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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 2019. gодину 
 

I. Планирана средства субвенција, буџетом Општине Куршумлија износе  18.000.000,00 динара. 
II. Средствима	субвенције	из	буџета	Општине	Куршумлија	планирана	је	набавка,	односно,	плаћање:	

1.- Електричне енергије………………………………………….12.000.000,00 дин. 
2.-Припрема и асфалтирање возног парка...................................6.000.000,00 дин. 
УКУПНО.........................................................................................18.000.000,00 дин. 
 
Образложење: 
  1.Износ утрошене електричне енергије за комунално предузеће износи 12.000.000,00 динара 
на годишњем нивоу, од чега је највише на водовод и системе водоснабдевања. 

2. ЈПКД „Топлица“ је у протеклих 5 година извршила набавку 10 нових возила за вршење 
комуналних услуга што се одразило на квалитет и квантитет извршених услуга. У 2018. години ће 
6.000.000,00  предвиђених програмом субвенција а у зависности од могућности додатних средстава 
ЈПКД „Топлица“ бити утрошено на припрему и асфалтирање дела или целог платоа возног парка. 
 
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 до 2018. године, 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. 
 

Цене комуналних услуга у општинама Топличког округа 

Прокупље 40,26 7,58 / 
Блаце 42,00 8,15 3,85 

Житорађа 33 7 / 
Куршумлија 28 6 3,5 

 
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. 
                                                                                                                    
                                                                                                                      ЈПКД „ТОПЛИЦА“ 
                                                                                                  Директор, Војимир Чарапић дипл.правник 
 
  


