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1. Оснивање,историјат предузећа, и анализа пословног окружења
Јавно предузеће за обављање комуналних делатности Топлица је основано одлуком која
је донета 1989. године чиме је до тада постојећа Комунална организација „Топлица“
преименована у Јавно предузеће за обављање комуналне делатности, и уређивањем других
питања о раду предузећа.
Предузеће се под овим именом води у Агенцији за привредне регистре од 28.12.1989.
године са матичним бројем 07172818.
Седиште предузећа је у улици Драгана Милуновића Џулета број 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,
- уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
- одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
- одржавање и чишћење града током зимског периода.
Такође, ЈПКД "Топлица" је у могућности пријаве на тендере који се тичу реконструкција
водоводних и канализационих мрежа, као и изградњу или реновирање других грађевинских
објеката.
ЈПКД "Топлица" је јавно предузеће. Конкуренција не постоји у погледу сличног предузећа коме
је главна делатност производња и дистрибуција воде и одржавање чистоће у граду и насељима.
Градски водовод је под управом ЈПКД "Топлица" и налази се у улици Вука Караџића.
Својим постројењима и пумпама успева да произведе пијаћу воду потребну за функционисање
и снабдевање комплетаног број домаћинстава у општини Куршумлија. Такође, ту су и три бустер
станице које својим електричним моторним пумпама под притиском избацују воду на
домаћинства која се налазе на већим висинским зонама. Оне се налазе у насељу Вељковиће,
Марковиће и на кружном току ка насељу Баћоглава, чиме је покривена комплетна општина.
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Што се тиче чишћења града и уређења градског зеленила, оно се обавља по плану које
се сваке године усваја на седницама СО Куршумлије. Улице су подељене по приоритетима и
свакодневно се чисте и смеће се одвози са места за њихово одлагање на градску депонију.
Једину конкуренцију на територији општине Куршумлија у својим делатностима, ЈПКД
"Топлица" има што се тиче погребне службе којих има још пар, које су у приватном власништву.
Међутим, ЈКПД "Топлица" за те услуге има најниже цене и могућност отплате на више рата. У
току је и изградња Градске капеле, која ће бити у власништву ЈПКД „Топлица“.

2. Мисија, визија и циљеви
Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим
сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и
етику у раду самог предузећа.
То смо пре свега дефинисаликроз остварење квалитета пружања услуга у
свакомсегментуделовања,увођењемсавремених
техничко-технолошких
решења,
кроз остваривање савремене комуниникације са свим корисницима наших услуга
успостављањем заокруженог организованог одвожења комуналног чврстог отпада са
укупнетериторијеопштине Куршумлија, безбедногконачногодлагањаотпада, кроз спровођење
дугорочног
развојног
карактера
пружања
услуга
одржавања
хигијене
јавнихповршинаијавнихзеленихповршина.
Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним
резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба општине
Куршумлија. За израду Плана рада предузећа у овој години поред осталог послужили су и
следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени
приход и расход, као и процене ресурса ЈПКД „Топлица“, где спадају број и структура
запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног
окружења предузећа и слично.
Формирање цена услуга је један од битних елемената предузећа у укупној политици
развоја па се у формирању цена услуга сагледава више елеманата почевши од директних
трошкова, а то су: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и

мазива, електрична и друга енергија, бруто зараде и накнаде трошкова, трошкови амортизације
и други трошкови пословања, финасијски и остали расходи. Приликом калкулације цена поступа
се у складу са политиком Владе Републике Србије.
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Уважавајући понашање грађана у процесу сакупљања и одлагања отпада као битан
елемент нашег заједничког успеха, одржавања чистоће града, у наш програм уврстили смо и
едукацију становништва у свим узрастима од предшколске деце, ученика, студената до
домаћица, тиме што радимо на едукацији грађана о правилностима одлагања отпада и уопште
ширења свести о значају заштите животне средине. Циљ нам је да користећи сва средства
информисања. непосредно и посредно утичемо на понашање грађана у поступку одлагања
комуналног смећа, шута, земље, кабастоготпада, опасног отпада, баштенског и других врста
отпада.
Такође, уважавамо право грађана да се ближе упознају са стањем у ЈПКД „Топлица“ као и са
плановима и програмом његовог развоја као и мерама у заштити животне средине, а тиме и
здравља житеља Куршумлије на подручјукоје опслужује наше предузеће. Успешност пословања
преудзећа у многоме зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо:
пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћење и прање јавних
повришина, и одвоза фекалних материја тј. циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене,
заштитимо животну средину до нивоа безбедног живљења у нашој општини. Такође не смемо
изоставити рад грађевинске групе која постиже пуно успеха као извођач радова, и знатно
доприноси финансијском пословању фирме. У контексту остваривања постављеног циља ЈПКД
„Топлица“, а такође и oснивач Скупштина општине су планирали и одговарајућа инвестициона
улагања ради набавке нових и технички савременијих возила, као што је и рађено у претходној
години као и друге савремене опреме, што ће све заједно довести до пораста продуктивности,
рентабилности, стварања већих прихода предузећа уз истовремено смањење трошкова
пословања стварајући услове за остваривања већих зарада радника, бољих услова рада итд.
Можемо се и похвалити тиме да смо директан учесник у пројекту управљања отпадом и
отпадним водама који финансира GIZ организација као Међународна фондација за сарадњу,
Немачка влада у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине
Републике Србије. Наши радници су у неколико наврата били обучавани за селекцију отпада у
више категорија, а одржане су и разне обуке које се тичу уређивања административног дела, а
и практичног попут писања ЛЕАП-а и других ствари.
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