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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. Обављање делатности број 
1. Администрација 19 
2. Одржавање хигијене града 22 
3. Градски водовод 7 
4. Наплатна служба 9 
5. Служба возног парка 8 
6. Служба механичарских и браварских радова 3 
7. Група за извођење грађевинских радова 11 
8. Служба на одржавању водоводне и канализационе мреже 7 
9. Служба погребних услуга 2 
 Укупно 88 
                                 

Табела : Кадрови по годинама стажа 
Р.бр. Године стажа број 
1. 0-5 8 
2. 5-10 13 
3. 10-15 13 
4. 15-20 14 
5. 20-25 10 
6. 25-30 14 
7. 30-35 7 
8. преко 35 9 
 Укупно 88 
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Табела : Кадрови по годинама старости 
Р.бр. Године старости број 
1. 20-30 3 
2. 30-40 26 
3. 40-50 26 
4. 50-60 27 
5. преко 60 6 
 Укупно 88 
                               

Табела : Кадрови по квалификационој структури 
Р.бр. Стручна спрема број 
1. ПК 24 
2. КВ 19 
3. ССС 30 
4. ВКВ 2 
5. ВШС 7 
6. ВСС 6 
 Укупно 88 
 
 

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 2019 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 захваћене, испоручене и испуштене воде у 2019: 
 
- Количина захваћене воде на водозахвату у 2019 ..................702.117,00 м3 

                                              Испоручена вода                   
 
- За домаћинства  -                                                                474.881,00 м3                           
- За привреду   -                                                                      120.134,00  м3 
- Укупно:.............................................................................. 595.015,00 м3  

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2019. 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 150 м³ песка 

    
Чишћење инфилтрационог базена бр.2, замењено 300 м³ песка 

    
Чишћење инфилтрационог базена бр.3, замењено 150м³ песка 

    
Чишчење таложног базена: 
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- Радови у водоводу 
Изграђена стаза између зграде новог и зграде старог Водовода 

 

    
 

- Изграђен нов санитарни чвор 
Како би се унапредили санитарни услови у склопу Водовода изграђен нов санитарни чвор  

    
- Изграђена  канализациона мрежа 
Заједно са санитарним чвором изграђена и нова канализациона мрежа дужине 43 м, 

пресека ф 200мм. 
 

    

    
-     Замењен хидрант 
      У ужој зони санитатне заштите замењен хидрант и ремонтована комплетна 

водоводна линија, изграђена нова шахта, замењене цеви,вентили и сва ливенарија : 
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- Изграђен резервоар за хлор 
Да би се повећала безбедност руковања течним хлором изграђен је заштитни резетвоар за 

смештај ПВЦ резервоара: 
 

    
 

- Вршени ремонти пуми 
 

   
 

ХИГИЈЕНА 
 

Осим  водоснабдевања, одржавања водовоних 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, паркова, 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 редовних 
улепшавања паркова, уређивања кружних токова, ЈПКД“Топлица“ се у 2019, 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 2019 годину, служба Јавне хигијене 
ЈПКД “Топлица“ је радила и следеће: 
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Крчење корова, шибља и осталог растиња – Кустурница 

     
Орезивање дрвореда у ул.Косовској, Милутина Ускоковића и Др.Мелгарда 

     
Орезивање дрвореда у ул.Карађорђевој 

     
Планирање терена, припрема и садња дрвореда испод војног магацина – Вељковиће 

     
Подсађивање дрвореда у ул.Топличкој, Косовској и Р.М.Само 

     
Садња дрвореда у ул.Др.Мелгарда - поред  Дома здравља 

     
Садња дрвореда Р.М.Само – Ромско насеље 
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Уређивање простора код степеништа – Железничка станица 

     
Чишћење магистралног пута од Куршумлије до Спанца 

     
Чишећење од корова и другог растиња у ул.Милутина Ускоковића - код степеништа 

 
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. 
 

Извештај о продајном простору, на зеленој пијаци 
 

        На зеленој пијаци је постављено: 
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 а самим тим обезбеђује објекат ноћу. 
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 На простору пијаце су постављене и три камере, које обезбеђују целодневну заштиту на 
целој површини пијаце.  
       

     
 
- Асфалтирање паркинг простора на пијаци и делу за постављање вашарског луна парка  

Извршено је асфалтирање плаца возног парка који се пијачним даном највише и користи за 
паркирање закупаца пијачног простора, као и купаца, односно свих корисника пијачних услуга. 
Простор је уједно предвиђен и за постављање вашарског луна-парка за време пролећног и 
јесењег вашара. 

    
- Реновирање пијачних магацина 

У 2019. години је извршена и реконструкција магацина за правилно одлагање и 
складиштење робе на палетама (со за зимско одржавање, цемент...) и набављен виљушкар-
палетар за правилно распоређивање истог. 

 
- Санација бетонског дела 

Извршено је бетонирање новоизрађене канализационе мреже ка млечној пијаци и санација 
бетонског дела пијачне платформе. 

 
- Затварање руинираног степеништа према аутобуској станици  

На пијаци је у 2019. години затворен пропуст, односно руинирано степениште ка аутобуској 
станици, које није било у функцији јер је било затворено лимом, служило за неправилно 
одлагање отпада а канцеларијама аутобуске станице и околним објектима наносило штету, јер 
је продирала вода и урушавала плафон и зидове. 

       
 
- У 2020. години планирано је преуређење и реновирање постојећег степеништа ка 

новоизрађеном паркинг простору.  
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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 
 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 

 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 

 Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 
уговорима 

Вашар Укупно 

Укупно 1.416.310,00 2.825.850,00 1.722.950,00 5.965.105,00 
2017 

Месец/година Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 
уговорима 

Вашар Укупно 

Укупно 1.370.990,00 2.875.125,00 1.671.500,00 5.918.155,00 
 

2018 
Месец/година Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 

уговорима 
Вашар Укупно 

Укупно 1.245.760,00 2.496.300,00 1.908.900,00 5.650.960,00 
2019 

Месец/година Нерезервисана места и млечна пијаца Закупљено по 
уговорима 

Вашар Укупно 

Јануар 54.770,00 55.200,00  109.970,00 
Фебруар 76.330,00 58.700,00  135.030,00 

Март 88.500,00 63.250,00  151.750,00 
Април 100.700,00 77.100,00  177.800,00 

Мај 147.330,00 222.000,00 967.200,00 1.336.530,00 
Јун 122.310,00 232.650,00  354.960,00 
Јул 118.460,00 308.100,00  426.560,00 

Август 165.460,00 211.300,00  376.760,00 
Септембар 162.350,00 219.150,00 955.800,00 1.337.300,00 

Октобар 155.030,00 214.250,00  369.280,00 
Новембар 73.710,00 62.300,00  136.010,00 
Децембар 71.280,00 60.950,00  132.230,00 
Укупно 1.336.230,00 1.784.950,00 1.923.000,00 5.044.180,00 

 

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.  
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 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 урађен већи део водоводне мреже дуж регионалног пута у дужини 
од 1.060 м. У 2020. години је предвиђено повезивање на новооизрађену водоводну мрежу у ул. 
Топличкој и примопредаја новоизграђеног објекта. 
 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.  
 

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 
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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 
2016 

Месец/година Погребне усуге  
(превоз и ископ) 

Погребне услуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

УКУПНО 1.005.994,00 1.160.105,10 862.303,00 3.028.407,00 
2017 

Месец/година Погребне усуге  
(превоз и ископ) 

Погребне услуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

УКУПНО 992.991,30 1.172.514,70 1.217.794,00 3.383.300,00 
2018 

Месец/година Погребне усуге  
(превоз и ископ) 

Погребне услуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

УКУПНО 1.125.038,00 1.028.986,00 1.686.068,00 3.840.092,00 
2019 

Месец/година Погребне усуге  
(превоз и ископ) 

Погребне услуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

Јануар 74.800,00 190.674,00 193.638,00 459.112,00 
Фебруар 99.000,00 127.116,00 30.325,00 256.441,00 

Март  38.500,00 63.558,00 74.191,00 176.249,00 
Април 84.238,00 / 117.040,00 201.850,00 

Мај 118.910,00 65.452,00 205.001,00 379.683,00 
Јун 78.518,00 181.148,00 47.136,00 312.522,00 
Јул 93.170,00 63.558,00 138.294,00 320.762,00 

Август 138.600,00 96.710,00 157.157,00 332.385,00 
Септембар 93.170,00 152.746,00 182.176,00 428.092,00 

Октобар 138.600,00 162.692.00 157.514,00 458.806,00 
Новембар 108.350,00 19.030,00 113.684,00 241.064,00 
Децембар 86.570,00 63.558,00 126.390,00 276.518,00 
УКУПНО 1.114.696,00 1.186.242,00 1.542.546,00 3.843.484,00 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ У 2019. 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.г  

 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.г 

Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 
Укупно 22.265.147,00 19.116.604,00 86 % 

 
   Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2016.г  

Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 
Укупно 23.072.988,00 22.562.071,00 97,80 % 
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Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2017.г  
Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 
Укупно 25.765.116,00 23.031.323,00 89,63 % 

 
Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2018.г 

Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 
Укупно  29.552.318,57 26.906.534,05 91,10 % 

 
Наплата воде од физички хлица 01.01.-31.12.2019.г 

Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 
Јануар                                             2019 2.025.359,00 1.799.162,00  
Фебруар                                          2019 2.054.150,00 1.718.358,00  
Март                                              2019 3.183.476,00 1.842.784,00  
Април                                              2019 2.583.517,00 1.949.470,00  
Мај                                                  2019 2.320.594,00 1.875.996,00  
Јун                                                   2019 3.012.800,00 1.820.487,00  
Јул                                                   2019 2.534.946,00 2.486.980,00  
Август                                            2019 2.556.128,00 2.362.213,00  
Септембар                                    2019 3.819.561,00 2.577.478,00  
Октобар                                         2019 2.853.597,00 2.827.543,00  
Новембар                                       2019 2.348.852,00 2.150.087,00  
Децембар                                        2019 2.941.630,00 2.036.685,00  
Укупно  32.233.610,00 25.447.243,00 79,95 % 

 
      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% 
Укупно  – 01.01.2017.г-31.12.2017.г.   ф -25.765.116,00    н-23.031.323,00     р.н.-   90%       
Укупно  – 01.01.2018.г–31.12.2018.г   ф- 29.552.318,57    н-26.906.534,05     р.н.-  91 % 
Укупно  – 01.01.2018.г–31.12.2018.г   ф- 32.233.610,00    н-25.447.243,00     р.н.-  80 % 
 

Напомена: Исказане цифре наплаћених услуга представљају наплату инкасантске службе, 
чиме се оправдава такав систем наплате. У проценат наплативости улазе и уплате преко 
пословних банака, односно на текући рачун фирме.   
 Поред дељења и наплате рачуна у делатности ове службе је и очитавање водомера које се у 
2019. 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. 
Број вансудских поравнања у 2017. години:    96, на износ   2.409.223,00 динара. 
Број вансудских поравнања у 2018. години:    59, на износ    1.635.487,97 динара. 
Број вансудских поравнања у 2019. години:    45, на износ    3.005.601,56 динара. 
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 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. 
- 2019 години  извршена  поправка и замена 47 неисправних водомера. 

 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 2019. години преко суда покренуто 7 поступака због 
непоштовања вансудског поравнања и 4 поступка код јавног извршитеља због непоштовања 
рокова редовних обавеза.  

ВОЗНИ ПАРК 
 

Као што је била пракса и претходних година, ЈПКД „ТОПЛИЦА“ је и 2019. године 
посебну пажњу придала обнови возног парка и набавци машина и алата за рад.   

У 2019. години набављено је три нова возила: 
 

1. Камион „Daf“ са надоградњом за пробијање канализације (пробијалац).  

     
 

2. Путарац „Fiat Ducato“, носивости 1,5 тоне. 

     
 

3. Теренско возило „Dacia Duster“ , снаге 85 kW и погоном 4x4. 
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 Новонабављена возила Годиште 
возила 

Вредност са  ПДВ-ом 

1. „IVECO“-…………………. Аутосмећар 2012 11.088.000,00 
2. „RENAULT“-……………... Аутосмећар 2013 9.000.000,00 
3. „CAT“-………………………Ровокопач  2013 8.784.000,00 
4. „IVECO TRAKKER“-……. Камион кипер 2014 14.376.000,00 
5. „CAT“-……………………. Ауточистилица 2015 12.810.000,00 
6. „SOLIS 50“-………………. Трактор 2016 2.197.070,16 
7. „FIAT SCUDO“-………….. Погребно возило 2016 2.700.000,00 
8. „CASE“-…………………... Ровокопач 2017 8.330.160,00 
9. „DAF“-……………………. Пробијалац 2018 11.014.272,00 
10. „FIAT DUCATO“-…………... Путарац 2019 3.222.000,00 
11. „DACIA DUSTER“-…………. Теренско возило 2019 2.278.000,00 

 УКУПНО  85.799.502,16 
 
Поред нових возила, за рад оперативних група комуналног предузећа, набављено је и доста 

опреме и алата за рад: 
- Даска за чишћење снега (трактор Солис) са хидрауличним заокретом, 
- Хидраулични чекић  за ровокопач, 
- Електро пнеуматски чекић, 
- Вертикални цепач дрва, 
- Палетни виљушкар... 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  
ЈПКД „ТОПЛИЦА“ У 2019. ГОДИНИ 

 
 ЈПКД „Топлица“ поред своје основне делатности изводи и грађевинске радове на 
територији општине Куршумлија.У оквиру извођења радова по налогу општине 
Куршумлија где је директни Инвеститор сама општина Куршумлија, ЈПКД „Топлица“ 
изводи и грађевинске радове где је носилац инвестиција сама фирма.  

 
Радови који су извршени у 2019. години: 

 
Водоводна мрежа 

 Реконструкција водоводне мреже у ул.Таковској 
Реконструкција главне водоводне мреже са прикључцима корисника у ул.Вука Караџића 
Реконструкцији водоводне мреже у ул.Баћоглавској I фаза 
Реконстукција водоводне мреже и корисника у ул.Топличкој – прилаз Јаблановић, Ћирић 
Реконструкција водоводне мреже  и прикључака у ул.Косовке девојке 
Реконстукција водоводне мреже и израда хидрантске мреже код  конфекције „7.Јули“ 
Израда водоводне мреже за Капелу на гробљу у Данковићу 
Израда водоводне мреже у парку „Топлички устанак“ 

 
Канализациона мрежа 

Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Краљевића Марка 
Изградња фекалне канализационе мреже у ул.Баћоглавској 
Изградња фекалне канализационе мреже у ул.Топличкој- Доња Микуљана 
Реконструкција фекалне канализационе мреже у ул.Воје Стојановића 
Реконструкција фекалне канализационе мреже у ул.Илије Коњевића 



Извештај о раду ЈПКД „ТОПЛИЦА“ за 2019. годину 
 

16 
 

Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Петра Бојовића село Пепељевац 
Изградња атмосферске канализационе мреже у ул.Палих бораца 
Израда атмосферске канализационе мреже у парку „Топлички устанак“ 
Реконструкција дела атмосферске канализационе мреже у ул.Косанчић Ивана  

 
 

Израда потпорно - парапетних зидова  
Реконструкција потпорног зида на градском гробљу у Пантићу 
Израда потпорног зида у ул.Никодија Стојановића 
Израда потпорног зида у ул. Карађорђевој, код средње школе 
Израда потпорног зида у ул. Краља Милутина, изнад средње школе  
Израда потпорног зида у ул.Радош Јовановић Сеља  
Израда потпорног зида у ул.Доситеја Обрадовића 
Израда потпорног зида у ул.Панчићевој 
Израда потпорног зида у ул.Косте Војиновића 
Изградња потпорног зида у ул.Боре Станковића 
Израда бетонксог зида на аутобуској станици „Ласта“ 
Израда потпорног зида и пропуста у селу Тмава 
Израда потпорног зида у селу Пљаково 
Израда потпорног зида и прихватне решетке засеок Симовићи – село Кастрат 
Израда парапетног зида и риголе у селу Кастрат – засеок Симовићи 

 
 

Остали радови 
Подизање шахт пиклопца и прилаз  за асфалтирање ул.Др.Мелгарда 
Радови на изради решетке и реконстукција атмосферске шахте у ул. Раде Драинац 
Радови на изградњи пропуста за воду у селу Данковиће 
Гашење потисног цевовода код градског стадиона 
Замена, санирање и нивелисање шахт поклопаца пре асфалтирања улица  
Израда шахте, уградња и замена ливенарије на водоводној мрежи у ул.4.Јули 

 
- Један од најзначајнијих пројеката је асфалтирање плаца и приступног пута до објеката на 
плацу. Укупна асфалтирана површина износи 4.750 м2.. Радови који су предходили 
асфалтирању су грубо и фино планирање постељице грејдером, квашење природног 
тампонског шљунка и сабијање ваљком након чега се кренуло са уградњом дробљеног 
каменог агрегата. Вредност изведених радова је износила 6.287.000,00 динара. 
                     

    
                                                         Асфалтирање плаца 
 
 - Такође од значајних  радова је извођење грађевинских радова на изградњи фекалне 
канализације у Градском водоводу.Изграђена је нова канализациона мрежа  од ПВЦ 
канализационе цеви ДН 200 мм. у укупној дужини од 43 м. Поред изградње канализационе 
мреже извођени су радови на изградњи приступних стаза и тротоара око новог и старог 
градског водовода у укупној дужини око 60 м. 
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Изградња фекалне канализације 

 

    
Изградња приступних стаза и тротоара 

 
 ЈПКД „Топлица“ је за санацију ових радова издвојила више од 800.000,00 динара из 
сопствених средстава. 
 

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 2019 ГОДИНИ 
 

У оквиру изведених радова на изградњи , доградњи и реконструкцији канализационе мреже 
у 2019. години ЈПКД „Топлица“ је изводила значајне радове на територији Куршумлије од 
којих је проширење и изградње канализационе мреже у насељу Баћоглава, Вељковиће, 
Микуљана,насеље Пепељевац,ул.Воје Стојановића  и ул.Топличка. 
- У насељу Баћоглава изграђена је нова главна канализациона мрежа од ПВЦ цеви ДН 200 
мм. СН 2 у укупној дужини око 250 м.Поред изградње главне канализационе мреже издати и 
изграђени су канализациони прикључци корисницима стамбених објеката од ПВЦ цеви ДН 
160 мм и ДН 110 мм. СН 2 у укупној дужини од око 210 м. Вредност изведених радова је  
2.086.633,80 динара без обрачунатог ПДВ-а. 

       
Изградња главне канализационе мреже 

      
Изградња прикључака 

 
- Настављено је и са изградњом фекалне канализације па смо тако кренули са другом фазом 
изградње фекалне канализације у ул.Марка Краљевића. Главна канализационе мрежа је 
одређена од ПВЦ-е канализационих цеви Φ 200 мм у дужини од 403 м док су прикључци 
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корисника одрађени од ПВЦ цеви Φ 160 мм. Вредност радова је износила 3.468.504,66 
динара 

 

          
                                                     Канализациона мрежа у ул.Марка Краљевића 
 
- Реконструкцијом канализационе мреже у ул.Воје Стојановића у дужини од 50 м решили 
смо проблем све чешћег зачепљења старе мреже и тако побољшали квалитет живота 
мештана у улици у којој живе. Заменом ПВЦ цеви СДР 34 СН 8 решен је проблем 
слеплљивања исте. Вредност ових радова износи 206.338,70 динара. 
 

   
                                           Канализациона мрежа ул.Воје Стојановића 
 
- Доградња фекалне канализације у ул.Топличкој у дужини од 220 м представља један од 
значајнијих пројекта којим је решено да мештани овог дела града живе несметано као и сви 
остали. Поред уградње ПВЦ цеви СДР 5 СН 2 уградили смо и 75 м Φ160 цеви ради 
прикључивања свих корисника. Вредност ове инвестиције је 1.045.911,00 динара. 
 
 

     
Канализација у ул.Топличој 

 
ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 Поред горе наведених радова ЈПКД“ Топлица“ је изводила и  реализовала изградњу 
атмосферске канализације у ул. Палих Бораца , градском парку Топлички устанак и у ул. 
Петра Бојовића . 
 - У оквиру изградње атмосферске канализације у ул. Палих Бораца у потпуности је 
решено одводњавање атмосферских вода у ул. Палих Бораца. Пројекат је обухватио 
изградњу гајгер сливника за прикупљање атмосферске воде чије се одводнјавање вршило 
преко ПВЦ канализационе цеви ДН 160 мм. СН 4 у укупној дужини од око 50 м.Вредност 
ових радова је милион динара . 
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Изградња Гајгер сливника и одвод атмосферске кводе 

 
- У 2019. години се кренуло са реконструкцијом градског парка „Топлички устанак“ а наш 
задатак је био да решимо сакупљање и одводњавање атмосферске воде. Тако смо кренули са 
постављањем префабрикованог канала за одвод кишнице, од полимер-бетона са праћеним 
елементима по систему АЦО у дужини од 48 м'.Уједно смо све шахт поклопце поставили на 
пројектовану висину и одрадили нову водоводну и канализацијону мрежу. Вредност радова 
је износила 1.388.00,00 динара без ПДВ-а. 
 

         

Парк „Топлички устанак“ 
 

- Израда радова на изградњи атмосферске канализације у селу Пепељевцу дужине од 70 м 
чија је вредност инвестиције била је 698.149,20 динара. Израдом ове канализације олакшали 
смо мештанима села Пепељевац прилаз од својих кућа уградњом армирано бетонских цеви 

Φ 600 мм. 

        

Атмосферска канализација Пепељевац 
 

 
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 2019 ГОДИНИ 

 
 Што се тиче водоводне мреже ЈПКД „Топлица“ је у 2019 години реализовала низ 
пројеката на изградњи, доградњи и реконструкцији водоводне мреже од којих су 
најзначајнији радови : 

Изградња водоводне мреже за градску Капелу у ул. Топличкој , реконструкција 
водоводне мреже у ул. Баћоглавској, реконструкција водоводне мреже у ул Вука Караџића, 
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Реконструкција водоводне мреже у ул. Косовке девојке, ул.Топличка прилаз I ,ул.Косовска, 
ул.Таковска.      
- Изградњом нове водоводне мреже проширену су границе водоснабдевања .У оквиру 
наведеног изграђена је нова водоводна мрежа за градску Капелу у укупној дужини од око 
900 м.уградњом црева ХДПЕ 100 ПН 10 бара ДН 110 мм. Пројекат није реализован до краја 
па се наставак изградње наставља у 2020. години. Вредност изведених радова у 2019 години 
је  преко 2,5 милиона динара. 

    
Изградња главне водоводне мреже 

 
 - Један од значајних радова на реконструкцији водоводне мреже је реконструкција 
водоводне мреже у ул. Баћоглавској чиме је у потпуности избачен из употреба АЦЦ цев , а 
замењена полиетилен ХДПЕ 100 ПН 10 бара ДН 110 мм. у укупној дужини главног вода Л= 
420 м.Пројекат је обухватио и реконструкцију водоводних прикључака корисницима 
стамбених објеката до постојећих шахтова чиме су дати нови прикључци преко црева ХДПЕ 
100 ПН 10 бара Дн 32 мм. у укупно дужини од око 250 м. Вредност изведених радова је око 
2.600.000,00 динара. 
 

    
Изградња главне водоводне мреже 

    
Изградња водоводних прикључака 

 
 - Не можемо заобићи радове на  реконструкцији водоводне мреже у ул.Вука Караџића 
код градског Водовода а да не кажемо да се досадашње водоснабдевње у то делу улице  
вршило преко поцинковане цеви ДН 25 мм.Реконструкцијом водоводне мреже избачена је 
из употребе поцинкована цев и уграђена нова од полиетилена ХДПЕ 100 ПН 10 бара ДН 63 
мм. у укупној дужини од 450 м.У оквиру реализације пројекта одрађени је комплетна 
реконструкција водоводних прикључака преко црева ХДПЕ 100 ПН 10 бара Дн 32 мм., у 
укупној дужини од око 280 м.Вредност радова је око 2 милиона динара. 
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- У току 2019 године у ул.Косовке девојке замењена је стара дотрајала водоводна мрежа  
новом и то цевима ХДПЕ 100 ПН 10 бара Φ 90 мм у дужини од 1.300 м'. Вредност радова је 
износила 4.443.891,00 динара без ПДВ-а. 
 

    
Водоводна мрежа у ул.Косовке девојке 

 
- У ул.Косовској код зграде конфекције у којој се налази ново отворена фабрика, 
реконструисали смо њихов индивидуални водоводни прикључак из разлога за већим 
потребама за водoм и могућношћу за постављањем хидрантске мреже. Вредност радова је 
износила 153.118,00 динара. 

    
Ул.Косовска код конфекције 

 
- Одрађена је и реконструкција водоводне мреже ул.Топличка прилаз I и то цевима ХДПЕ 
100 ПН 10 бара Φ 63 мм дужини од 50 м', са свим прикључцима корисника. Након 
реконструкције водоводне мреже кренуло се са асфалтирањем поменутог прилаза. 
 

    
Ул.Топличка прилаз – I 

 
- Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у ул.Таковској у дужини од 100 м и 
изради прикључака корисника у дужини од 105 м. У замену старих дотрајалих цеви главног 
цевовода уградили смо нову секундарну мрежу ХДПЕ цеви промера Φ 63 мм а кориснике 
смо привезали на Φ 32 мм како би смо побољшали квалитет водоснабдевања. Вредност ових 
радова је износила 406.749,00. 
 

     
Водоводна мрежа у ул.Таковској 
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ИЗГРАДЊА ПОТПОРНО - ПАРАПЕТНИХ ЗИДОВА У 2019 ГОДИНИ. 

 
 Поред радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈПКД „Топлица“ је 
изводила грађевинске радове на изградњи потпорних зидова као и парапетних зидова , чијом 
изградњом је реализована стабилност околних објеката и стабилност саобраћајница на 
територији општине Куршумлија. 
 - Услед асфалтирања улице Никодије Стојановића непоходно је било извршити 
стабилност будуће саобраћајнице изградњом потпорног зида у истоименој улици у дужини 
од око 50 м.Вредност изведених радова је око 250 хиљада динара. 
 
  

    
Изградња потпорног зида 

 
 - Такође у оквиру изградње потпорних зидова јесте изградња потпорног зида изнад 
Економске школе где се обрушио дотрајали зид па је неопходно било изградња новог зида 
за стабилизацију околног земљишта око стамбеног објекта.Тим пројектом је обухваћено 
изградња новог потпорног зида у укупној дужини  од ок 35 м , за чију изградњу је одвојено 
280 хиљада динара. 

 
 Изградња потпорног зида 

 
- Поред свих редовних радова на одржавању градског гробља одрадили смо и 
реконструкцију постојећег парапетног зида у дужини од 20 м'.Санацијом зида санирали смо 
и постојећу металну ограду. Вредност радова је износила 188.823,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

    
Параптени зид Градско гробље 

 
- Због проблема са атмосферском водом који је имала „Ластина“ аутобуска станица, 
извршили смо радове на затварању постјећег степеништа. Радови су обухватили изградњу 
потпорног зида у дужини од 6 м' и висине 3 м', попуњавање шљунком и бетонирањем АБ 
плоче. Вредност радова је износила 332.758,00 динара. 
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„Ласта“ аутобуска станица 

 
- Израда потпорног зида код Средње школе у дужини од 32 м просечна висина 2.5. вредност 
радова износи 392.327,00 
 

     
Потпорни зид код Средње школе 

 
- Израда зида у ул.Доситеја Обрадовића  у дужини од 25 м просечне висине 2 м, представља 
идеално решење спречавања обрушавања земљишта на приватне парцеле мештана ове 
улице, вредност радова а износила је 229.087,00 динара. 
 

     
Потпорни зид у ул.Доситеја Обрадовића 

 
- Израда потпорног зида и пропуста у селу Тмава дужине зида 30 м, а висине 1.10 м, укупна 
вредност ове инвестиције је 374.772,00 динара 
 

     
Потпорни зид село Тмава 

 
- Због атмосферских вода које је угрожавало мештане села Пљаково одрађен је потпорни 
зид у дужини од 13 м просечне висине 1 м, и тако смо решили проблем мештанима тог села, 
вредност овог зида је 119.640,00 динара 
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Потпорни зид Пљаково 

 
- Израда у дужини од 10 м а висине 1.70 м решен је дугогогодишњи проблем одрона 
земљишта у Панчићевој улици, вредност радова је 142.599,00. 

     
Потпорни зид у ул.Панчићевој 

 
- Одрон земљишта на асфалтираном делу пута и ометање мештана у свакодневним 
активностима решен је израдом потпорног зида  у село Кастрат засеок Симовћи у дужини од 
43 м а висине 1.50 м. Вредност радова је 594.770,00 динара. 
 

     
Потпорни зид Кастрат засеок - Симовићи 

 
ОСТАЛИ РАДОВИ 

 
- Радови на изградњи пропуста у селу Данковиће је и те како заначајна за мештане овог села, 
услед великих падавина бујични поток је носио пропуст који су сами правили тако да су 
били одсечени од града, ми смо се потрудили изградњом пропуста по стандардима који су 
прописани, заменом металних поломљених цеви армирано – бетонским са улазном и 
излазном главом обезбедили смо сигуран пролазак. Вредност ових радова је 313.149,00 
динара. 

 

     
Пропуст у селу Данковиће 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ  
 

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија завршило је 
пословну 2019. годину са позитивним финансијским резултатом од 1.928.410,28 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, а 
насупрот томе ценовник са једним од најјефтинијих цена комуналних услуга.   

У 2019.години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 18.000.000,00 
динара. Из тих средстава плаћени су рачуни за утрошену електричну енергију а остатак у 
износу од 6.000.000,00 динара утрошен је за асфалтирање платоа возног парка. 

Укупни приходи на дан 31.12.2019.године износе 126.019.054,76 динара. Највећи део тих 
прихода чине приходи од продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација, пијаца, 
вашар, погребне услуге) у износу од 55.267.889,80 динара, услуга израде и реконструкције 
водоводне и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других услуга некомуналне 
делатности у износу од 29.717.624,86 динараи услуга одржавања јавне хигијене у износу од 
18.119.513,60 динара. Остале приходе, који износе 4.914.026,50 динара, чине приходи од закупа 
земљишта, пословног простора, камата, накнада штета,  и остали финансијски приходи. 
Приходи од дотација износе 18.000.000,00 динара. 

Укупни трошкови на дан 31.12.2019. године износе 124.090.644,48 динара. Састоје се од: 
трошкова материјала и ситног инвентара у износу од 19.111.081,88 динара, трошкова 
електричне енергије и горива у износу од 18.536.918,21 динара, трошкова зарада и накнада 
зарада 54.517.629,19 динара,трошкова производних услуга 2.816.254,52 динара, осталихличних 
расхода 6.860.372,79 динара, трошкова амортизације 10.577.047,26 динара, расхода по основу 
обезвређења потраживања3.503.197,45 динара, трошкова непроизводних услуга, трошкова 
расходовања и осталих трошкова у износу од 8.168.138,18 динара. 

Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2019. године износе 
52.976.625,54 динара,  али су већим делом нереална и тешко наплатива. Крајем 2019. године на 
основу процене о ненаплативости извршено је обезвређење потраживања од купаца у износу од 
3.503.197,45 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 (на основу Одлуке надзорног одбора) да им се отпише 
камата уколико измире главни дуг у периоду од 01.07. до 31.09.2019. године. По том основу је 
наплаћено 1.795.502,38 динара, а отписана је камата у износу од 1.146.334,04 динара. Предузеће 
је у 2019. години као крајњу меру наплате потраживања наставило са утужењима пред 
надлежним судом и приватним извишитељима.  

ЈПКД „Топлица“ је завршило 2019. годину са стањем на текућим рачунима у износу од 
13.412.236,86 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 31.12.2019.године износе 19.167.585,18 динара. Састоје се из: 
обавеза према добављачима 6.508.680,50 динара (чија је валута плаћања крај јануара 2020. 
године); обавезaпо основу зарада и накнада зарада за децембар 2019. године са порезом и 
доприносима у износу од 4.662.280,95 динара (исплата у јануару 2020. године); пасивних 
временских разграничења 5.212.477,40 динара и осталих обавеза.                                                                    
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ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ  
ОД  01.01.  ДО 31.12.2019. 

 
 

I    ТРОШКОВИ 
1. Набавна вредност продате робе продавница бр.1 988.770,36 
2. Утрошен материјал 16.468.602,45 
3. Утрошен алат и ситан инветар 617.483,49 
4. Трошкови материјала за одржавање хигијене и остало 373.890,40 
5. Трошкови канцеларијског  материјала 520.906,09 
6. Трошкови стручног образовања запослених 141.429,09 

УКУПНО: 19.111.081,88 
 

II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 
1. Утрошена електричне енергије - Водовод 9.925.921,92 
2. Утрошена електрична енергија  КМ(пијаца и радионица) 170.665,85 
3. Утрошена електрична енергија управа 204.097,21 
4. Утрошена електрична енергија локали 59.587,45 
5. Утрошена електрична енергија - акциза 777.688,67 
6. Накнада за унапређење енергетске ефикасности 3.088,78 
7. Утрошено гориво и мазиво - уље 358.822,24 
8. Утрошено гориво мазиво - нафта 6.296.806,74 
9. Утрошено гориво и мазиво – бензин 740.239,35 

УКУПНО: 18.536.918,21 
 

III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 
1. Трошкови нето зарада и накнада запослених 34.250.256,65 
2. Трошкови пореза на зараде 3.025.200,75 
3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених 6.522.975,22 
4. Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет запослених 2.399.523,02 
5. Трошкови доприноса за случај незапослености на терет запослених 349.445,11 
6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца 5.570.705,42 
7. Трошкови доприноса  за здравствено осигурање на терет послодавца 2.399.523,02 

УКУПНО: 54.517.629,19 
 

IV  ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ 
1. Трошкови накнаде по уговору о делу и осталим уговорима 514.831,16 
2. Отпремнина код одласка у пензију 335.460,00 
3 Остали расходи – јубиларне награде 42.509,00 
4. Солидарна помоћ по одлуци 4.087.110,72 
5. Накнада трошкова смештаја и исхране 85.849,74 
6. Накнада трошкова превоза на службеном путу 40.936,00 
7. Накнада трошкова превоза у новцу 650.110,00 
8. Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места 476.460,00 
9. Остали лични расходи и накнаде – 5% смањење 1.020.364,59 
10. Остале накнаде трошкова запосленима и другим физичким лицима 101.645,74 
11. Остале накнаде трошкова – помоћ радницима    19.927,00 
12. Трошкови ПТТ у земљи 185.393,63 
13. Трошкови претплате за мобилни 354.476,54 
14. Трошкови одржавања књиговодственог програма 53.600,00 
15. Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава 1.032.407,91 
16. Други трошкови – закупнина 125.044,29 
17. Трошкови огласа у новинама 30.896,25 
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18. Трошкови огласа на радију и телевизији 290.750,00 
19. Остали трошкови реклама 73.770,00 
20. Трошкови других производних услуга – Институт 669.915,90 
21. Трошкови амортизације 10.577.047,26 
22. Трошкови резервисања за отпремнине 155.758,00 
23. Трошкови резервисања за јубиларне награде 47.400,00 
24. Трошкови здравствених услуга 13.400,00 
25. Трошкови услуга за безбедност и здравље 77.000,00 
26. Трошкови адвокатских услуга 210.000,00 
27. Трошкови извршитеља 56.513,97 
28. Трошкови ревизије годишњег рачуна 89.350,00 
29. Трошкови других непроизводних услуга 1.298.110,52 
30. Трошкови угоститељских услуга 302.610,00 
31. Трошкови репрезентације у сопственом простору 220.068,00 
32. Трошкови премије осигурања моторних возила 295.945,00 
33. Трошкови осигурања основних средстава 109.393,93 
34. Премија осигурања запослених од последица несрећних случаја 27.634,00 
35. Трошкови платног промета 178.343,10 
36. Трошкови пореза на имовину 270.470,00 
37. Трошкови коришћења добара од општег интереса 332.401,15 
38. Трошкови коришћења ауто-пута 13.640,00 
39. Остали порези 27.552,13 
40. Допринос привредној комори Србије 48.792,00 
41. Трошкови спорова, таксе административне, судске и др. 517.201,00 
42. Остали нематеријални трошкови 10.856,20 
43. Расходи камата по обавезама за порез и доприносе 2.256,15 
44. Расходи других камата 6.473,36 
45. Негативне курсне разлике 2.113,52 
46. Остали финансијски расходи 2.724,26 
47. Трошкови отписа основних средстава 141.536,76 
48. Мањак материјала 3.593,10 
49. Расходи отписа камате по одлуци 1.159.854,30 
50. Расходи по основу директног отписа потраж. у земљи 1.994.849,41 
51. Расходи по основу расходовања залиха материјала 8.230,00 
52. Накнаде штете другим лицима – Телеком Србија 5.202,16 
53. Остали ванредни расходи 24.040,00 
54. Обезвређење потраживања од правних лица 507.799,16 
55. Обезвређење потраживања од осталих купаца 65.646,88 
56. Обезвређење потраживања од физичких лица 2.929.751,41 

УКУПНО: 31.925.015,20 
 

V  ПРИХОДИ 
1. Приходи од продате робе на складишту 1.002.420,00 
2. Приходи од продавнице бр. 1 1.285.453,31 
3. Приходи од услуга – вашар 1.604.999,74 
4. Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту 38.453.777,06 
5. Приходи од услуга вода на домаћем тржишту 7.208.091,40 
6. Приходи од услуга канализације на домаћем тржишту 1.086.673,80 
7. Приходи од услуга смећа на домаћем тржишту 5.274.013,90 
8. Приходи од услуга пијаце на домаћем тржишту 1.110.983,36 
9. Приходи од услуга закупа тезги на домаћем тржишту 1.578.760,42 
10. Приходи од услуга - електрична енергија на домаћем тржишту 24.904,67 
11. Приходи од услуга – погребне услуге 2.074.962,00 
12. Приходи од закупа гробних места 266.000,00 
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13. Приходи од услуга – телефон на домаћем тржишту 29.597,28 
14. Приходи од КМ услуга - одржавање 11.203.738,00 
15. Приходи од услуга воде – зграде 2.854.198,50 
16. Приходи од услуга канализације – зграде 626.030,00 
17. Приходи од услуга смећа – зграде 2.277.987,20 
18. Приходи од услуга воде – куће 12.342.018,00 
19. Приходи од услуга канализације – куће 2.178.614,00 
20. Приходи од услуга смећа – куће 8.749.493,75 
21. Приходи од дотација 18.000.000,00 
22. Приходи од закупа земљишта 353.647,50 
23. Приходи од закупа пословног простора 289.447,64 
24. Приходи од затезних камата – физичка лица 193.785,09 
25. Приходи од камата од физичких лица 2019. год 3.870.891,92 
26. Приходи од камата – правна лица 65.859,14 
27. Приходи од камата по средствима на текућем рачуну 122.875,14 
28. Други финансијски приходи 17.520,00 
29. Вишак материјала 11.233,90 
30. Вишак робе у продавници 210,37 
31. Наплаћена отписана потраживања – 50% 360.806,99 
32. Приходи од смањења обавеза по основу закона - застарелост 103.170,00 
33.. Други приходи од смањења обавеза 4.705,78 
34. Остали приходи по основу трошкова парничног поступка 489.979,11 
35. Остали приходи по основу тужбе 221.780,05 
36. Остали приходи- казне радника 13.061,29 
37. Приходи по основу исправки грашака  из ранијих година 667.364,45 

УКУПНО: 126.019.054,76 
 

Финансијски резултат остварен у 2019. години:   
 

Укупни приходи –    126.019.054,76 
   Укупни трошкови – 124.090.644,48 
   Добитак                          1.928.410,28 

 
Нa дан 31.12.2019. године добитак пре опорезивања износи 1.928.410,28динара. Порески 

расход периода износи 675.453,61 динара, а укупан нето добитак на крају 2019.године износи 
1.252.956,67 динара. 
 
 

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
 
VI   ОБАВЕЗЕ НА ДАН31. 12. 2019. год. 
1. Резервисања за отпремнине 155.758,00 
2. Резервисања за јубиларне награде 47.400,00 
3. Обавеза за примљене авансе  831.917,33 
4. Обавеза према добављачима 6.508.680,50 
5. Обавезе за неисплаћене нето зараде за12/2019. год 2.691.244,72 
6. Обавезе за неплаћени порез и доприносе на зараде 1.758.826,73 
7. Остале обавезе  3.191.990,90 
8. Одложене пореске обавезе                                                                3.981.767,00 

УКУПНО: 19.167.585,18 
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VII   ПОТРАЖИВАЊАНА ДАН 31. 12. 2019. год. 
1. Потраживања од купаца – правних лица 22.194.208,11 
2. Потраживања од физичких лица за воду и смеће 18.006.147,06 
3. Потраживања за камату од физичких лица  32.489.749,36 
4. Потраживања од осталих купаца 3.856.997,94 
5. Потраживања од купаца по поравнању 1.534.172,30 
6. Купци у земљи где је вршен индиректан отпис 3.987.136,89 
7. Исправка потраживања од купаца -  правних лица   -9.306.219,00 
8. Исправка потраживања од физичких лица  -17.580.385,00 
9. Исправка потраживања од осталих купаца -2.235.494,00 
10. Остала потраживања  933.897,01 
11. Текући пословни рачуни 13.412.236,86 
12. Потраживања за више плаћени ПДВ 427.177,76 
13. Потраживања за више плаћен порез на добит 2.110.364,00 
14. Активна временска разграничења 519.653,00 

УКУПНО: 70.349.642,29 
 
 
 

                                                                      За ЈПКД „ТОПЛИЦА“ – КУРШУМЛИЈА 
                                                                    Директор Војимир Чарапић, дипл. правник 

                                                                                    ___________________________________ 
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