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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 Џулетабр. 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 заизградњу или реновирање других грађевинских објеката. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

 
               Табела :Кадровипоосновуобављањаделатности 

Р. бр. Обављањеделатности број 

1.  Администрација 18 

2.  Одржавањехигијенеграда 20 

3.  Градскиводовод 7 

4.  Наплатнаслужба 9 

5.  Службавозногпарка 11 

6.  Служба механичарских и браварских радова 2 

7.  Група за извођење грађевинских радова 12 

8.  Службанаодржавањуводоводне и 

канализационемреже 
7 

9.  Службапогребнихуслуга 1 

                                                                              Укупно: 87 
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                             Табела :Кадрови по годинама стажа 

Р.бр. Годинестажа број 
1.  0-5 8 

2.  5-10 12 

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: 87 

 

Табела :Кадрови по годинама старости 

Р.бр. Годинестарости број 

1.  20-30 4 

2.  30-40 25 

3.  40-50 25 

4.  50-60 27 

5.  Преко 60 6 

                                                     Укупно: 87 

 

     Табела :Кадрови по квалификационој структури 

Р.бр. Стручнаспрема број 

1.  ПК 23 

2.  КВ 18 

3.  ССС 33 

4.  ВКВ 2 

5.  ВШС 7 

                  6. ВСС 4 

                                                   Укупно: 87 

 

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 црпнестанице 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 
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(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 2020. години у градском водоводу износила је око 80 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 двапута месечно у периоду мање потрошње (зимском 

периоду), док се испитивање на ниво количине хлора у води испитује свакодневно на шест 

локација у граду а испитивање ради овлашћени лаборант комуналног предузећа.  

 

Количина захваћене, испоручене и испуштене воде у 2020: 

- Количина захваћене воде на водозахвату у 2020 ..................796.142,00 м3 

Испоручена вода 

o За домаћинства  -                                                                479.835,00 м3 

o За привреду   -                                                                      110.674,00  м3 

o Укупно:.............................................................................. 590.509,00 м3 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДОВИМА У ВОДОВОДУ У 2020 ГОДИНИ 

 

- Вршено чишћење инфилтрационих базена 

 

Чишћење инфилтрационих базена и замена филтерског слоја (песка) у њима по „Плану 

за безбедно управљање Водоводом“ – једном годишње 
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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 
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Чишчење таложног базена: 

                        

 

-Радови на магистралном цевоводу 
 
 

У кориту рекеТоплице израђена бетонска заштита око водоводне цеви на магистралном 

цевоводу бр.4 
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- Чишћење канала 

 

Вршено чишћење канала којим се водомснабдевају инфилтрациони  базени 

                   

 

 

-Замењен под у контејнеру за смештај радника 

Како би се унапредили санитарни услови у контејеру за смештај радника замењен је под и 

зрађен је од ламината – керамичким плочицама. 

 

 

-Набављен је резервоар за хлор 

Да би се повећал абезбедност руковања течним хлором купљен је ПВЦ резервоар који је 

постављен у заштитном резервоару 

 



Извештај о раду ЈПКД „ТОПЛИЦА“  за 2020. годину 

 

 
-Вршени ремонти пуми 

 
 

                                      
 

ХИГИЈЕНА 

Осим водоснабдевања, одржавања водоводних 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 одржавања из плана и програма, ЈПКД,,Топлица“ ради и доста ствари које 

нису планиране планом и програмом јавне хигијене и зеленила. Једна од тих активности у 

прошлој години била је дезинфекција улица I и II приоритета, градског трга, игралишта, 

мостова итд. 

 

Поред редовногодржавања из плана и програма за 2020. годину, служба јавне хигијене ЈПКД 

,,Топлица“ је радила и следеће: 
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 Подсађивање дрвореда у улици Косовској, Топличкој и  улици Р.М.Само

 Дезинфекција и прање улица,  паркова и игралишта за време короне.

 

 Садња туја и другог жбунастог биља у жардињерама

Подсађивање дрвореда у улици Косовској, Топличкој и  улициКосовској, Топличкој и  улици Р.М.СамоКосовској, Топличкој и  улици

Дезинфекција и прање улица,  паркова и игралиштаулица,  паркова и игралишта за време короне.улица,  паркова и игралишта
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 Сређивање кружних токова, петљи и осталог

 
 Чишћење дивљих депонија – Данковиће и Болнички поток



Извештај о раду ЈПКД „ТОПЛИЦА“  за 2020. годину

 

 

 Кошење и крчење корова на Костурници
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 Уређење дрвореда у ул. Палих Бораца

 

 Чишћење и крчење Данковиће - гробље
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

Поред водоснабдевања града и одржавања јавне хигијене, у надлежности ЈПКД ,,Топлица” 

налазисе 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 безбокса 

-10 металних затворених тезги 

-7 зелених затворених тезги 

У надкривеномделупијаце: 

 -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 н адигиталној 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. 

 

Извештај о наплати пијачнине и вашара 
2012 

 Слободнапроцена 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 
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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 

 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 

 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 

 Нерезервисана места и 
млечн апијаца 

Закупљено по 
уговорима 

Вашар Укупно 

Укупно: 1.336.230,00 1.784.950,00 1.923.000,00 5.044.180,00 

2020 

Месец/година Нерезервисана места и 
млечна пијаца 

Закупљено по 
уговорима 

Вашар Укупно 

Јануар 86.850,00 67.350,00  154.200,00 

Фебруар 52.600,00 49.050,00  101.650,00 

Март 40.460,00 35.900,00  76.360,00 

Април 24.750,00 10.500,00  35.250,00 

Мај 148.790,00 71.150,00  219.940,00 

Јун 105.120,00 213.200,00  318.320,00 

Јул 115.240,00 218.550,00  333.790,00 

Август 96.970,00 191.850,00  288.820,00 

Септембар 134.370,00 171.050,00  305.420,00 

Октобар 139.710,00 207.500,00  347.210,00 

Новембар 79.950,00 48.765,00  128.715,00 

Децембар 81.880,00 56.025,00  137.905,00 

Укупно: 1.106.690,00 1.340.890,00  2.447.580,00 

 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

 
 „ЈПКД ,,Топлица” газдује са два гробља и то: градским гробљем у насељу Пантиће и 

градским гробљем у Данковићу, док осталимгробљима газдују и њихово одржавањеврше 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 

су 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. 

 Сви радови на Градској капели су завршени, у току је израда пројекта изведеног стања 

како би објекат добио употребну дозволу, и изврши његово преношење за употребу за коју је 

намењена. 

 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. 

2013 

Месец/година 
 

Погребне услуге Продавница Свега 

                   УКУПНО: 1.202.886,00 365.207,00 320.720,00 

2014 

Месец/година 
Погребне усуге 
(превоз и ископ) 

Погребнеуслуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

                 УКУПНО: 1.012.748,00 1.083.122,20 701.718,80 2.797.589,00 

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 



Извештај о раду ЈПКД „ТОПЛИЦА“  за 2020. годину 

           УКУПНО: 1.114.696,00 1.186.242,00 1.542.546,00 3.843.484,00 

2020 

Месец/година 
Погребне усуге 
(превоз и ископ) 

Погребне услуге 
(г.места и цокле) 

Продавница 
(погребна опрема) 

Свега 

Јануар 72.730,00 99.134,00 88.184,00 260.048,00 

Фебруар 168.322,00 95.931,00 193.024,00 457.277,00 

Март 92.620,00 63.558,00 229.213,00 385.391,00 

Април 111.320,00 352.000,00 125.534,00 588.854,00 

Мај 102.579,00 233.844,00 173.232,00 509.655,00 

Јун 120.780,00 162.692,00 171.226,00 454.698,00 

Јул 150.700,00 35.576,00 259.298,00 445.574,00 

Август 98.270,00 63.558,00 57.425,00 219.253,00 

Септембар 127.710,00 162.692,00 189.174,00 479.576,00 

Октобар 65.010,00 63.158,00 54.633,00 182.801,00 

Новембар 86.900,00 153.186,00 52.247,00 292.333,00 

Децембар 233.981,00 375.926,00 307.594,00 917.501,00 

               УКУПНО: 1.430.902,00 1.861.255,00 1.900.784,00 5.192.941,00 
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Наплата воде од 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.киће 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 физичкихлица 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 % 

 

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 % 
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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 физичких лица 01.01.-31.12.2019.г 

Месец/година Фактурисано Наплаћено Реализација 

Укупно 32.233.610,00 25.447.243,00 79,95 % 

 

Наплата воде од физичких лица 01.01.-31.12.2020.г 

Месец/година Фактурисано Наплаћено % наплате  

Јануар 2.814.929,89 2.502.674,62 88,90 

Фебруар 2.746.023,83 2.627.468,52 95,68 

Март 3.120.029,99 2.185.193,57 70,03 

Април 2.892.800,89 2.315.783,14 80,05 

Мај 2.936.642,49 3.154.182,18 107,40 

Јун 3.555.246,14 2.975.986,07 83,70 

Јул 2.947.129,66 3.174.306,23 107,70 

Август 2.840.199,36 2.926.753,61 103,04 

Септембар 4.137.414,53 2.932.417,53 70,87 

Октобар 3.369.961,13 3.042.844,82 90,29 

Новембар 2.938.129,59 3.081.478,09 104,87 

Децембар 3.186.820,38 3.312.119,90 103,93 

Укупно 37.485.327,88 34.231.208,28 91,31 

 

 

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  – 01.01.2019.г–31.12.2019.г   ф- 32.233.610,00    н-25.447.243,00     р.н.-  80 % 

 Укупно– 01.01.2020.г–31.12.2020.г  ф-37.485.327,88      н-34.231.208,28    р.н.-91 % 

  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.   
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  Поред дељења и наплате рачуна у делатности ове службе је и очитавање водомера које 

се у 2020. години вршило квартално а које нимало није једноставно,обзиром на 

неприступачност и доста често неадекватностместа на којима се исти налазе. 

 Исто времено 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 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. 

 Број вансудских поравнања у 2020.години: 32, на износ 1.205.211,60 динара. 

  Покренута је и акција замене неисправних водомера, па је у  

- 2015. годинии звршена поправка и замена 168 неисправних водомера, 

- 2016. годинии звршена поправка и замена 135 неисправних водомера. 

- 2017. годинии звршена поправка и замена   56 неисправних водомера. 

- 2018 годинии звршена  поправка и замена 45 неисправних водомера. 

- 2019 годинии звршена поправка и замена 47 неисправних водомера. 

- 2020 годинии звршена поправка и замена 29 неисправних водомера. 

 

 

ВОЗНИ ПАРК 

Као што је била пракса и претходних година, ЈПКД „ТОПЛИЦА“ је и 2020. Године 

посебну пажњу придала обнови возног парка и набавци машина и алата за рад.   

Камион„DAF“, носивости 14 тона, намењен з аутовар, превоз и истовар металних 

контејнер за премине 5-7 м3 хабастог, грађевинског и другог комуналног отпада. 
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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“-……. Камионкипер 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“-………….. Погребновозило 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“-…………. Теренсковозило 2019 2.278.000,00 

12. „DAF“.......Аутоподизач великих 
контејнера 

2020 11.700.000,00 

  УКУПНО:  97.499.502,16 

 

Поред нових возила, за рад оперативних група комуналног предузећа, набављено је и 

достаопреме и алата за рад: 

-прскалица асфалтних и зелених површина, 

-вибро плоча и резервоар за воду, 

-моторна косачица... 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

ЈПКД „ТОПЛИЦА“ У 2020. 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 2020. години: 

Водоводнамрежа 

Реконструкција водоводне мреже и прикључака у ул. Др. Хаџићприлаз III 

Реконструкција водоводне мреже у ул. Првомајка КП. 4742 и 4743 

Реконструкција водоводне мреже и индивидуалних прикључака у ул. Бранка Радичевића 

Реконструкција водоводне мреже и индивидуалних  прикључака у ул. Стеван Првовенчани 

Реконструкција водоводне мреже и индивидуалних прикључака у ул. Стеван Протић 

Реконструкција водоводне мреже и индивидуалних прикључака у ул. Косте Војиновић 

Изградња одоводног прикључка у ул. Палих Бораца бр:3 

Изградња заштитне водоводне цеви прекореке Топлице 

Изградња водоводне мреже у ул. Топличкој до скретања ка градском гробљу у селу  
Данковиће 

Изградња индивидуалних прикључака корисника у селу Барлово 
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Извођењерадова на доградњи цевовода и издавање  водоводних прикључакао бјектима до 
међне линије настационажи  од 0 + 304.10 до 1 + 533.10 у ул. Топличкој 

 

Kанализациона мрежа 

Изградња одвода пречишћене фекалне канализационе мреже Мачковац КП.1012 и 1566 

Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у селу Мердаре 

Реконструкција канализационе мреже у насељу Кастрат ул. Косанчић Ивана КП:2625/2 

Реконструкција фекалне канализације у  ул.Михајла Пупина 

Превезивање канализационе мреже у ул.Топличкој 

Доградња главне канализационе мреже у ул. 28 Март 

Реконструкција главне канализационе мреже у ул. Косанчић Иван 

Реконструкција канализационе мреже у ул. Стеван Првовенчани крак десно 

Реконструкција канализационе мреже у ул.Косте Војиновић 

Реконструкција канализационе мреже у ул. Стеван Првовенчани 

Санација главног фекалног колектора у ул. 28 Август бр.15 

Реконструкција канализационе мреже у ул. Косовској бр.78 

Реконструкција  канализационе мреже у ул. Др. Мелгард 

Реконструкција канализационог прикључка у ул. Боре Станковић бр.1 

Реконструкција канализационог прикључка у ул. Јастребачкој 

Реконструкција канализационог прикључка у ул. Михајла  Пупинаб.б. 

 

Израда потпорно – парапетних зидова 
Изградња парапетног зида у ул. Милоје Закић КП. 4686 

Изградња потпорног зида у ул. Филип Филиповић 

Реконструкција парапетног зида у ул. Р.М.Само бр. 5 

Изградња потпорног зида у насељу Кастрат – Симовићи КП. 628/2 

Реконструкција парапетног зида у ул. Др.Мелгарда бр.58 

Реконструкција парапетног зида у ул. Р.М.Само бр.7 

Изградња потпорног зида у ул. Јована Цвијића 

Изградња парапетног зида у ул. Стеван Бинички 

Изградња потпорног зида у ул. Коста Војиновић крак лево КП. 4827 

 

Остали радови 

Санација слепљене канализационецеви у ул. Сретена Младеновића – Мике КП.5826 

Израда прикључка на систем одвођења отпадних вода у ул. Топличкој бр.156 

Радови на пречишћавању  пропуста на потоку у ул. Косанчић Ивана код Железничке станице 

Радови на одвођењу атмосферске канализације у ул. Филип Филиповић 

Изградња парапетног зида и приступне стазе у ул. Михајла Пупина 

Бетонирање пешачке стазе у ул. Др. Мелгард 

Замена, санирање и нивелисање шахт поклопаца пре асфалтирања улица 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 2020 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, изводили смо радове на изградњи 

индивидуалних прикључака у селу Барлово. Радови су обухватили комплетну израду 

водоводне мреже од магистралног цевовода до корисника и одговарајућих водоводних шахти, 

и они су обухватили око 60 домаћинстава. Вредност радова износилаје 1.961.026,00 динарабез 
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ПДВ – а, односно 2.353.231,20 динараса ПДВ – ом. Овим радовима је решен дугогодишњи

проблем водоснабдевања у селу Брлово.

 

Изградња водоводне мреже у селу Барлово

Завршени су радови на изградњи водоводне мреже у ул. Топличкој до скретања ка

градском гробљу у селу Данковиће, где је повезана на исту градска капела. Вредност радова за

реализацију овог пројекта је 3.807.025,20 динара без ПДВ–а. Реализацијом овог пројекта решен

је дугогодишњи проблем водоснабдевања гарадске капеле.
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Извођење радова на изградњи водоводне мреже до градске капеле

Не можемо заобићи пројекат реконструкције водоводне мреже са прикључцима у ул. 

Топличкој у дужини од 1200 метара. Том приликом избачене су из употребе азбестно –

цементне цеви чиме се побољшао квалитет и нормално водоснавбдевање насеља пијаћом

водом. Напомињемо да приликом реконструкције водоводне мреже су изреконструисани и око 

120 прикључака корисницима стамбених објеката. Вредност радова за реализацију овог

пројекта је 6.165.315,70 динара без ПДВ-а.

 

Реконструкција водоводне мреже са прикључцима у улици Топличкој

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 2020. ГОДИНИ

Један од најбитнијих пројеката који је рeализован у 2020. Години је изградња фекално –

атмосферске канализације за фабрику за машинску обраду метала у селу Мачковац. Одрађен је

одвод фекалне и атмосферске канализације у дужини од 1611 метара са уградњом ПВЦ 

коруговане цеви Ф 315 мм. Формирано је 29 ревизионих шахтова за одржавање исте. Вредност

инвестиције за реализацију овог пројекта је 16.421.351,46 динара без ПДВ –а.
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Јавно комунално предузеће ,,Топлица“ је у 2020. Годин изводила радове на изградњи у 

ул. Стеван Бинички – крак десно у дужини од 40 метара. Том приликом одрађена је

канализациона мрежа преко ПВЦ цеви Ф 200 мм. а вредност радова је износила 288.747,00 

динара.

 

Изградња канализационе мреже у ул.Стеван Бинички – крак десно

По налогу Општине Куршумлија а за потребе асфалтирања улица ЈПКД ,,Топлица“ је

изводила радове надоградњи главне канализационе мреже у ул. 28 Март. Дограђена је главна
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канализациона мрежа у дужини од око 50 метара а вредност радова је износила 344.724,60 

динара са ПДВ-ом.

 

Извођењарадованадоградњиканализационемреже у ул. 28 март 

У оквиру реконструкције канализационе мреже такође можемо издвојити извођење

радова у насељу Кастрат у ул. Косанчић Ивана где је одрађена прва фаза реконструкције

канализационе мреже у дужини од 270 метара. Радови су обухаватили уградњу ПВЦ 

коруговане цеви Ф 250 мм. а наставак горе наведених радова ће се наставити према плану и 

прогараму у 2021. години. Вредност изведених радова (прва фаза) је износила 1.664.257,00 

динара без ПДВ –а. 
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Реконструкција канализационе мреже у насељу Кастрат

У оквиру изградње канала за хидроцентралу „Топличке електране“ ЈПКД ,,Топлица“ је

извршила реконструкцију канализационе мреже у ул. Омладинској и Михајла Пупина у 

дужини од око 120 метара. Избачена је из употребе азбестно – цементна цев Ф 200 милиметара 

и иста замењена ПВЦ цеви Ф 250 милиметара. Вредност изведених радова је износила 

279.228,00 динара без ПДВ – а.

Реконструкција канализационе мреже у ул. Омладинској и Михајла Пупина

По налогу Општине Куршумлија у 2020. Години изведени су радови на изградњи фекалне

канализационе мреже у селу Мердаре а за потребе Жандармерије. Радови су обухватали

изградњу фекалног колектора у дужиниод 164 метара чије се одвођење фекалне канализације

врши прко ПВЦ цеви Ф 160 милиметра. На новоизграђену канализациону мрежу су

прикључени објекти Жандармерије. Вредност изведених радоваје 1.014.353,00 без обрачунатог 

ПДВ – а.
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Изградња канализационе мреже у селу Мердаре

ИЗГРАДЊА ПОТПОРНО - ПАРАПЕТНИХ ЗИДОВА У 2020 ГОДИНИ

Поред радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже ЈПКД 

,,Топлица“ је по налогу Општине Куршумлија изводила грађевинске радове на изградњи

потпорних и парапетних зидова чијом изградњом је реализована стабилност околних објеката и 

саобраћајница на територији Општине Куршумлија. 

Због обрушавања земљишта и угрожавања постојеће саобраћајнице на локацији у ул. 

Милоја Закић непходно је било, урадити потпорни зид у дужини од 20 метара и просечне

висине од 1.60 метара чиме се стабилизовала саобраћајница и околних објеката. Вредност ове

инвестиције је износила 527.450,00 динара без ПДВ-а.
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Изградња потпорног зида у улици Милоје Закић

Такође због обезбеђивања као и сигурности пролаза пешака у ул. Р.М.Само бр.5 и бр.7 

ЈПКД ,,Топлица“ је извела радове на изградњи потпорних зидова и уређења тротоарског делана

горе наведеној локацији. Одрађен је потпорн изид у дужини од око 45 метара, чија је

инвестиција за реализацију овог пројекта износила 667.738,00 динара без обрачунатог ПДВ –а.

  

 

Изградња потпорног зида у ул. Радомира Миловановића Само бр. 5 и 7
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Приликом асфалтирања улице Филипа Филиповића због обезбеђења саобраћајнице

извођени су радови на изградњи потпорног зида на горе наведеној локацији у дужини од 35 

метара. Вредност радова је износила 466.066,00 динара без ПДВ – а.

Изградња потпорног зида у улици Филип Филиповић

ОСТАЛИ РАДОВИ

По налогу Општине Куршумлија  ЈПКД ,,Топлица“ је изводила радове на замени дотрајалих

шахт поклопаца на територији града. Издвојена средства за ову врсту радова су износила 

1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ – ом. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ  
 

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија завршило је 

пословну 2020. годину са позитивним финансијским резултатом од 3.936.198,92 динара. На тај 

начин се наставља позитивно финансијско пословање предузећа.  

 

 

 

Своје пословање ЈПКД „Топлица“ финансира из сопствених извора (приходи од радова 

наизради 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 саједним од најјефтинијих цена комуналних услуга.   

 

У 2020.годиниод СО Куршумлија добијене су дотације у износу  од 20.500.000,00 динара. Из 

тих средстава плаћени су рачуни за утрошену електричну енергију и рефундирани трошкови 

комуналних услуга 50 % за инвалидна лица. Остатак у износу од 7.000.000,00 динара утрошен 

је закуповину комуналног возила, а 4.700.000,00 плаћено из сопствених средстава.  

  

Укупни приходи на дан 31.12.2020. године износе 131.880.481,38 динара. Највећи део тих 

прихода чине приходи од продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација, пијаца, 

погребне услуге) у износу од 52.583.132,89 динара, услуга израде и реконструкције водоводне 

и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других услуга не комуналне 

делатности у износу од 37.065.500,18 динара и услуга одржавања јавне хигијене у износу од 

16.969.950,00 динара.Остале приходе, који износе 4.761.898,31 динара, чине приходи од закупа 

земљишта, пословног простора, затезних камата, накнада штета,  и остали финансијски 

приходи. Приходи од дотација износе 20.500.000,00 динара. 

 

Укупни трошкови на дан 31.12.2020. године износе 127.944.282,46 динара. Састоје се од: 

трошкова материјала и ситног инвентара у износу од 17.565.338,27 динара, трошкова 

електричне енергије и горива у износу од 17.340.764,46 динара, трошкова за рада и накнада 

зарада 56.728.942,96 динара, трошкова производних услуга 2.991.216,43 динара, осталих 

личних расхода 8.248.172,77 динара, трошкова амортизације 10.936.813,21 динара, расхода по 

основу обезвређења потраживања 3.490.765,26 динара, трошкова не производних услуга, 

трошкова расходовања и осталих трошкова у износу од 10.642.270,10 динара. 

 

Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2020. године износе 57.002.385,30 

динара, али су већим делом нереална и тешко наплатива. Крајем 2020. Године на основу 

процене о не наплативости извршено је обезвређење потраживања од купаца у износу од 

3.490.765,26 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.  

 

 

ЈПКД „Топлица“ је завршило 2020.годину са стањем на текућим рачунима у износу од 

15.662.150,77 динара. У складу са тим постоји сигурност у континуираном и редовном 
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извршавању обавеза према запосленима (зараде и накнаде зарада), према добављачима и за 

примљене авансе. 

 

Обавезе предузећа на дан 31.12.2020.године износе 36.695.330,58 динара. Састоје се из: 

обавеза према добављачима 5.657.867,07 динара (чија је валута плаћања крај јануара 2021. 

године); обавезa по основу зарада и накнада зарада за децембар 2020. године са порезом и 

доприносима у износуод 5.075.255,45 динара (исплата у јануару 2021. године); пасивних 

временских разграничења 16.296.245,00 динара и осталих обавеза.  

 

 

ПРЕГЛЕД  ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ  

ОД  01.01.  ДО 31.12.2020. 
 

 

I    ТРОШКОВИ 

 

1. Набавна вредност продате робе продавница бр.1 1.218.539,13 

2. Утрошен материјал 15.243.678,53 

3. Утрошен алат и ситан инветар 457.254,19 

4. Трошкови материјала за одржавање хигијене и остало 243.745,50 

5. Трошкови канцеларијског  материјала 338.811,83 

6. Трошкови стручног образовања запослених 63.309,09 

УКУПНО: 17.565.338,27 
   

 

II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 

 

 

1. Утрошена електричне енергије - Водовод 9.410.680,44 

2. Утрошена електрична енергија  КМ (пијаца и радионица) 124.674,41 

3. Утрошена електрична енергија управа 195.626,14 

4. Утрошена електрична енергија локали 70.430,47 

5. Утрошена електрична енергија - акциза 736.291,58 

6. Утрошено гориво и мазиво - уље 425.405,55 

7. Утрошено гориво мазиво - нафта 5.826.768,70 

8. Утрошено гориво и мазиво – бензин 550.887,17 

УКУПНО: 17.340.764,46 
 

 

 

III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 

 

1. Трошкови нето зарада и накнада запослених 35.768.576,72 

2. Трошкови пореза на зараде 3.180.320,35 

3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених 6.810.414,28 

4. Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет запослених 2.505.259,56 

5. Трошкови доприноса за случај незапослености на терет запослених 364.843,63 

6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца 5.594.268,86 

7. Трошкови доприноса  за здравствено осигурање на терет 
послодавца 

2.505.259,56 
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УКУПНО: 56.728.942,96 
 

 

IV    ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

 

1. Трошкови накнаде по уговору о делу и осталим уговорима 231.910,60 

2. Отпремнина код одласка у пензију 169.016,00 

3 Остали расходи – јубиларне награде 20.600,00 

4. Солидарна помоћ по одлуци 4.017.444,06 

5. Дневнице за службена путовања 9.531,00 

6. Накнада трошкова превоза у новцу 255.804,00 

7. Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места 3.633.068,00 

8. Остале накнаде трошкова запосленима и другим физичким лицима 102.799,71 

9. Остале накнаде трошкова – помоћ радницима    39.910,00 

10. Трошкови ПТТ у земљи 184.091,32 

11. Трошкови претплате за мобилни 411.099,24 

12. Трошкови одржавања књиговодственог програма 50.200,00 

13. Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава 1.157.779,08 

14. Други трошкови – закупнина 110.842,54 

15. Трошкови огласа у новинама 22.631,25 

16. Трошкови огласа на радију и телевизији 257.000,00 

17. Трошкови регистрованих моторних возила 151.478,00 

18. Трошкови других производних услуга – Институт 646.095,00 

19. Трошкови амортизације 10.936.813,21 

20. Трошкови резервисања за отпремнине 684.800,00 

21. Трошкови резервисања за јубиларне награде 150.000,00 

22. Трошкови здравствених услуга 10.500,00 

23. Трошкови услуга за безбедност и здравље 55.000,00 

24. Трошкови адвокатских услуга 412.000,00 

25. Трошкови ревизије годишњег рачуна 93.000,00 

26. Трошкови других непроизводних услуга 3.209.006,46 

27. Трошкови угоститељских услуга 255.230,00 

28. Трошковирепрезентације у сопственомпростору 224.378,00 

29. Трошковипремијеосигурањамоторнихвозила 238.480,77 

30. Премија осигурања запослених од последица несрећних случаја 25.423,00 

31. Трошкови платног промета и чланарина WASS 170.999,39 

32. Трошкови пореза на имовину 327.435,00 

33. Трошкови коришћења добара од општег интереса 335.692,76 

34. Трошкови коришћења ауто-пута 12.036,00 

35. Остали порези 418.471,56 

36. Допринос привредној комори Србије 48.792,00 

37. Трошкови спорова, таксе административне, судске и др. 797.539,03 

38. Остали нематеријални трошкови 16.861,57 

39. Расходи камата по обавезама за порез и доприносе 17.176,08 

40. Расходидругихкамата 26.597,36 

41. Осталифинансијскирасходи 10,52 

42. Трошковиотписаосновнихсредстава 2.284.747,81 

43. Расходи по основу директног отписа потраж. у земљи 534.172,76 

44. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 62.008,43 
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45. Обезвређење потраживања од правних лица 438.318,36 

46. Обезвређење потраживања од осталих купаца 420.730,75 

47. Обезвређење потраживања од физичких лица 2.631.716,15 

УКУПНО: 36.309.236,77 
 

 

 

V  ПРИХОДИ 

 

1. Приходи од продавнице бр. 1 1.583.986,69 

2. Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту 37.065.500,18 

3. Приходи од услуга вода на домаћем тржишту 6.640.440,00 

4. Приходи од услуга канализације на домаћем тржишту 993.540,00 

5. Приходи од услуга смећа на домаћем тржишту 4.795.795,00 

6. Приходи од услуга пијаце на домаћем тржишту 923.075,00 

7. Приходи од услуга закупа тезги на домаћем тржишту 1.092.055,22 

8. Приходиодуслуга – погребнеуслуге 2.101.456,00 

9. Приходи од закупа гробних места 75.600,00 

10. Приходи од услуга – телефон на домаћем тржишту 30.580,08 

11. Приходи од КМ услуга - одржавање 16.969.950,00 

12. Приходи од услуга воде – зграде 3.056.379,50 

13. Приходи од услуга канализације – зграде 703.640,00 

14. Приходи од услуга смећа – зграде 2.875.255,80 

15. Приходи од услуга воде – куће 13.737.865,00 

16. Приходи од услуга канализације – куће 2.546.592,00 

17. Приходи од услуга смећа – куће 11.426.872,50 

18. Приходи од дотацијаи субвенција 20.500.000,00 

19. Приходи од закупа земљишта 338.026,25 

20. Приходи од закупа пословног простора 334.221,85 

21. Приходи од затезних камата – физичка лица 112.807,11 

22. Приходи од камата од физичких лица 2020. год 3.023.909,02 

23. Приходи од камата – правна лица 247.728,15 

24. Приходи од камата по средствима на текућем рачуну 154.332,80 

25. Други финансијски приходи 2.940,00 

26. Вишак робе у продавници 134,38 

27. Наплаћена отписана потраживања – 50% 133.071,55 

28. Остали приходи по основу трошкова парничног поступка 310.024,43 

29. Осталиприходипоосновутужбе 53.968,94 

30. Осталиприходи- казнерадника 50.733,93 

УКУПНО: 131.880.481,30 
 

 

Финансијски резултат остварен у 2020. години:   

 

                        Укупни приходи – 131.880.481,38 

   Укупни трошкови – 127.944.282,46 

   Добитак - 3.936.198,92 

 

Нa дан 31.12.2020. године добитак пре опорезивања износи 3.936.198,92 динара. Порески 

расход периода износи 560.289,49 динара, а укупан нето добитак износи 3.375.904,43. 
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ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА  

НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

 

VI   ОБАВЕЗЕ НА ДАН31. 12. 2020. год. 

 

1. Резервисања за отпремнине 684.800,00 

2. Резервисања за јубиларне награде 150.000,00 

3. Обавезазапримљенеавансе 982.478,18 

4. Обавезапремадобављачима 5.657.867,07 

5. Обавезе за неисплаћене нето зараде за12/2020. год 3.116.457,86 

6. Обавезе за неплаћени порез и доприносе на зараде 1.958.797,59 

7. Пасивнавременскаразграничења 16.296.245,00 

8. Одложене пореске обавезе                                                                4.069.884,07 

9. Остале обавезе 3.778.801,08 

УКУПНО: 36.695.330,85 
 

 

VII   ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31. 12. 2020. год. 
 

1. Потраживања од купаца – правних лица 23.003.875,13 

2. Потраживања од физичких лица за воду и смеће 21.260.266,66 

3. Потраживања за камату од физичких лица  35.513.658,36 

4. Потраживања од осталих купаца 4.112.183,15 

5. Потраживања од купаца по поравнању 1.725.465,58 

6. Купци у земљи где је вршен индиректан отпис 3.999.801,63 

7. Исправкапотраживањаодкупаца -  правнихлица -9.744.537,86 

8. Исправкапотраживањаодфизичкихлица -20.212.102,12 

9. Исправкапотраживањаодосталихкупаца -2.656.225,25 

10. Осталапотраживања 1.448.444,32 

11. Текућипословнирачуни 15.662.150,77 

12. Потраживања за више плаћени ПДВ 1.998.501,76 

13. Активнавременскаразграничења 792.850,78 

УКУПНО: 76.904.332,91 
 
 

  

                За ЈПКД“ТОПЛИЦА“ – КУРШУМЛИЈА 

     В.Д. Директор Драшко Гвозденовћ спец.струк.екон. 

 

         _______________________________ 
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