ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОПШТИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

˛)
Укупна површина ЈЛС (у км

287

Укупан број становника ЈЛС

30.645

Укупан број насељених места на територији ЈЛС

16

Број домаћинстава у ЈЛС

11.050

Број корисника комуналних услуга у ЈЛС

26.417

НАДЛЕЖНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Организациона јединица у локалној управи у чијој су надлежности
комуналне делатности (секретаријат, одељење, одсек)
Име, презиме и функција лица које је израдило извештај
Електронска адреса (e-mail) лица које је израдило извештај
Контакт телефон лица које је израдило извештај

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Татјана Божиловић,послови привреде из
надлежности општине
tatjana.bozilovic@cuprija.rs
035/8470 248 лок.129

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2018. година
Максималан број запослених у систему ЛС
Укупан број запослених на неодређено време у систему ЛС на дан
01.01.2018.
Укупан број запослених на неодређено време у систему ЛС на дан
31.12.2018.

442
398
382

Укупан број привредних друштава и предузетника који обављају
комуналну делатност на територији ЈЛС

1

Укупан број јавних комуналних предузећа која обављају делатност на
територији ЈЛС

2

Укупан број запослених на неодређено време у јавним комуналним
предузећима на која се примењује Одлука на дан 01.01.2018.

133

Укупан број запослених на неодређено време у јавним комуналним
предузећима на која се примењује Одлука на дан 31.12.2018.

129

Укупан број запослених у јавним комуналним предузећима на која се
примењује Одлука на одређено време и по другим уговорима о радном
ангажовању (привремени и повремени послови, уговори о делу...)

11

ПРЕГЛЕД СТАЊА / ПРОБЛЕМА У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Комунална делатност (чл. 2. став 3 Закона о комуналним делатностима)

Могући начини за решавање проблема

Напомена
Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Снабдевање водом за пиће

Адекватна количина, нова мрежа и одржавање

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Због забране
запошљавања у јавном
Изградња постројења за пречишћавање отпадних
сектору, смањује се број
вода
радника, а повећава
врста и количина послова

Повећање простора, изградња нове капеле

Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Појачани рад полиције и комуналне инспекције

Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Обезбеђивање јавног осветљења

Брже реаговање од стране Епс-а

Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Управљање пијацама

Нема

Управљање гробљима и сахрањивање

Управљање јавним паркиралиштима

Одржавање улица и путева

Одржавање јавних зелених површина

Нова механизација, нови кадрови, смањење
трошкова

Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Број радника, нова механизација

Због забране
запошљавања у јавном
сектору, смањује се број
радника, а повећава
врста и количина послова

Димничарске услуге

Делатност зоохигијене

НП
Изградња прихватилишта за напуштене и
изгубљене животиње
Боља тријажа у здравственим установама
(преглед и потврда од стране специјалисте а не
анамнеза код лекара опште праксе или лекара
хитне медицине). Боља координација између
надлежних институција (полиција, судство,
здравство, локална самоуправа).

ИЗВЕШТАЈ ВРШИОЦА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Комунална делатност (чл. 2. став 3 Закона о комуналним делатностима)

Матични број вршиоца комуналне делатности

Власничка структура

Снабдевање водом за пиће

21025372

Општина Ћуприја 100%

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

21025372

Општина Ћуприја 100%

За предузећа која
нису јавна
Број запослених Број запослених
комунална на неодређено на неодређено
правни основ
време на дан
време на дан
вршења
01.01.2018.
31.12.2018.
комуналне
делатности
57
55
3

3

Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енегријом
Управљање комуналним отпадом

Уговор о
поверавању бр.400307/2010-01 од
30.06.2010

20078995

PWW DOO NIŠ

Управљање гробљима и сахрањивање

21025372

Општина Ћуприја 100%

15

15

Управљање јавним паркиралиштима

21025372

Општина Ћуприја 100%

8

8

Обезбеђивање јавног осветљења

21025372

Општина Ћуприја 100%

4

4

Управљање пијацама

21025372

Општина Ћуприја 100%

10

9

Одржавање улица и путева

21025372

Општина Ћуприја 100%

17

16

Градски и приградски превоз путника

Уговор о
поверавању бр.400307/2010-01 од
30.06.2010

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

20078995

PWW DOO NIŠ

Одржавање јавних зелених површина

21025372

Општина Ћуприја 100%

12

12

21122742

Општина Ћуприја 100%

7.

7

2017.год

2018.год

Димничарске услуге
Делатност зоохигијене

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Општина Ћуприја
ЈКП Равно 2014
Матични број: 21025372
Одговорно лице: Дејан Ристић, директор

ЈЕДИНИЦЕ

2016.год

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Особа за контакт: Игор Глигоријевић,
руководилац службе, одржавања и изградње
водоводне и канализационе мреже
Адреса: Гробљанска бб, 35230 Ћуприја
Телефон: 035 8150078, 035 8471146
Факс: 035/8471413
E-mail: info@ravno2014.cuprija.rs
Основне услуге: Водовод, канализација и друге
комуналне услуге на територији општине Ћуприја

ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛУГАМА

Остале услуге: изградња, одржавање зеленила,
пијаца, расвета, и др
Укупан број становника 30.645
Становници покривени услугом снабдевања
водом/ прикључено становништво
Број домаћинстава на територији ЈЛС обухваћен
услугом
Број правних лица на територији ЈЛС обухваћен
услугом
Укупни број активних прикључака на крају
године:
Број прикључака на водомер у функцији:
Пројектован капацитет свих постојећих захвата
воде :
Мерења протока на изворишту:

19.000

19.000

19.000

6.550

6.668

6.759

590

594

594

7.140

7.262

7.353

7.140

7.262

7.353

л/с

85

85

85

%

67

67

67

5

6

6

км

46

46

73

км

51,03

51,03

67,00

км

1,7

0,0

1,4

Број:

110

140

367

Сати на дан

24

24

24

987.167

1.150.000

840.900

Број јавних чесама у дистрибутивној мрежи

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ

Укупна дужина мреже за снабдевање водом
Укупна дужина азбест-цементних цевовода
дистрибутивне мреже
Дужина обновљене (изграђене) дистрибутивне
мреже у току године
Број кварова на дистрибутивној водоводној
мрежи
Трајање снабдевања водом у току дана у
редовним условима
Количина произведене воде
Капацитет постројења за пречишћавање воде

ОТПАДНЕ ВОДЕ

Количина продате воде
Количина воде фактурисане на основу водомера
у функцији
Фактурисано домаћинствима - укупно
Количина воде фактурисана индустрији и
комерцијалним корисницима
Количина воде фактурисана јавним установама и
осталима
Становништво покривено услугом одвођења
отпадних вода
Број прикључака на канализациони систем
Дужина санитарне канализационе мреже, без
прикључака

/

/

987.167

1.053.173

840.900

789.734

1.053.173

840.900

708.971

688.678

840.900

144.196

138.487

135.242

134.000

226.008

128.000

Број становника

19.000

19.000

19.000

Број

7.328

7.329

7.332

км

49

49

49

m3/год.

m3/год.

Број зачепљења у канализационом систему
Укупна количина прикупљене отпадне воде
Цена воде (без канализације) по м3 домаћинства
Цена канализације по м3 - домаћинства

Број

дин / mł

Цена канализацијеа по м3 - други корисници

ЦЕНЕ

ФИНАНСИЈЕ

ОДНОС ПРЕМА ПОТРОШАЧИМА

35

23,00

23

23

52,00

52

52
104,170

29.167

29.167

29.167

27.917

27.917

27.917

117,50

117,50

11.750,00

17,25

17,25

17,25

62.972.226

71.277.029

80.069.723

2.969.819

25.888.700

25.897.183

Укупна потраживања на крају године

22.996.529

50.513.763

51.492.899

Трошкови радне снаге

17.471.840

8.016.826

19.530.570

Трошкови електричне енергије
Трошкови поправка и одржавања система
снабдевања водом и каналисања
Укупна вредност основних средстава система за
снабдевање водом и канализационог система,
укључујући радове у току
Укупан годишњи број жалби на услуге
снабдевања водом и каналисања

1.564.057

9.451.838

2.419.493

2.495.934

121.550

939.286

262.214.011

263.245.055

265.794.379

136

240

238

Цена прикључка – канализација
Инсталисана снага објеката система за
снабдевање водом
Инсталисана снага објеката система за
сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадне
воде
Укупни пословни (фактурисани) приходи од
снабдевања водом и канализације
Укупна дуговања

26.417

Број домаћинстава обухваћених услугом

9.166
806
10.979

Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада

4

Просечна старост специјалних возила за одвоз смећа

13
92,71

Просечна месечна цена комуналне услуге у 2018. години без ПДВ
За домаћинства ( финансиjски просек )

423,51

За правна лица и предузетнике ( финансиjски просек )

2846,53

За повлашћене кориснике

35

104,17

Укупан број корисника услуге

Проценат наплате у 2018. години

35,00

0

Обухват, капацитети, регистроване депоније, постројења и наплата

Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)

620
1.151.912

0,00

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Број правних лица и предузетника обухваћених услугом

463
#REF!

Фиксна месечна накнада за услуге снабдевања
водом и одвођења и пречишћавање отпадних
вода за домаћинства
Фиксна месечна накнада за снабдевање водом
(без канализације) домаћинстава
Цена прикључка - снабдевање водом

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

458
1.167.223

0

дин.

kW

дин.

Приход, расход и инвестициона улагања у 2018. години
Укупан приход од комуналне услуге у 2018. години

43.806.000

Реализоване инвестиције у комунална возила

19.538.161

Реализоване инвестиције у посуде за одлагање и сакупљање отпада

2.630.365

УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
Капацитети и обухват
Укупан број пијаца на територији ЈЛС
Укупан број пијаца на територији ЈЛС којима управљају вршиоци
комуналне делатности
Број зелених пијаца
Број млечних пијаца
Укупна површина свих пијаца (у˛)м
Укупан број тезги

1
1
1
1
2.500
162

Укупан број локала

1

Укупан број расхладних витрина

8

Укупан број продаваца у 2018. години - према броју склопљених уговора и евиденцији о наплаћеним дневним
пијачаринама
Предузећа
0
Предузетници (СТР,СЗР)

10

Пољопривредна газдинства

150

Физичка лица

90

Просечна цена закупа у 2018. години без ПДВ
Тезга за продају воћа и поврћа - месечни закуп
Тезга за продају воћа и поврћа - дневна пијачарина
Робна тезга - месечни закуп
Робна тезга - дневна пијачарина

2200 рсд
200-400 рсд
2700-7000 рсд
400 рсд

Други показатељи
Степен искоришћености продајних простора на пијацама (у %)
Просечна старост опреме на пијацама (у годинама)
Укупан број вашара и других манифестација организованих током 2018.
године
Укупан број дана трајања вашара и других манифестација организованих
током 2018. године

65%
18 год
4
4

Укупан приход, расход и инвестициона улагања у 2018. години
Укупан приход од комуналне услуге у 2018. године

8.300.000,00

Укупани трошкови реализације комуналне услуге

7.900.000,00

Реализоване инвестиције у објекте

0

Реализоване инвестиције у опрему

0

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Капацитети и обухват
Број насељених места у којима је организована комунална делатност
Укупан број становника у насељеним местима у којима је комунална
делатност организована
Укупан број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима
Број паркинг места у јавним гаражама
Укупан број остварених паркинг сати у току 2018. године
Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила

1
18000
400
0
55000
0

Зонско паркирање - капацитети и просечна цена услуге у 2018. години
Број паркинг места у првој зони

280

Број паркинг места у другој зони

170

Цена паркирања у првој зони (у динарима по сату)

36

Цена паркирања у другој зони (у динарима по сату)

25

Уклањање непрописно паркираних моторних возила по категоријама - утовар, истовар и чување до 24 сата (у дин)
до 800 кг

5.000,00

801-1330 кг

5.000,00

1331-1900 кг

5.000,00

1901 кг-4т

5.000,00

4т-14т

5.000,00

преко 14 т

5.000,00

Укупан приход, расход и инвестициона улагања у 2018. години
Укупан приход од комуналне услуге у 2018. године
Укупани трошкови реализације комуналне услуге
Реализоване инвестиције у другу опрему

4.200.000
4.130.000,00
300.000

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ
Обухват и капацитети
Укупан број активних гробаља
Број извршених сахрана у току 2018. године на гробљима којима
управљају ЈКП
Број извршених кремација у току 2018. године

1
320
0

Просечна цена комуналних услуга у 2018. години без ПДВ
Трошкови сахране у гробно место (по сахрани)

6.000,00

Годишњи закуп гробног места/гробнице

750

Проценат наплате услуга током 2018. године

98%

Укупан приход, расход и инвестициона улагања у 2018. години

Укупан приход од комуналне услуге у 2018. године

13.400.000,00

Укупани трошкови реализације комуналне услуге

11.350.000,00

Реализоване инвестиције у објекте

900.000

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Капацитети и обухват
Број насеља обухваћених комуналном услугом

16

Укупан број домаћинстава обухваћен комуналном услугом

7000

Укупан број јединица јавног осветљења (сијаличних места)

4578

Извори финансирања комуналне услуге
Извор финансирања
Општина Ћуприја

Износ
4.500.000,00

Укупан приход, расход и инвестициона улагања у 2018. години
Укупани трошкови реализације комуналне услуге

4.100.000,00

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
Капацитет и обухват
Број насељених места обухваћен комуналном услугом

16

Укупна површина улица и путева обухваћених одржавањем (у˛)км
Укупна површина реконструисаних улица и путева током 2018. године (у
км˛)
Број интервенција на санирању локалних саобраћајница

0,15
0,05
70

Број раскрсница покривених са семафорском сигнализацијом
Број саобраћајних знакова постављених или замењених у току 2018.
године
Дужина некатегорисаних локалних путева ( у км)

6
80
130

Извори финансирања комуналне услуге
Извор финансирања
Општина Ћуприја

Износ
43.500.000,00

Трошкови и инвестициона улагања у 2018. години
Укупани трошкови реализације комуналне услуге

42.500.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Обухват и учесталост
Укупна површина обухваћена комуналном услугом (у ˛)км
Укупна површина обухваћена само чишћењем (у ˛/год)
км

0,036

Укупна површина обухваћена чишћењем и прањем (у˛)км

0

6,85

Просечна учесталост одржавања чистоће - чишћење (број чишћења у току
месеца)
Просечна учесталост одржавања чистоће - прање (број прања у току
месеца)

30
0

Извори финансирања комуналне услуге
Извор финансирања
Општински буџет

Износ
18.000.000

Трошкови и инвестициона улагања у 2018. години
Укупани трошкови реализације комуналне услуге

0

Реализоване инвестиције

0

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Обухват и учесталост
Број насељених места обухваћених комуналном услугом
Укупна површина травњака
Укупан број кошења травњака током 2018. године
Укупан број стабала која су обухваћена комуналном услугом
Укупан број новопосађених стабала (лишћари и четинари) током 2018.
године
Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току 2018.
године

15
80,0
6,0
2.000,0
0
1.100

Извори финансирања комуналне услуге
Извор финансирања
Општина Ћуприја

Износ
16.500.000,00

Трошкови и инвестициона улагања у 2018. години
Укупани трошкови реализације комуналне услуге
Реализоване инвестиције

14.500.000,00
5.500.000

ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Капацитети и обухват
Број насељених места обухваћених услугом
Укупан број домаћинстава у насељеним местима обухваћеним услугом
Број активних азила за смештај напуштених животиња

17
14407
0

Капацитет активних азила

0

Број ухваћених и збринутих паса и мачака у току 2018. године
Укупна површина на којима је спроведена дезинфекција, дезинсекција и
дератизација током 2018. године (у км2)
Укупан број извршених запрашивања ради сузбијања комараца и крпеља
у току 2018. године

83
6,85
8

Број пријављених уједа од паса луталица
Укупан износ исплаћених обештећења за уједе током 2018. године

79
3.874.847,66

Извори финансирања комуналне услуге
Извор финансирања

Износ (у 000 динара)

Буџет општине Ћуприја

10.251.190,63

Буџет општине Ћуприја- дезисекција

1.553.000,00

