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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.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА
Табела : Кадрови по основу обављања делатности
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обављање делатности
Администрација
Одржавање хигијене града
Градски водовод
Наплатна служба
Служба возног парка
Служба механичарских и браварских радова
Група за извођење грађевинских радова
Служба на одржавању водоводне и канализационе мреже
Служба погребних услуга
Укупно

број
18
22
7
8
8
3
10
7
2
85

Табела : Кадрови по годинама стажа
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Године стажа
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
преко 35
Укупно

број
10
12
15
14
11
12
7
4
85
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Табела : Кадрови по годинама старости
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Године старости
20-30
30-40
40-50
50-60
преко 60
Укупно

број
3
23
28
29
2
85

Табела : Кадрови по квалификационој структури
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стручна спрема
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВШС
ВСС
Укупно

број
30
/
17
27
3
3
5
85

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 2018 години у градском водоводу износила је око 90 литара у
секунди што је задовољавајућа производња али се мора нагласити да због застареле водоводне
мреже имамо велике губитке воде који се крећу у зависности од периода године од 20% до 30%.
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.
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Количина испоручене и испуштене воде у 2018:
Испоручена вода
-

Испуштена вода

За домаћинства 511.350,00 м3
478.072,00 м3
За привреду 130.957,00 м3
93.834,00 м3
Укупно:............................. 642.307,00 м3.........................571.906,00 м3

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2018 ГОДИНИ
-

Вршено чишћење инфилтрационих базена

Чишћење инфилтрационих базена и замена филтерског слоја (песка) у њима по „План за
безбедно управљање Водоводом“ – једном годишње
Чишћење инфилтрационог базена бр.1, замењено 300м³ песка:

Чишћење инфилтрационог базена бр.2, замењено 144м³ песка:

Чишћење инфилтрационог базена бр.3, замењено 144м³ песка:
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Чишћење таложног базена:

-

Замењени вентили, дотрајале цеви и остала ливенарија у објекту старог водовода

-

Замењени сви вентили и ливенарија у објекту новог водовода

-

Уређиване зоне санитаре заштите
Бетониран плато иза објекта старог водовода:
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-

Вршени ремонти пуми

-

Набављена пумпа 2ВЦП50/1

-

Набављен утопни мотор 4кw,замењен на пумпи „ ЛОВАРА“

/Стари мотор /

/

Новонабављени мотор /

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У 2018. ГОДИНИ
-Реконструкција примарног цевовода „Расадник II“ и „Расадник III“
ЈПКД“Топлица“ је извела радове на реконструкцији примарног цевовода у делу
цевовода за водоснабдевање насеља „Расадник II“ и „Расадник III“. Постојећа водоводна мрежа
у Топличкој улици изграђена је давних 70-тих година од азбест-цементних цеви пречника Ф
150 мм,зато се кренуло са заменом старог цевовода одабиром нових савремених матерјала за
цеви ,фазонске комаде и водоводне арматуре.
У првој фази одрађена је замена цевовода у дужини од 250 м, и то од ХДПЕ цеви
квалитета ПЕ 100 и пречника ДН 250 мм. Вредност изведених радова износила је 5.122.499,00
динара.
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Након завршетка радова на реконструкцији примарног водоводног цевовода у Топличкој
улици, извели смо радове и на реконструкцији индивидуалних прикључака корисника.
Радови су обухватили изградњу једног новог секундарног цевовода Ф 90 мм и замену
старих дотрајалих водоводних цеви до шахти корисника. Овим радовима је обухваћено око 50
индивидуалних корисника.Вредност изведених радова је износила 1.490.803,00 динара.
Реконструкцијом водоводне мреже на горе поменутој локацији су се уклониле старе
дотадашње азбест-цементне цеви различитог пречника, што је правило огромне проблеме у
водоснабдевању. Изведеним радовима су смањени губици и побољшао се притисак водоводне
мреже у насељима „Расадник II“ и „Расадник III“.

-Изградња водоводне мреже у улици Никодије Стојановића
По завршетку реконструкције канализационе мреже у улици Никодије Стојановића
одрађена је и нова водоводна мрежа у дужини од 190 м.Укупни трошкови за изградњу нове
водоводне мреже са прикључцима до самих водоводних шахтова корисника стамбених
објеката износи око пола милиона динара.
Одрађена је нова водоводна мрежа од полиетилена ХДПЕ 100 ПН 10 бара Ф 63
мм.Поред главне мреже издати су нови водоводни прикључци преко полиетиленског црева
ХДПЕ 100 Пн 10 бара Ф 32 мм.
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-Изградња прикључака у улици Палих Бораца
Поред горе наведених радова ЈПКД“ Топлица“ је реализовала и један од већих пројеката
у самом центру града. Радови су се односили на изградни водоводних прикључака у ул. Палих
Бораца, као и изградња атмосферске канализације.
Изградњом нових водоводних прикључака у улици Палих Бораца у потпунусти су
избачене из употребе две главне водоводне мреже од којих једна дотира из 1933 године где се
тадашње водоснабдевање града вршило преко ливено гвоздених цеви (ткз. тучених цеви) чији
се спој између цевовода спајао преко олова. Шездесетих година прошлог века је одрађена нова
водоводна мрежа од Азбестно- цементне цеви Ф 200 мм. због већег протока воде. Како се град
ширио до сада се водоснабдевање вршило из горе наведених цеви.

Управо из горе наведеног, обе застареле водоводне мреже су у потпуности избачене из
употребе а ново водоснабдевање се врши преко преко цеви најновије генерације полиетилена
ХДПЕ 100 ПН 10 бара .За ову врсту радова издвојена су финансиска средства од око два
милиона динара.
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Улице у којима је рађена изградња или реконструкција водоводне мреже:

•
•
•
•
•
•

Реконструкција прикључака на водоводниу мрежу у ул.Топличкој.
Реконструкција водоводне мреже и прикључака , „Железничка станица“ Кастрат
Надоградња водоводне мреже, стара задруга у насељу Расадник
Израда водоводне мреже село Данковиће засеок Лугићи
Израда прикључака на водоводној мрежи у ул.Палих бораца
Реконструкција групног и појединачних водоводних прикључака од ст.0+055 мм до ст.0+305
мм у ул.Топличкој.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ –
НАЛАТA КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ
Наплата воде физичких лица 01.01.-31.12.2012 г.
Ф.куће

Ф.зграде

Фактурисано
18.332.875,70

Наплаћено
13.221.160,00

Реализација
72%

Фактурисано
19.208.446,00

Наплаћено
23.249.741,00

Реализација
121%

Наплаћено
19.173.719,00

Реализација
108%

Укупно

Наплата воде физичких лица 01.01.-31.12.2013 г.
Укупно

Ф.киће
14.796.426,00

Ф.зграде
4.412.020,00

Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2014 g
Укупно

Ф.куће
13.282.002,00

Ф.зграде
4.514.445,00

Фактурисано
17.796.447,00

Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2015 g
Месец/година
Укупно

Фактурисано
22.265.147,00

Наплаћено
19.116.604,00

Реализација
86 %

Наплаћено
22.562.071,00

Реализација
97,80 %

Наплаћено
23.031.323,00

Реализација
89,63 %

Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2016 g
Месец/година
Укупно

Фактурисано
23.072.988,00

Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2017 g
Месец/година
Укупно

Фактурисано
25.765.116,00
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Наплата воде од физичкихлица 01.01.-31.12.2018g
Месец/година
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

Укупно
Укупно
Укупно
Укупно
Укупно
Укупно
Укупно
Укупно

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

– 01.01.2011.г-31.12.2011.г.
– 01.01.2012.г-31.12 2012.г.
– 01.01.2013.г-31.12.2013.г.
– 01.01.2014.г-31.12.2014.г.
– 01.01.2015.г-31.12.2015.г.
– 01.01.2016.г-31.12.2016.г.
– 01.01.2017.г-31.12.2017.г.
– 01.01.2018.г–31.12.2018.г

Фактурисано
2.170.068,94
2.176.327,87
2.786.777,22
2.407.070,49
2.089.768,80
3.177,525.99
2.340.819,34
2.236.034,98
3.289.632,64
2.213.459,09
2.128.089,01
2.539.744,20
29.552.318,57

Наплаћено
1.892.583,79
1.874.148,32
2.160.582,64
2.009.652,74
2.095.538,89
2.198.061,51
2.579.824,08
2.535.281,55
2.159.523,99
2.539.394,33
2.350.627,95
2.508.314,26
26.906.534,05

ф-17.047.368,00 н-10.910.925,00
ф-18.332.875,70 н-13.221.160,00
ф-19.208.741,00 н-23.249.741,00
ф -17.796.447,00 н-19.173.719,00
ф -22.265.147,00 н-19.116.604,00
ф -23.072.988,00 н-22.562.071,00
ф -25.765.116,00 н-23.031.323,00
ф- 29.552.318,57 н-26.906.534,05

Реализација

91,10 %

р.н.- 64%
р.н.- 72%
р.н.- 121 %
р.н.- 108 %
р.н.- 86 %
р.н.- 98%
р.н.- 90%
р.н.- 91 %

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 2018. 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:
Број вансудских поравнања у 2014. години:
Број вансудских поравнања у 2015. години:
Број вансудских поравнања у 2016. години:
Број вансудских поравнања у 2017. години:
Број вансудских поравнања у 2018. години:

454, на износ
208, на износ
27, на износ
159, на износ
96, на износ
59, на износ

12.054.888,77 динара.
5.534.786,90 динара.
587.609,55 динара.
3.657.650,23 динара.
2.409.223,00 динара.
1.635.487,97 динара.

Покренуте су 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.
2017. години извршена поправка и замена 56 неисправних водомера.
2018 години извршена поправка и замена 45 неисправних водомера.
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Нажалост, има и корисника који своје обавезе нису измиривали ни по потписаном
поравнању ни по редовним рачунима, па смо били приморани да применимо крајње мере,
искључења и утужења. Тако је у 2018. години преко суда покренуто 47 поступака због
непоштовања вансудског поравнања и 28 поступака код јавног извршитеља због
непоштовања рокова редовних обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ
У 2018. 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 2018. 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.
Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Баћоглава
У оквиру изведених радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у 2018
години ЈПКД „Топлица“ је издвојила значајне радове од којих је проширење канализационе
мреже у насељу Баћоглава.

За ову врсту радова издвојена су финансиска средства из буџета локалне самоуправе у
износу од преко три милиона динара. Радови су обухватали проширење главне
канализационе мреже у дужини од 475 м као и изградња прикључака корисницима у дужини
од 250 м. Главна канализациона мрежа је одрађена од ПВЦ канализационих цеви пречника
Ф 200 мм., док си прикључци корисницима одрађени од ПВЦ канализационих цеви Ф 160
мм. У оквиру изградње ове канализационе мреже издата су 12 прикључака за стамбене
објекте.
Реконструкција фекалне канализационе мреже у улици Никодије Стојановића
Осим проширења канализационе мреже ЈПКД „ Топлица“ је изводила радове на
реконструкцији канализационе у улици Никодија Стојановића.Због асфалтирање улице
неопходно је било извршити реконструцију постојеће комуналне инфраструктуре. Наиме
постојећа канализациона мрежа није задовољавала техничке критеријуме па се морало
приступити реконструкцији за чије финансирање је локална самоуправа издвојила милион и
пет стотина хиљада динара.. Реконструкцијом су обухвађени сви стамбени објекти који су
имали прилаз из горе наведене улице и изграђена је главна канализацина мрежа у дужини од
185 м.Главна мрежа је одрађена од ПВЦ канализационе цеви Ф 200 м. Поред главне мреже
одрађени су и прикључци корисницима стамбених објеката и то преко ПВЦ канализационе
цеви Ф 160 мм.
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Изградња друге фазе фекалне канализације у улици Косевка Девојка
У 2018. години смо наставили и са изградњом друге фазе фекалне канализационе мреже
у улици Косовка Девојка која је обухватила изградњу крака бр.2 и дела крака бр. 4.
Сабирна мрежа фекалне канализације изграђена је од канализационих цеви округлог отвора
израђених од савременог пластичног матерјала (ПВЦ). Пречник главног колектора је Ф 200 мм
а прикључци корисника су изграђени од ПВЦ цеви Ф 160 мм. Радови су обухватили и изградљу
27 ревизионих шахти. Укупна дужина главног колектора је 800 м а дужина изграђених
прикњучака корисника је око 110 м.Овим је решен проблем вишедецениски проблем мештана
улице Косовка девојка и обухватио је око 20 домаћинстава.
Вредност изведених радова износила је 7.954.120,56 динара.

Улице у којима је рађена изградња или реконструкција канализационе мреже:
-

Изградња фекалне канализације у ул.Косовке девојке
Изградња фекалне канализационе мреже у ул.Баћоглавској
Реконструкција фекалне канализационе мреже у ул.Никодија Стојановића, прилаз 1
Реконструкција и доградња фекалне канализационе мреже у ул. Топличкој, код старе задруге
Реконструкција и доградња фекалне канализационе мреже у ул.Косте Војиновића
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.Војводе Мишића
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.16. Фебруар
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.Сретена Младеновића
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ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У 2018 ГОДИНИ
Изградња атмосферске канализационе мреже у улици Палих Бораца
Након завршетка радова на водоводној мрежи у улици Палих Бораца одрађена је нова
Атмосферска канализација за чију изградњу су издвојена новчана средства у износу од преко
3,5 милиона динара.Задатак ново изграђене атмосферске канализације је да се прикупи сва
атмосферска канализација са тротоара и коловоза и даље преко цевовода одведе у реципијент –
реке Топлице.Одрађена је главна атмосферска канализација преко ПВЦ канализационе цеви Ф
400 мм. у укупној дужини од 300 м.

Изградња атмосферске канализације у улици 9 Југовића
Поред горе наведених радова ЈПКД“Топлица“ је радила на изградњи неколико
атмосферских канализација а једна од њих се изводила у улици 9 Југовића у дужини од 110
метара са 4 шахтова на подједнаким растојањима као и улична решетка урађена по прописаним
стандардима. Разлог извођења радова је одвођење атмосферских вода које су огрожавале
домаћинства у насељу Пантићи.У рову на дубини од 1.80 метара положене су коруговане цеви
промера ф 315,шахтови на истој дубини са поклопцима који трпе оптерећење 250 КN. Вредност
ове инвестиције је износила 866.809,30 РСД.

Улице у којима је рађена изградња или реконструкција атмосферске канализационе мреже:
-

-

Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Светог Саве - Пантиће
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Палих Бораца
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.9.Југовића
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул. Гвоздени пук
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Карађорђевој, код Средње школе
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-

Изградња атмосферске канализационе мреже са прихватном таложном решетком у ул.16.фебруар
Изградња атмосферске канализационе мреже са прихватном таложном решетком и подизање
парапетног зида у ул.Светог Саве

ХИГИЈЕНА
Осим водоснабдевања, одржавања водоводних и канализационих мрежа, ЈПКД „Топлица“
на листи својих основних делатности има и одржавање хигијене града. Под тим сеподразумева
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, паркова, орезивање дрвореда, санација дивљих депонија и друго.
Поред редовног чишћења и прања улица прве и друге категорије, одржавања парка,
зеленила и дрвореда, одржавања кишнеканализације, урађено је и доста ствари које нису
предвиђене Планом и програмом јавне хигијене и зеленила. Након садње липа и редовног
улепшавања паркова, уређивања кружних токова, ЈПКД Топлица се у 2018, години побринула
да настави истим током, па јавне површине, које досада нису имале своју сврху, сада
представљају прелепе вртове које маме погледе становницима.
Поред редовног одржавања из Плана и програмаза 2018 годину, служба Јавне хигијене
ЈПКД „Топлица“ је радила и следеће :
-

Уређивање површине изнад решетке у насељу Вељковиће

-

Чишћење смећа и крчење корова у каналу преко пута дистрибуције

-

Чишћење смећа и крчење корова изнад моста код млина
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-

Подсађивање садница липа у насељу Вељковиће

-

Подсађивање садница липа уТопликој улици

-

Садња Јапанских шљива испод болнице

-

Садеа туја у жардињерама у центру града
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-

Подсађивање туја на гробљу у насељу Данковиће

-

Замена садница туја изнад управне зграде ЈПКД „Топлица“

-

Садња туја у градском водоводу

-

Сређивање речног корита Топлице узводно од ушћа Бањске у Топлицу

Нажалост, као и претходне године, било је 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.
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У претходној години су се у јавности појављивале шпекулације и покушаји политички
фабрикованих афера у вези депоновања отпада на сметлишту "Лаковски брегови", а све
користећи могућност јавног наступа, друштвених мрежа и простих политичких веза.
ЈПКД "Топлица" је поред свих редовних мера које је предузимала, извршила мерење
радиоактивности и јачине амбијенталног дозног еквивалента.
Како се поред већ редовног изазивања пожара на депонији на чијем се санирању улажу
значајна средства ЈПКД "Топлица", циљ оваквих дезинформација је обмањивање грађанства и
стварање неповерења грађана према ЈПКД "Топлица", а првенствено изазивање панике што је
кажњиво по Кривичном закону Републике Србије.
Добијен је и званичан извештај Института за нуклеарне науке Винча које је обавило сва
потребна испитивања.

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.
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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. Ровокопач Case са утоварном кашиком запремине 1,0 м³. Већих је габарита али и веће снаге, тиме
је погодан за уклањање већих сметова у удаљеним брдским селима
6. 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.
7. Моторна чистилица за снег, погодна за уклањање снега са тротоара и пешачких зона.

8. Камион ФАП 13-14 са дуплом вучом који поседује раоник ширине 3 м и епоху (расипач соли)
запремине 1,2 м³.
9. Камион ФАП 13-14 са фиксним раоником ширине 3,3 m.
10. Булдозер ТГ-80, гусеничарем, ширине раоника 3 m, у случају већих земљаних одрона на путевима
насталих услед падавина.
- 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.
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ЈПКД „Топлица“ је ове 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.
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.
У прошлој години је подсађено неколико десетина зимзеленог дрвећа.
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.
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.
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.

19

Извештај о раду ЈПКД Топлица -2018. година
Извештај о наплати погребних услуга
2012
УКУПНО

Погребне услуге
283.320,00

УКУПНО

Погребне услуге
1.202.886,00

Продавница
37.400,00

Свега
320.720,00

Продавница
365.207,00

Свега
1.568.093,00

Продавница
(погребна опрема)
701.718,80

Свега

2013
2014
УКУПНО

Погребне усуге
(превоз и ископ)
1.012.748,00

Погребне услуге
(г.места и цокле)
1.083.122,20

2.797.589,00

2015
Месец/година
УКУПНО

Погребне усуге
(превоз и ископ)
1.406.556,00

Погребне услуге
(г.места и цокле)
1.504.577,00

Продавница
(погребна опрема)
1.015.449,00

Свега
3.926.582,00

2016
Месец/година
УКУПНО

Погребне усуге
(превоз и ископ)
1.005.994,00

Погребне услуге
(г.места и цокле)
1.160.105,10

Погребне усуге
(превоз и ископ)
992.991,30

Погребне услуге
(г.места и цокле)
1.172.514,70

Погребне усуге
(превоз и ископ)
96.360,00
119.944,00
115.830,00
97.680,00
114.260,00
144.430,00
78.100,00
64.350,00
40.480,00
82.390,00
112.254,00
58.960,00
1.125.038,00

Погребне услуге
(г.места и цокле)
/
127.116,00
99.134,00
/
/
/
195.646,00
40.234,00
69.058,00
271.546,00
127.116,00
99.136,00
1.028.986,00

Продавница
(погребна опрема)
862.303,00

Свега
3.028.407,00

2017
Месец/година
УКУПНО

Продавница
(погребна опрема)
1.217.794,00

Свега
3.383.300,00

2018
Месец/година
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

Продавница
(погребна опрема)
176.576,00
74.503,00
180.222,00
240.908,00
116.769,00
172.792,00
98.467,00
183.058,00
/
192.877,00
178.807,00
71.089,00
1.686.068,00

Свега
272.936,00
321,563,00
395.186,00
338.588,00
231.029,00
317.222,00
372.213,00
287.642,00
109.538,00
546.813,00
418.177,00
229.185,00
3.840.092,00

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.
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Извештај о продајном простору, на зеленој пијаци
На зеленој пијаци, од 01.05.2014 год. по новом систему изнајмљивања и наплате (закупа)
тезги, и продајног простора, има:
У ненадкривеном делу пијаце:
-16 тезги са боксом и мрежом,
-17 тезги без бокса
-10 металних затворених тезги
-7 зелених затворених тезги
У надкривеном делу пијаце:
-15 зелених тезги са боксом - текстил,
- 7 пиљарских тезги са боксом и мрежом.
-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 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.

Санација заштитне ограде на Зеленој пијаци
ЈПКД „Топлица“ је за извођење ових радова издвојила више од милион динара из
сопствених средстава. Поред бетонских радова одрађени су радови и на ојачању и санацији
заштине ограде и то у погледу ојачања и фарбање исте у дужини од 65 метара.Такође је
одрађена окапница на бетонској плочи која штити и магацински простор као и саме улазе од
продора атмосферске воде.
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Извештај о наплати пијачнине и вашара
2011
Укупно

Слободна процена
1.869.782,00

Укупно

Слободна процена
2.121.600.00

Укупно

Слободна процена
2.715.012.00

Пиљари
451.400,00

Вашар
621.000,00

Укупно
2.942.182,00

Пиљари
240.500.00

Вашар
1.011.600.00

Пиљари
260.510.00

Вашар
1.380.450.00

Пиљари
2.847.720,00

Вашар
1.604.200,00

Закупљено по
уговорима
3.212.438,00

Вашар

Укупно

1.476.740,00

5.908.268,00

Вашар

Укупно

1.722.950,00

5.965.105,00

Вашар

Укупно

1.671.500,00

5.918.155,00

Вашар

Укупно

2012
Укупно
3.239.750,00

2013
Укупно
4.355.972,00

2014
Укупно

Слободна процена
1.704.390,00

Укупно
6.156.310,00

2015
Нерезервисана места и млечна пијаца
Укупно

1.219.090,00

2016
Нерезервисана места и млечна пијаца
Укупно

1.416.310,00

Месец/година

Нерезервисана места и млечна пијаца

Укупно

1.370.990,00

Месец/година

Нерезервисана места и млечна пијаца

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

70.100,00
75.610,00
80.820,00
123.210,00
140.090,00
78.420,00
100.780,00
128.600,00
131.730,00
120.720,00
119.520,00
76.160,00
1.245.760,00

Закупљено по
уговорима
2.825.850,00

2017
Закупљено по
уговорима
2875.125,00

2018
Закупљено по
уговорима
111.875,00
99.200,00
132.575,00
238.205,00
237.035,00
314.580,00
296.880,00
300.150,00
313.350,00
280.150,00
98.625,00
73.675,00
2.496.300,00

982.150,00

926.750,00

1.908.900,00

181.975,00
174.810,00
213.395,00
361.415,00
1.359.275,00
393.000,00
399.660,00
428.750,00
1.355.500,00
400.870,00
218.145,00
149.835,00
5.650.960,00

ГРАЂЕВИНСКА ГРУПА
У ЈПКД ,,Топлица” је 2013.године формирана грађевинска група за извођење грађевинскозанатских радова најпре на изради и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, а затим
и осталих зидарских, молерских, фарбарских и браварских радова.
Ова група је у 2018. 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.
22

Извештај о раду ЈПКД Топлица -2018. година
Радови који су извршени у 2018. години:
Водоводна мрежа
Реконструкција прикључака на водоводниу мрежу у ул.Топличкој.
Реконструкција групног и појединачних прикључака од ст.0+055 мм до ст.0+305 мм у ул.Топличкој.
Реконструкција водоводне мреже и прикључака , „Железничка станица“ Кастрат
Надоградња водоводне мреже, стара задруга у насељу Расадник
Израда водоводне мреже село Данковиће засеок Лугићи
Израда прикључака на водоводној мрежи у ул.Палих бораца

Канализациона мрежа
Изградња фекалне канализације у ул.Косовке девојке
Изградња фекалне канализационе мреже у ул.Баћоглавској
Реконструкција фекалне канализационе мреже у ул.Никодија Стојановића, прилаз 1
Реконструкција и доградња фекалне канализационе мреже у ул. Топличкој, код старе задруге
Реконструкција и доградња фекалне канализационе мреже у ул.Косте Војиновића
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.Војводе Мишића
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.16. Фебруар
Санација дела фекалне канализационе мреже у ул.Сретена Младеновића
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Светог Саве - Пантиће
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Палих Бораца
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.9.Југовића
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул. Гвоздени пук
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Карађорђевој, код Средње школе
Изградња атмосферске мреже са прихватном таложном решетком у ул.16.фебруар
Изградња атмосферске мреже са таложном решетком и подизање парапетног зида у ул.Св.Саве
Израда парапетних зидова и сокли
Израда потпорног зида у ул.Његошевој
Израда потпорног зида у ул.Зоре Топаловић
Израда потпорног зида у ул.Др.Мелгарда
Извођење радова на изградњи парапетног зида у ул.Светог Саве на КП 3147
Израда потпорног зида у ул.Др.Мелгард
Израда потпорног зида у ул.Сретена Младеновића - Мике
Израда потпорног зида у Дечијем вртићу „Сунце“
Израда потпорног зида и степеништа у насељу Вељковиће
Израда потпорног зида, засеок Симовићи - Кастрат
Остали радови
Израда решетке у насељу Вељковиће
Изградња кишне решетке у ул.Р.М.Само
Изградња бетонских ивичњака у ул. Боре Станковића
Замена и нивелисање дотрајалих шахт поклопаца
Изградња главног водоводног шахта у дворишту Дома здравља
Изградња прихватне решетке за одвод природне изворске воде у ул. 9.Југовића, прилаз 3
Изградња шахте за прихват атмосферске воде и одвод у реку Топлицу
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија завршило је
пословну 2018. годину са позитивним финансијским резултатом од 20.632.627,95 динара. На тај
начин се наставља позитивно финансијско пословање предузећа.

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.
У 2018. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 16.557.935,19
динара од предвиђених 18.000.000,00 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 jе измирен 01.03.2018.
године. Одобрено је и 2.700.000,00 динара из фонда за заштиту животне средине за набавку
„путарца“. Купљено је специјално комунално возило – пробијалац канализације у вредности од
11.014.200,00 динара. Камион је плаћен средствима из дотација у износу од 5.000.000,00, а
остатак односно надоградња се плаћа из сопствених средстава по реализацији у 2019.г.
Укупни приходи на дан 31.12.2018. године износе 143.634.983,70 динара. Највећи део
тих прихода чине приходи од продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација,
пијаца, вашар, погребне услуге) у износу од 47.713.343,55 динара, услуга израде и
реконструкције водоводне и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других
услуга некомуналне делатности у износу од 35.079.660,57 динара и услуга одржавања јавне
хигијене у износу од 20.235.926,05 динара. Остале приходе чине приходи од закупа земљишта,
пословног простора, камата, накнада штета, од дотација и остали финансијски приходи.
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Укупни трошкови на дан 31.12.2018. године износе 123.002.355,75 динара. Састоје се од:
трошкова материјала и ситног инвентара у износу од 20.862.393,28 динара, трошкова
електричне енергије и горива у износу од 16.524.825,95 динара, трошкова зарада и накнада
зарада 57.205.025,83 динара, трошкова производних услуга 2.916.853,26 динара, осталих личних
расхода 5.858.837,13 динара, трошкова амортизације 5.916.105,83 динара, расхода по основу
обезвређења потраживања 2.169.847,62 динара, трошкова непроизводних услуга, трошкова
расходовања и осталих трошкова у износу од 11.548.466,85 динара.
Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2018. год износе 50.551.954,27
динара, али су већим делом нереална и тешко наплатива. Крајем 2018. год на основу процене о
ненаплативости извршено је обезвређење потраживања од осталих купаца у износу од
2.169.847,62 динара, на основу Закона о рачуноводству. Предузеће предузима све активности
како би се потраживања у што већем обиму наплатила. Пословна политика предузећа је да се
трошкови што више смање, а да се приходи повећају.
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 2018. години као крајњу меру наплате
потраживања наставило са утужењима пред надлежним судом и приватним извршитељем.
ЈПКД „Топлица“ је завршило 2018. годину са стањем на текућим рачунима у износу од
23.241.700,03 динара. У складу са тим постоји сигурност у континуираном и редовном
извршавању обавеза према запосленима (зараде и накнаде зарада), према добављачима и за
примљене авансе.
Обавезе предузећа на дан 31.12.2018. године износе 32.601.734,12 динара. Састоје се из:
обавеза према добављачима 4.210.848,21 динар (чија је валута плаћања крај јануара 2019.
године); обавеза за примљене авансе у износу од 3.351.161,68 динара; обавезе за зараду за
децембар 2018. године са порезом и доприносима у износу од 4.888.196,23 динара (исплата у
јануару 2019. године); обавеза за порез на имовину по Репрограму 187.835,00 динара и осталих
обавеза.

ЈПКД „Топлица”- Куршумлија

25

Извештај о раду ЈПКД Топлица -2018. година
ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018.
I ТРОШКОВИ
1.
Набавна вредност продате робе продавница бр.1
2.
Утрошен материјал
3.
Утрошен алат и ситан инветар
4.
Трошкови материјала за одржавање хигијене и остало
5.
Трошкови канцеларијског материјала
7.
Трошкови стручног образовања запослених
УКУПНО:

1.080.769,03
18.267.871,16
510.399,47
616.381,00
244.300,80
142.671,82
20.862.393,28

УКУПНО:

8.288.125,59
167.900,67
160.562,44
68.262,87
650.468,03
5.937.361,83
403.012,63
849.131,89
16.524.825,95

III ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА
1.
Трошкови нето зарада и накнада запослених
2.
Трошкови пореза на зараде
3.
Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених
4.
Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет запослених
5.
Трошкови доприноса за случај незапослености на терет запослених
6.
Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца
7.
Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца
8.
Трошкови доприноса за случај незапослености на терет послодавца
УКУПНО:

35.591.628,53
3.273.379,19
6.803.673,88
2.502.780,04
364.482,54
5.831.720,46
2.502.780,04
334.581,15
57.205.025,83

II УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО
1.
Утрошена електричне енергије - Водовод
2.
Утрошена електрична енергија КМ.(пијаца и радионица)
3.
Утрошена електрична енергија управа
4.
Утрошена електрична енергија локали
5.
Утрошена електрична енергија - акциза
6.
Утрошено гориво и мазиво - нафта
7.
Утрошено гориво мазиво - уље
8.
Утрошено гориво и мазиво – бензин

IV ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ
1.
Трошкови накнаде по уговору о делу и осталим уговорима
2.
Накнада трошкова смештаја и исхране
3.
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места
4.
Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење
5.
Остале накнаде трошкова запосленима и другим физичким лицима
6.
Остале накнаде трошкова – помоћ радницима
7.
Трошкови ПТТ у земљи
8.
Трошкови мобилне телефоније
9.
Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава
10. Други трошкови – закупнина
11. Трошкови огласа у новинама
12. Трошкови огласа на радију и телевизији
13. Трошкови регистрације моторних возила
14. Трошкови других производних услуга – Институт
15. Трошкови других производних услуга
16. Трошкови амортизације
17. Трошкови резервисања за отпремнине
18. Трошкови резервисања за јубиларне награде
19. Трошкови здравствених услуга
20. Трошкови услуга за безбедност и здравље

486.612,58
14.528,64
397.080,00
5.621.558,03
98.150,10
139.129,00
183.303,11
376.666,82
1.022.333,03
118.099,02
88.566,50
261.750,00
166.234,00
607.015,78
92.885,00
5.916.105,83
425.200,00
115.850,00
38.500,00
69.600,00
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Трошкови адвокатских услуга
Трошкови ревизије годишњег рачуна
Трошкови других непроизводних услуга (геодетске,сервиси, проје...)
Трошкови угоститељских услуга
Трошкови осигурања основних средстава
Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја
Трошкови премије осигурања од ауто одговорности
Трошкови платног промета
Порез на имовину
Трошкови коришћења ауто-пута
Остали порези
Допринос привредној комори Србије
Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду
Трошкови спорова, таксе административне, судске и др.
Остали нематеријални трошкови – програм ком.
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата по обавезама за порез и доприносе
Расходи других камата
Остали финансијски расходи
Трошкови отписа основних средстава (због дотрајалости)
Расходи по основу директног отписа потраж. у земљи
Накнаде штете другим лицима – Телеком Србија
Обезвређење потраживања од осталих купаца
УКУПНО:

V ПРИХОДИ
1.
Приходи од продате робе на складишту
2.
Приходи од продавнице бр. 1
3.
Приходи од услуга – вашар
4.
Приходи од погребних услуга
5.
Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту
6.
Приходи од услуга вода на домаћем тржишту
7.
Приходи од услуга канализације на домаћем тржишту
8.
Приходи од услуга смећа на домаћем тржишту
9.
Приходи од услуга пијаце на домаћем тржишту
10. Приходи од услуга закупа тезги на домаћем тржишту
11. Приходи од услуга - електрична енергија на домаћем тржишту
12. Приходи од закупа гробних места
13. Приходи од услуга – телефон на домаћем тржишту
14. Приходи од КМ услуга - одржавање
15. Приходи од услуга воде – зграде
16. Приходи од услуга канализације – зграде
17. Приходи од услуга смећа – зграде
18. Приходи од услуга воде – куће
19. Приходи од услуга канализације – куће
20. Приходи од услуга смећа – куће
21. Приходи од дотација
22. Приходи од закупа земљишта
23. Приходи од закупа пословног простора
24. Приходи од затезних камата – физичка лица
25. Приходи од камата од физичких лица
26. Приходи од камата
27. Приходи по основу попуста на уплату аванса
28. Вишкови робе

321.000,00
144.350,00
1.472.225,82
250.245,35
148.379,64
27.945,00
239.009,00
166.032,71
270.470,00
8.150,00
29.520,94
47.832,00
320.028,42
648.253,33
37.600,00
39.407,36
124.977,00
3.780,29
15.225,46
4.993.041,33
677.298,24
16.323,74
2.169.847,62
28.410.110,69
42.160,00
1.405.055,65
1.626.192,33
1.569.866,37
35.079.660,54
6.312.127,40
1.107.241,20
5.223.906,30
1.038.133,33
2.040.595,98
49.018,51
219.800,00
83.580,45
20.235.926,05
2.631.137,75
565.228,90
2.079.177,58
11.686.651,60
2.303.203,70
7.730.266,50
19.257.935,19
325.117,50
265.813,98
35.554,94
3.873.436,77
167.693,79
13.511,00
294,26
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Други финансијски приходи
Наплаћена отписана потраживања – 50%
Приходи од смањења обавеза по основу закона
Приходи од смањења обавеза по основу репрограма
Други непоменути приходи
Остали приходи по основу накнаде штете
Остали приходи по основу трошкова парничног поступка
Остали приходи по основу тужбе
Остали приходи- казне радника
Приходи од усклађивања вредности потраживања
Приходи из ранијих година
УКУПНО:

Финансијски резултат остварен у 2018. години:

9.202,53
342.238,36
2.522.058,70
4.427.767,00
128.199,00
240.440,19
212.458,82
148.988,00
75.752,09
6.970.830,44
1.588.761,00
143.634.983,70

Укупни приходи – 143.634.983,70
Укупни трошкови – 123.002.355,75
Добитак
20.632.627,95

Нa дан 31.12.2018. године добитак пре опорезивања износи 20.632.627,95 динара.
Порески расход периода износи 2.741.819,83 динара, а укупан нето добитак на крају 2018.
године износи 17.890.808,12 динара.
VI ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31. 12. 2018. год.
1.
Резервисања за отпремнине
2.
Резервисања за јубиларне награде
3.
Обавеза за примљене авансе
4.
Обавеза према добављачима
5.
Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12/2018. год
6.
Обавезе за неплаћени порез и доприносе на зараде
7.
Обавезе за порез на имовину по репрограму
8.
Обавезе по основу смањења зарада 10%
9.
Остале обавезе (инвестициони динар, доприноси коморама и др.)
10. Одложене пореске обавезе
УКУПНО:
VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31. 12. 2018. год.
Потраживања од купаца – правних лица
Потраживања од физичких лица за воду и смеће
Потраживања за камату од физичких лица из ранијих година
Потраживања од осталих купаца
Потраживања од купаца по поравнању
Купци у земљи где је вршен индиректан отпис
Остала потраживања
Текући пословни рачуни
Потраживања за више плаћени ПДВ
Потраживања за више плаћен порез на добит
Активна временска разграничења
УКУПНО:

828.144,00
314.450,00
3.351.161,68
4.210.848,21
2.654.639,77
1.738.506,71
187.835,00
495.049,75
15.255.437,61
3.565.661,39
32.601.734,12
11.258.568,04
18.362.776,29
13.968.222,88
1.717.872,46
1.257.377,71
3.987.136,89
758.623,45
23.241.700,03
1.314.718,82
1.446.393,00
476.954,16
77.790.343,73

ЈПКД „ТОПЛИЦА“
Директор
Војимир Чарапић дипл.правник
____________________________
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