: - 547.620,00 динара 

                                                   2015: - 659.148,00 динара 

                                                   2016: - 650.576,60 динара 
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

 

Поред водоснабдевања града и одржавања јавне хигијене, у надлежности ЈПКД 

,,Топлица” налази се и делатност одржавања и уређења пијаце као и трговине на истој. 

Зелена пијаца у Куршумлији је претходних година била врло неуређена, са дотрајалим тезгама, 

пропалим асфалтним делом и одводом кишне канализације која пробија и уништава велики део 

магацинског простора испод зелене пијаце, а која се  користи за рад грађевинске, браварске и 

механичарске групе. На пијаци је већина тезги била стара и хаварисана, ретко су реновиране, па 

су трговци сналазећи се сами покривали простор са робом ћебадима, цирадама и старим лимом, 

те је пијаца гледајући са стране деловала више као као дивље насеље него уређен простор за 

трговину. 

 

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 

       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). 

      На простору за продају половне робе, канали предвиђени за одвод атмосферске воде нису 

били заштићени решеткама, па је у 2016. години канал саниран, очишћен и постављене 

решетке. 

 На надкривеном делу пијаце извршна је и замена расвете, уграђен тајмер, где се на 

подесиво време, расвета сама укључује и самим тим обезбеђује објекат ноћу. 

 На простору пијаце су постављене и две камере, које обезбеђују целодневну заштиту на 

целој површини пијаце.  
       



Извештај о раду ЈПКД Топлица -2016. година 
 

25 

 

     

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 

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

 

2016 
Месец/година Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 

уговорима 

Вашар Укупно 

Јануар 55.440,00 76.200,00  131.640,00 

Фебруар 81.650,00 96.900,00  178.550,00 

Март 105.630,00 158.500,00  264.130,00 

Април 130.570,00 188.200,00  318.765,00 

Мај 131.620,00 277.350,00 834.600,00 1.243.570,00 

Јун 141.950,00 410.100,00  552.050,00 

Јул 99.630,00 342.150,00  441.780,00 

Август 103.690,00 322.600,00  426.290,00 

Септембар 192.710,00 393.550,00 888.350,00 1.474.610,00 

Октобар 141.850,00 282.500,00  424.350,00 

Новембар 124.610,00 152.050,00  276.660,00 

Децембар 106.960,00 125.750,00  232.710,00 

Укупно 1.416.310,00 2.825.850,00 1.722.950,00 5.965.105,00 
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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 2016. 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 2016. години: 

 

Водоводна мрежа 

Реконструкција водоводне мреже у ул.Боже Јордановића  

Реконструкција водоводне мреже у ул. Р.М.“Само“- Ромско насеље  

Реконструкција водоводне мреже у ул.Илије Коњевића 

Реконструкција водоводне мреже у ул.Топлички кеј 

Реконструкција водоводне мреже у касарни „Топлички устанак“ 

Реконструкција водоводне мреже у Војном магацину „.Мирничка река“ 

Реконструкција водоводне мреже ШГ „Топлица“ у  Куршумлији 
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Канализациона мрежа 

Израда колектора фекалне канализације у ул.Косовке девојке крак бр.1, бр.3, бр.4  

Израда прикључка на колектору фекалне канализације у ул.Косовке девојке  

Реконструкција колектора фекалне канализације „Железничка станица“ 

Израда прикључка на колектору фекалне канализације „Железничка станица“ 

Реконструкција фекалне канализационе мреже у Ромском насељу 

Реконструкција фекалне канализационе мреже у ул.Топлички кеј 

 

Израда атмосферске канализације и решетки у ул.Његошевој 

Израда атмосферске канализације и решетки у ул.9 Југовића 

Израда атмосферске канализације и решетки у Ромском насељу 

Израда атмосферске канализације и решетки у ул.Илије Коњевића 

Израда атмосферске канализације и решетки у ул. Панчићева – Михајла Пупина  

Израда атмосферских решетки - Мачковац 

Израда атмосферских решетки - Пролом бања  

Реконструкција атмосферске канализације у делу ул. 16 Фебруар 

 

 

Израда парапетних зидова и сокли 

Израда потпорног зида и ограде у ул.Краљевића Марка 

Израда потпорног зида у ул.Сретена Младеновића – Мике прилаз 1 

Израда потпорног зида у ул.Самоковској бр.8 

Израда потпорног зида у ул.Косанчић Ивана 

Израда потпорног зида у ул.Вукоја Јовановића – Пилота  

Израда потпорног зида у ул. Милоје Закић  

Израда потпорног зида у ул.Михајла Пупина  

Израда потпорног зида у ул.Илије Коњевића  

Израда армирано бетонског  зида за потребе регулације Луковске реке 

Израда потпорних зидова у ул.Бранислава Нушића  

Израда потпорних зидова у ул.Никодија Стојановића 

Израда потпорних зидова ул.Кнегиње Милице 

Израда потпорних зидова ул.Боже Јордановића  

 

 

Остали радови 

Рашчићавање и уређење речних корита у Општини Куршумлија 

Замена оштећених шахт пиклопца у граду 

Постављање ивичњака у ул.Старине Новак и Никодија Стојановића 

Постављање ивичњака у ул.Стеван Бинички 

Набавка и уградња шахт поклопца у ул.Милке Протић - Лине 

Подизање шахт поклопца у ул.Топлички кеј 

Санација тротоарског дела на мосту у ул.Немањиној 

Израда степеништа са подестом у ул.Боже Јордановића 

Израда степеништа са подестом у ул. Стевана Биничког 

 

      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.  
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ  
 

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

пословну 2016. годину са позитивним финансијским резултатом од 7.142.691,29 динара. На тај 

начин се наставља позитивно финансијско пословање ЈПКД „Топлица“ јер је  2015. година 

завршена са оствареном добити у износу од 5.205.405,07 динара, а 2014. године остварена је 

добит од 5.923.949,00 динара.  

 

 

 

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

на изради водоводне и канализационе мреже, 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“.  

 

 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 
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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 2016. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 22.500.000,00 

динара. Из тих средстава плаћени су рачуни за утрошену електричну енергију, дуг за порезе и 

доприносе по Споразуму о одлагању пореског дуга закљученим са Министарством финансија 

Републике Србије, који се плаћа у 48 рата почев од 01.04.2014. године као и дуг по основу 

доприноса Републичкој дирекцији за воде у износу од 3.093.026,44 динара. Дотације су 

коришћене за куповину опреме и то: погребног возила FIAT SCUDO 16 MJTD вредности 

2.250.000,00 динара, трактора SOLIS 50-4WD 1.830.891,80 динара и тракторске приколице 4т 

вредности 330.413,33 динара.  

 

Укупни приходи на дан 31.12.2016. године износе 116.962.743,07 динара и већи су за око 

8.000.000,00 динара у односу на 2015. годину. Највећи део тих прихода чине приходи од 

продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација, пијаца, вашар, погребне услуге) у 

износу од 42.993.774,51 динар, услуга израде и реконструкције водоводне и канализационе 

мреже, извођења грађевинских радова и других услуга некомуналне делатности у износу од 

31.994.840,71 динара и услуга одржавања јавне хигијене у износу од 17.580.737,13 динара. 

Остале приходе чине приходи од закупа земљишта, пословног простора, камата, накнада штета,  

и остали финансијски приходи.  

 

Укупни трошкови на дан 31.12.2016. године износе 109.820.051,78 динара. Састоје се од: 

трошкова материјала и ситног инвентара у износу од 13.531.358,08 динара, трошкова 

електричне енергије и горива у износу од 16.167.651,50 динара, трошкова зарада и накнада 

зарада 51.445.331,72 динара и осталих трошкова у износу од 28.675.710,48 динара. Пословна 

политика предузећа је да се трошкови што више смање, а да се приходи повећају.  

 

 Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2016. године износе  

49.072.043,43 динара али су већим делом нереална и тешко наплатива. Крајем 2016. године на 

основу процене о ненаплативности извршено је обезвређење потраживања у износу од 

7.507.504,80 динараа на основу Закона о рачуноводству. 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 2016. години као крајњу меру наплате потраживања наставило са утужењима 

пред надлежним судом и приватним извршитељем.  

 

 

ЈПКД „Топлица“ је завршило 2016. годину са стањем на текућим рачунима у износу од 

17.692.334,44 динара што је за око 5.000.000,00 динара више него на крају 2015. године. У 

складу са тим постоји сигурност у континуираном и редовном извршавању обавеза према 

запосленима (зараде и накнаде зарада), према добављачима и за примљене авансе. 
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Обавезе предузећа на дан 31.12.2016. године износе 41.850.357,46 динара. Састоје се из: 

обавеза према добављачима 5.956.719,46 динара (чија је валута плаћања крај јануара 2017. 

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 1.549.672,92 динара; обавезе за 

зараду за децембар 2016. године са порезом и доприносима у износу од 4.282.169,79 динара 

(исплата у јануару 2017. године); обавеза за порез на имовину по Репрограму из 2016. године 

533.041,08 динара и осталих обавеза.  

 

 

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ  

ОД  01.01.  ДО 31.12.2016. 
 

 

I    ТРОШКОВИ 

 

1. Набавна вредност продате робе продавница бр.1 552.736,23 

2. Утрошен материјал 12.274.342,97 

3. Утрошен алат и ситан инветар 276.906,57 

4. Трошкови материјала за одржавање хигијене 95.920,67 

5. Трошкови канцеларијског  материјала 201.669,83 

6. Трошкови стручног образовања запослених 129.781,81 

Укупно 13.531.358,08 

                                                                                                                        

II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 

 

1. Утрошак електричне енергије водовод 9.810.149,43 

2. Утрошена електрична енергија  КМ.(пијаца и радионица) 143.488,38 

3. Утрошена електрична енергија управа 154.484,25 

4. Утрошена електрична енергија локали 64.366,76 

5. Утрошено гориво и мазиво нафта 4.909.864,21 

6. Утрошено гориво мазиво уље 289.821,94 

7. Утрошено гориво и мазиво – бензин 795.476,53 

Укупно 16.167.651,50 

 

III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 

1. Трошкови нето зарада и накнада запослених 31.815.300,40 

2. Трошкови пореза на зараде 3.120.271,95 

3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених 6.114.725,33 

4. Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених 2.249.345,37 

5. Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених 327.574,58 

6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца 5.241.193,14 

7. Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца 2.249.345,37 

8. Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца 327.575,58 

Укупно 51.445.331,72 
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  IV.    ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

 

1. Трошкови накнаде по уговору о делу 462.604,34 

2. Отпремнина код одласка у пензију 763.879,00 

3. Јубиларне награде 248.853,67 

4. Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места 614.250,00 

5. Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење 3.397.328,47 

6. Остале накнаде трошкова запосленима и другим физичким лицима 149.331,02 

7. Остале накнаде трошкова – помоћ радницима 56.174,00 

8. Трошкови ПТТ у земљи 154.659,00 

9. Трошкови претплате за мобилни 269.644,83 

10. Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава 726.050,36 

11. Други трошкови – закупнина 55.960,20 

12. Трошкови огласа у новинама 111.711,00 

13. Трошкови огласа на радију и телевизији 120.000,00 

14. Трошкови регистрације моторних возила 486.524,00 

15. Трошкови службених путовања и путни трошкови 99.220,88 

16. Трошкови других производних услуга – Институт 644.323,90 

17. Трошкови амортизације 5.377.626,69 

18. Трошкови здравствених услуга 2.200,00 

19. Трошкови услуга за безбедност и здравље 60.000,00 

20. Трошкови адвокатских услуга 38.700,00 

21. Трошкови извршитеља 180.670,58 

22. Трошкови ревизије годишњег рачуна 72.000,00 

23. Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица 105.000,00 

24. Трошкови других непроизводних услуга 1.844.304,37 

25. Трошкови угоститељских услуга 252.535,00 

26. Трошкови репрезентације у сопственом простору 217.721,00 

27. Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја 28.512,00 

28. Трошкови осигурања од ризика лома 344.044,21 

29. Трошкови платног промета. 144.109,23 

30. Порез на имовину 266.294,00 

31. Остали порези 50.939,98 

32. Допринос привредној комори Србије 82.891,69 

33. Допринос привредној комори Ниш 125.446,55 

34. Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду 189.667,54   

35. Трошкови спорова, таксе судске 303.514,92 

36. Остали нематеријални трошкови 136.829,05 

37. Остали нематеријални трошкови – програм ком 37.600,00 

38. Расходи затезних камата 1.448,00 

39. Расходи камата по обавезама за порез и доприносе 677.977,56 

40. Расходи других камата 10.030,72 

41. Негативне курсне разлике 1.713,56 

42. Остали финансијски расходи 215,17 

43. Трошкови отписа основних средстава 20.392,53 
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44. Мањак материјала 827,26 

45. Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи 2.100.337,06 

46. Накнаде штета другим лицима 103.727,34 

47. Остали ванредни расходи 27.165,00 

48. Обезвређење потраживања 7.507.504,80 

Укупно 28.675.710,48 

 

  ПРИХОДИ 

 

1. Приходи од продавнице бр. 1 718.585,84 

2. Приходи од услуга – вашар 1.599.541,35 

3. Приходи од погребних услуга 1.993.493,00 

4. Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту 31.994.840,71 

5. Приходи од услуга вода 8.898.712,00 

6. Приходи од услуга канализација 1.506.029,70 

7. Приходи од услуга смећа 6.311.436,00 

8. Приходи од услуга пијаца 1.177.508,34 

9. Приходи од услуга закупа тезги 2.568.581,14 

10. Приходи од услуга електрична енергија 37.755,13 

11. Приходи од услуга телефон 30.671,24 

12. Приходи од КМ услуга одржавање 17.580.737,13 

13. Приходи од услуга воде – зграде 1.990.456,80 

14. Приходи од услуга канализације – зграде 396.361,10 

15. Приходи од услуга смећа – зграде 1.611.020,66 

16. Приходи од услуга воде – куће 8.003.428,80 

17. Приходи од услуга канализације – куће 1.314.518,60 

18. Приходи од услуга смећа – куће 4.904.101,80 

19. Приходи од дотације 22.499.998,21 

20. Приходи од закупа земљишта 369.180,00 

21. Приходи од закупа пословног простора 181.104,62 

22. Приходи од затезних камата – физичка лица 3.142,07 

23. Приходи од затезних камата – правна лица 19.864,54 

24. Приходи од камата 141.268,14 

25. Позитивне курсне разлике 296,46 

26. Други финансијски приходи 45.377,60 

27. Вишак материјала 2.393,72 

28. Вишкови робе 343,61 

29. Наплаћена отписана потраживања – 50% 473.363,38 

30. Приходи од смањења обавеза на основу закона 195.705,78 

31. Остали приходи по основу накнаде штете 221.695,00 

32. Остали приходи по основу тужбе 22.058,76 

33. Приходи по основу тужби на годину дана – Иван Ракочевић 25.574,13 

34. Остали приходи – умањења зарада 123.597,71 

Укупно 116.962.743,07 
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                                   Укупни приходи    +  116.962.743,07 

                                   Укупни трошкови – 109.820.051,78 

                                         Добит                      7.142.691,29   

 

  Na дан 31.12.2016. године добитак пре опорезивања износи 7.142.691,29 динара.  

Укупан нето добитак на крају 2016. године износи 5.773.610,29 динара.  

 

 

ОБАВЕЗЕ  31. 12. 2016. год. 
 

1. Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12.2016. год 2.556.898,33 

2. Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде 1.725.271,46 

3. Обавезе за доприносе и порез на зараде по Репрограму 1.549.672,92 

4. Обавеза за камату за условни отпис 4.427.767,00 

5. Обавеза према добављачима 5.956.719,46 

6. Обавеза за примљене авансе 10.739.815,78 

7. Обавезе за порез на имовину по репрограму 533.041,08 

8. Обавезе по основу смањења зарада 10% 439.460,57 

9. Остале обавезе ( инвестициони динар , доприноси коморама и др.) 13.921.710,86 

Укупно 41.850.357,46 

 

   ПОТРАЖИВАЊА  31. 12. 2016. год. 
 

1. Потраживања од физичких лица за воду и смеће 18.832.317,50 

2. Потраживања од правних лица 21.543.824,04 

3. Потраживања од правних лица по поравнању 1.604.089,61 

4. Потраживања где је вршена исправка 3.987.136,89 

5. Потраживања од осталих купаца 3.104.675,39 

6. Потраживања за више плаћени ПДВ 584.030,45 

7. Активна временска разграничења 1.480.665,57 

8. Остала потраживања 475.175,38 

Укупно 51.611.914,83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ЈПКД „ТОПЛИЦА“ 

                                                                                                                           Директор 

                                                                                                       Војимир Чарапић дипл.правник 

 

 ____________________________ 


