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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/2016), прописано је 

да јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи 

(субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно да предложи посебан програм коришћења 

помоћи са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих 

промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или 

уз њихово смањење. 

Имајући у виду наведену законску обавезу директор ЈПКД „Топлица“ из Куршумлије доноси 

посебан годишњи: 

 

Програм коришћења субвенција за 2017. gодину 
 

I.  Планирана средства субвенција, буџетом Општине Куршумлија износе  20.000.000,00 динара што 

је за више од 10% умањења у односу на 2016. годину 

II.  Средствима субвенције из буџета Општине Куршумлија планирана је набавка, односно, плаћање: 

 

1.- Електричне енергије………………………………………….13.000.000,00 din. 

2.-Репрограм пореског дуга ……………………………..………...2.000.000,00 din. 

3.-Специјални возило за црпљење и чишћење к. мреже…….....5.000.000,00 din. 

 

УКУПНО.........................................................................................20.000.000,00 дин. 

 

Образложење: 

  1.Износ утрошене електричне енергије за комунално предузеће износи 13.000.000,00 динара 

на годишњем нивоу, од чега је највише на водовод и системе водоснабдевања. 

2.Репрограм пореског дуга, који је склопљен са  Министарством финансија за висину 

дуговања од 6.510.275,00 динара, уз отпис камате, спречена је блокада рачуна због дуговања раније 

(пре 2012 године) неплаћених пореза и доприноса, што на годишњем нивоу износи 2.000.000,00 

динара. 

3. ЈПКД „Топлица“ тренутно послове црпљења и чишћења канализационе мреже обавља са 

старим, скоро расходованим наменским возилима од којих је возило Фап за црпљење фекалне 

канализације старо 35 година (1981. годиште), док се пропирање канализационе мреже врши возилом 

Вома које је половно пре 20 година добијено од Београдског водовода и канализације, а за шта не 

постоји уредна документација, па је возило немогуће и регистровати. 

Како такво ново возило кошта око 18.000.000,00 динара, ЈПКД „Топлица“ ће покушати да 

већи део средстава обезбеди средствима донација за шта смо на више места и аплицирали или 

отплати из сопствених средстава, као и кроз кроз програм субвенција за 2017. и 2018. годину.  

 

III.  Сва наведена средства и опрема ЈПКД „Топлица“ ће користити у циљу повећања ефикасности, 

смањења трошкова и веће реализације комуналних и некомуналних послова. 

 

IV.   Цене комуналних услуга (воде, канализације и одношења смећа) нису кориговане дуги низ 

година, иако су трошкови водоснабдевања, сакупљања и одвођења отпадних вода и сакупљања и 

депоновања  смећа вишеструко порасли  ( ел.енергија, нафтни деривати, водоводни и канализациони 

материјал...). 

Цена комуналних услуга у окружењу у неразвијеним општинама Србије су процентуално 

неупоредиво веће, иако је систем водоснабдевања Изворишта  Топлица  један од најскупљих, 

обзиром на број пумпи у систему и рељеф терена за водоснабдевање. 
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Цене комуналних услуга у неразвијеним општинама 

 
Naziv opštine Цена водоснабдевања-  m3 

(дин) 

Цена услуге одвођења 

канализације -  m3 (дин) 

Услуге одношења смећа – m2  

(дин) 

Бела Паланка 44 12 9 

Пријепоље 28,17 7,04 4 

Сврљиг 29,5 11,5 4,32 

Варварин 48 / 8,7 

Бојник 47,23 38 200 

Бабушница 29,77 6,659 3 

Босилеград 10 4 100 

Бујановац 42,24 15,74 6,11 

Владичин Хан 46,44 13,8 / 

Власотинце    

Гаџин Хан 22,68 16,25 35,64/члан породице 

Голубац 42 12 311/домаћинство 

Жагубица 30  316/8 

Кнић    

Крупањ    

Кучево 53,5  8,54 

Лебане 56,77 38,20 344,60/домаћинство 

Мали Зворник 40,24 20,25 6,75 

Медвеђа 31,2 10  

Ражањ 51,58 4,9 2,7 

 

Цене комуналних услуга у општинама Топличког округа 

Прокупље 40,26 7,58 / 

Блаце 26,66 6,27 3,85 

Житорађа 33 7 / 

Куршумлија 21,40 4,3 2,7 

 

V.  Јединственом методологијом за одређивање  цена  комуналних услуга „Сталне конференције  

градова и општина“, као и израдом трошковног модела у ЈПКД „Топлица“, од стране Немачке 

организације за техничку сарадњу (ГИЗ) и ИМПАКТ програма за управљање отпадом и отпадним 

водама у општинама, од јула 2016. године, реалан ниво цена услуга ЈПКД „Топлица“ је знатно виши, 

па би повећањем  и применом  истих дошло до знатног умањења а касније и укидања субвенција 

комуналном предузећа. 

 
3. PROVERA I UTVRĐIVANJE 

PRISTUPAČNOSTI CENE 
1. Voda 2. Kanalizacija 4. Smeće 

Jedinica mere m3 m3 Po m2 

Postojeća jedinična cena 29,8 4,3 2,7 

Prosečna mesečna potrošnja 15 15 50,00 

Prosečan mesečni račun po postojećim 
cenama 447,00 64,50 135,00 

Prosečan mesečni račun po 
korigovanim cenama 944,50 173,30 285,28 

Granica priuštivosti u odnosu na 
prosečna mesečna primanja porodice 3% 2% 1,5% 

Moguć (priuštiv) iznos prosečnog 
računa 1.041,09 694,06 520,55 

IZRAČUNATA JEDINIČNA CENA 62,97 11,55 5,71 

CENA KORIGOVANA SA GRANICOM 
PRISTUPAČNOSTI 62,97 11,55 5,71 

 

 

 

                                                                                                                   ЈПКД „ТОПЛИЦА“ 

                                                                                                                           Директор 

                                                                                                       Војимир Чарапић дипл.правник 


