
 

 
 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ 
 

“ЈЕДИНСТВО” 
ул. Дунавска бр. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о раду 
за 

период 01.01.- 31.12.2016. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кладово 
фебруар 2017.г.



JP “Jedinstvo” Kladovo 

 2 

 
 

 
         И ове године позитивно смо прошли евалуацију од стране осигуравајуће 
куће Coface и испуњавамо све услове  и поново смо постали носилац 
сертификата Excellent SME. 
         Преко 800 власника сертификата у Србији и бројна предузећа у државама 
које су укључене у овај пројекат су Excellent SME поставили међу четири 
најбоља пројекта привредних комора из целог света, по избору World Chambers 
Federation. 
         Привредна комора Србије се труди да овим пројектом у циљу промоције 
наших најбољих предузећа побољша привредни амбијент, поготову за компаније 
попут наше које су се доказале својим одличним пословањем. 
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У 2016.години ЈП“Јединство“Кладово је учествовало у раду разних 
регионалних и републичких струковних организација: У.О. регионалне привредне 
коморе Зајечар,председавања одбором за комуналну делатност РПК. Зајечар , 
скупштине коморе Србије ,одбора за комуналну делатност коморе Србије , 
скупштине пословног удружења водовода Србије,скупштине КОМДЕЛ-
а,скупштине и Управног одбора пословног удружења топлана Србије ,Надзорног 
одбора удружења за технологију вода и санитарног инжењерства,седница 
ЦЕДЕФ-а. 
 У 2016.години је у организацији Академика Драгана Шкорића и професора 
Др. Петра Булата а као пример добре праксе Директор ЈП“Јединства“Кладово 
дипл.маш.инж. Зоран Петровић у Српској Академији наука и уметности имао 
презентацију на тему „Водоснабдевање сеоских домаћинстава у Србији“. 
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Уводне напомене 
 

Јавно  предузеће “Јединство” је основано одлуком СО Кладово бр. 352-3 од 
27.12.1990. год. Ради обављања дела комуналних делатности од општег интереса и 
то: 

40300 – производња и снабдевање топлом водом 
41000 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
45330 – постављање цевних инсталација воде и грејања 
90000 – одстрањивање отпадака и смећа и сличне активности (само отклањање и 

пречишћавање отпадних вода, одржавање канализације, пражњење и чишћење 
септичких јама, зимско одржавање локалних путева) 

52730 – оправка сатова (водомера) 
28520 – општи машински радови (глодачко-стругарска делатност) 
31100 – производња електромотора, генератора, трансформатора (винкловање) 
45210 – одржавање секундарне мреже 

 
ЈП”Јединство”послује у оквиру следећих Закона : 
 Закон о привредним друштвима 
 Закон о јавним предузећима 
 Закон о комуналним делатностима 
 Закон о енергетици 

 
Предузеће је организовано  као јединствена радна и економска целина, са 4 

радних јединица, као организационих делова без својства правног лица, и то: 
                     - РЈ ''Топлана" 
                     - РЈ ''Водовод и канализација" 
                     - РЈ ''Служба одржавања'' 
                     - РЈ ''Служба заједничких послова" 
 
 ЈП“Јединство“ се финансира из својих средстава-комуналних услуга 
(грејање,вода и канализација)које пружа стамбеном и пословном простору и  разних 
других услуга (услуге фекалне и водене цистерне,услуге рада ровокопача, услуге 
стругарске обраде, разне услуге одржавања комуналне опреме и инфраструктуре за 
физичка и правна лица као и скупштине станара). 
 
а) Услови рада 

 
 ЈП“Јединство“ постоји и функционише на територији општине Кладово,која се 
протеже на градско подручје и већину сеоских подручја .Располаже са око 433 
активних правних лица прикључених на воду и канализацију а 112 на грејање ,11072 
активних физичких лица прикључених на водоводну мрежу и 5510 прикључених на 
канализациону мрежу ,као и 1811 физичких лица прикључених на грејање кроз вид 
заједничког становања .Конкуренцију на овом тржишту нема. 
 У ресурсе ЈП“Јединство“ набрајамо некретнине - објекте топлана у Кладову 
(две) и Брзој Паланци(једна) .Такође располаже објектима и опремом за  пружање 
услуга при производњи и дистрибуцији воде и канализације(9 водосистема која нису 
међусобно повезана у једну целину). 

Услови рада предузећа су  узроковани  диспаритетима цена комуналних услуга и 
трошковима производње и одржавања, нередовним плаћањем услуга од стране 
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власника стамбених и пословних простора, дотрајалошћу основних средстава и 
опреме. Поред тога, разуђеност водосистема изазива озбиљне технолошке, 
организационе и друге проблеме, за које је нужно обезбедити превозна и друга 
техничка средства, што увећава расходе предузећа. Многобројне интервенције на 
мрежи не прати катастар подземних инсталација и пројекти изградње иако постоје, али 
често нису у складу са стањем на терену. 

Упркос свим тешкоћама, предузеће је уз максималну ангажованост људског и 
техничког потенцијала примерно пружало услуге потрошачима, на време и на опште 
задовољство. 

 
б) Кадровска структура запослених 
Потребан број извршилаца у предузећу је 138, уредбом Владе дуги низ година смо 
били лимитирани на 115 радника, у прилог мера рационализације усвојена је 
последња систематизација са 112 извршилаца од којих  10% чине радници на 
одређено време. Преко оснивача је надлежном министарству поднет захтев за попуну 
до систематизованог броја од 112 и превођење одређеног броја радника у стални 
радни однос.Одговор се и даље чека.Одлуком општине Кладово од децембра 
2016.г.,број запослених на неодређено време је 100 . 

Ред.бр. Квалификациона структура  Број радника 
1 НК 15 
2 ПК 4 
3 КВ 37 
4 ССС 24 
5 ВКВ 10 
6 ВШС 9 
7 ВСС 8 
8 УКУПНО 107 

 
ГОДИНА 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Прос.бр. 
радника 108,75 111,91 112,08 111,83 113,08 113,92 114,83 113,42 114,08 113,33 110,92 106.83 
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40300 – Производња и снабдевање топлом водом 
 
 Производња и снабдевање топлом водом врши се из : 

1. топлане “Центар” у Кладову 
2. топлане “Пемци”  у Кладову 
3. топлане Брза Паланка. 

 
Објекат топлане у Кладову урадјен је 1964 год. У објекту се налазе три котла 

следећих карактеристика :  
1.      Котао С-1200, производ “Дјуро Дјаковић” , бр.5504, 1980 год., снаге 7.78 

MW 
2.      Котао С-1000, производ “Дјуро Дјаковић” , бр.4216, 1974 год., снаге 6.49 

MW 
3.      Котао Те-110 производ “Минел-Котлоградња”,бр.4623,1999 год.,снаге 

8,7MW 
 
а) Мазутара 
 

У постојећој мазутари су смештене 4 цистерне капацитета 360 тона. 
 
б) Топлана “Пемци” 
 

пуштена је у рад 1985 год. У њој су смештени котлови AVP-100 производ “EMO” 
Цеље – 2 комада са снагом 1,1 MW x2 = 2,2 MW са осталом пратећом опремом за рад 
котлова (хангар за угаљ, транспортне траке, судови, пумпе и омекшивачи за воду, 
компресор, циркулационе пумпе и циклони за избацивање димних гасова и 
проветравање).  

 
ц) Топлана Брза Паланка 
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  пуштена је у рад 1983 год., има два котла PP 1600 TV произв. 1982. год. , снаге 
по 1,6 MW  (укупно 3.2 (MW))и два котла од по 1.6MW „Топлота Загреб” као хладна 
резерва неповезана на систем и осталу опрему за рад котлова (експ. Судови, 
омекшивач, пумпе и остала електро опрема), има хангар за депоновање угља и 
топловод за дистрибуцију топлотне енергије до потрошача. 
 
 

Укупна дужина топловодне мреже 7401 (м).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Грејна површина 
 
 Укупна грејна површина свих топлана је 138.248,81м2 и то: 
 
 
 
 топлана “Центар” Кладово 
 

категорија корисника површина (м2) 
Пословни простор 40.155,51 
Стамбени простор 77.159,58 

укупно : 117.315,09 
 
 
 топлана Брза Паланка : 
 
 

категорија корисника површина (м2) 
Пословни простор 5.165,48 
Стамбени простор 3.274,75 

укупно : 8.440,23 
 
 
 топлана “Пемци” : 
 
 

категорија корисника површина (м2) 
Пословни простор 228,69 
Стамбени простор 12.264,80 
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укупно : 12.493.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У  2016.-ој ГОДИНИ 
  
    1.  ТОПЛАНА КЛАДОВО 
 
    1. Преглед опреме под притиском у свим топланама и топлотним подстаницама  
    2. Ремонт старих затварача на свим потисно повратним водовима 
    3. Баждарење свих сигурносних вентила на судовима под притиском 
    4. Ремонт и подешавање горионика на котловима 
    5. Контрола квалитета котловске воде у примарној топловодној мрежи 
    6. Мерење емисије димних гасова у топланама 
    7. Уградња растеретних вентила на циркулационе пумпе 
    8. Замена кровног покривача топлане 
    9. Израда громобранске мреже на крову топлане  
  10. Замена контактора и биметала на компресору 
  11. Редовно текуће одржавање        
 
     I. a.  КОТАО С-1200 
 
    1. Демонтажа дотрајале и уградња нове лимене облоге са изолацијом на доњој 
страни котла  
    2. Уградња новог гребенастог прекидача за мазутне пумпе 
    3. Замена семеринга на мазутне пумпе 
    4. Дотезање контактора у ел.ормару  
    5. Замена вентила за водене грејаче  
    6. Замена главног гребенастог прекидача  
    7. Замена гуме C.H.3 на спојници циркулационе пумпе бр.2 
    8. Редовно текуће одржавање  
    9. Испитивање на HVP  
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  10. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу  
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице) 

 
     I.b.  КОТАО  С-1000 

 
    1. Ремонт ел.ормара и замена дотрајале ел.опреме  
    2. Замена цеви узмеђу прирубнице сигурносног вентила и плашта котла  
    3. Замена сонде за термостат  
    4. Набавка и замена димних цеви II i III промаје 
    5. Испитивање на HVP  
    6. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу  
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице) 
    7. Редовно текуће одржавање  
     
     I.c.  КОТАО  ТЕ 110/V 
  
    1. Замена кабла за догрејаче мазута  
    2. Замена дотрајалих ел.елемената  
    3. Замена лежајева на цирколациону пумпу бр.3 и ремонт навојног вретена на 
вентилу DN 150 za C.P.br.3 
    4. Испитивање на HVP  
    5. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу  
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице) 
    6. Замена расхладног снопа  
    7. Редовно текуће одржавање  
 
     II  СКЛАДИШТЕ МАЗУТА 
 
    1. Редовно чишћење и одржавање 
    2. Замена контактора на грејачима I, II, III i IV цистерне 
    3. Израда наставка за пријем мазута на цеви за цистерну бр.1 и израда поклопаца 
на цеви у коморама цистерне I, II, III i IV  
    4. Замена спојнице на цревима за истакање мазута 
    5. Чишћење и одношење мртвог терета из цистерне за складиштење мазута. 

          
     III  СТАНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ КОТЛОВСКЕ ВОДЕ 
 
    1. Лепљење плочица на зидовима и поду у просторији-станици за омекшавање воде  
    2. Ремонт ел.опреме у просторији-станици за омекшавање воде 
    3. Замена дотрајалих елемената на инсталацијама  
    4. Редовно текуће одржавање  

 
     IV  ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ 
 
    1. Испитивање на HVP  
    2. Демонтажа дотрајале и уградња нове лимене облоге сą изолацијом на доњој 
страни експанзионих посуда  
    3. Извршено детаљно чишћење и одмуљивање посуда     
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     V ДИМНИ КАНАЛИ 
 
    1. Чишћење димних канала  
 
     VI  ТОПЛОВОДИ 
 
     Примарни вод 
    1. Извршено испирање и одмуљивање комплетног система  
    2. Извршен ремонт секцијских затварача   
    3. Санирано процурење: 
        - прикључни вод испред подстанице згр.КМД у ул.Дунавска 
        - прикључни вод за Дом Здравља на лиру испред хитне 
        - прикључни вод за згр.Б3 у ул.Пантелије П Јаковљевића на Ø72mm у дужини од 
2x2m  
        - испред згр.Д6 у ул.Пантелије П Јаковљевића на Ø135mm у дужини од 2m  
    4. Искључен са прикључног вода у шахт 1 корисник (на захтев корисника) 
    5. Израда пројектне документације за замену старих цеви топловода са новим 
        предизолованим од топлане “Центар” до згр.Војна 1,2  
    6. Израда пројектне документације за израду новог топловода од предизолованих 
цеви од згр.С14/3 до насеља “Пемци”  . 
 
     Секундарни вод 
    1. Санирано процурење: 
        - између згр.Војна 1 и 2  
        - Дом Здравља-Болница испред магацина  
        - Дом Здравља-Болница замењен вод 6/4” у дужини од 30m 
        - између СО Кладово и згр.радио Ђердап на 2”  
             
          VII  ПОДСТАНИЦЕ 
 
    1. Извршен редован ремонт свих затварача  
    2. Замена неисправне циркулационе пумпе: 
        2.1. Војна 2 
        2.2. Б1 GHR 80  
        2.3. М1,2 GHR 65 (2 puta) 
        2.4. Д7    
        2.5. СДК-ТП-ДПО GHR 65  
        2.6. Р4 за локале GHR 50  
        2.7. СО Кладово за згр.радио Ђердап GHR 65 
        2.8. Б10       
    3. С14/1 уградња нове експанзионе посуде 300Л 
    4. Војна 2 замена сигурносног вентила 
    5. КМД ул.Дунавска замена еластичне спојнице на вентилу 
    6. Резање старих измењивача: 
        6.1. Б10 
        6.2. Б8 
        6.3. М1,2      
    7. Замена EPV za CC  
        7.1. Б2 за Б7 
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        7.2. Нова Ламела  
        7.3. Војна замена ел.погон вентила 3ACC  
        7.4. Б2 замена EPV-3ACC 
        7.5. Јединство-Баждарница замена EPV-3ACC  
        7.6. Б3 за Б5 замена штанпане плоче за ел.моторни вентил (регулација) 
    8. Замена струјне склопке 
        8.1. Пензионерска  4-6,3А 
        8.2. Д5  1,6-2,5А (2 пута) 
    9. Замена лежајева на пумпу за избацивање отпадних вода Б8 
  10. Уградња измењивача топлоте-сервисирани  
        10.1. Пензионерска 
        10.2. СО Кладово 
        10.3. Д5 
        10.4. Дукић 
        10.5. КМД 22 Септембар  
        10.6. Б2  
        10.7. А3/1-Р3 
        10.8. А3/2-Солитер 4 
        10.9. Шумска секција 
   11. Уградња нових измењивача топлоте  
         11.1. Д7  FGPLK 80-40 лемљени 230kW 
         11.2. Б9  FGPLK 80-40 лемљени 230kW 
         11.3. Букатарска  FGPLK 80-40 лемљени 230kW 
         11.4. Нова Ламела FGPLK 80-60 лемљени 300kW 
         11.5. Самачка 2  FGPLK 80-30 лемљени 140kW 
         11.6. M1,2  FGPLK 80-60 лемљени 340kW  
         11.7. Б4 за Д4 И Б6 FGPLK 80-100 лемљени 500kW 
    12. Израда допуне са примарног вода (меком водом) за СО Кладово  
    13. згр.Лекара санирано процурење на сабирнику и разделнику    
                
       VIII  ТОПЛАНА ПЕМЦИ 
 
      Котлови 
    1. Извршено чишћење котловских јединица са димне и водене стране  
    2. Извршен ремонт свих затварача у котларници 
    3. Баждарење сигурносних вентила 
    4. Санирано пуцање металне траке за транспорт шљаке-трака испод котлова и трака 
за избацивање шљаке у контејнер (6 пута) 
    5. Санирано процурење на котлу бр.1 и бр.2 
    6. Редовно текуће одржавање 
 
     Секундарни вод 
    1. Ремонт затварача у шахтама и топлотним подстаницама  
     
     Подстанице 
    1. Извршен редован ремонт свих затварача 
    2. Искључено грејање сą секундарне мреже за инкубатор центар „Невен 3” на  
        захтев корисника  
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    3. Замена стакла на прозору, израда изолације на цеви и оправка улазних врата за 
„Пемци 6”    
   
   НАПОМЕНА:Тренутно стање топлане ,,Пемци,, није завидно и њен рад се 
одржава константним интервенцијама на котловима и другој пратећој опреми, 
превентивно одржавање(годишњи ремонти) је немогуће јер је стање котлова 
такво да је једино решење замена котлова. 
   Топлана ,,Пемци,,је у функцији од 1985 год. Наша процена је, да је наредна 
грејна сезона 2016/2017 врло критична што се тиче одржавања котлова са 
пратећом опремом у фукционалном стању. 
    У току је поступак прикупљања потребне документације и израда главног 
пројекта за израду топловодне мреже од предизолованих цеви, односно израда 
новог топловода од топлане „Центар” до насеља „Пемци”.  
 
    IX  ТОПЛАНА БРЗА ПАЛАНКА 
  
         Котлови 
    1. Санирано процурење на пужном траспортеру котла бр.1  
    2. Замена лежајева на варијатору пужа за котао бр.2 
    3. Санирано цурење котла бр.1 
    4. Замена вентила 1/2” на циркулационим пумпама 
    5. Замена дотрајале ел.опреме 
    6. Редовно текуће одржавање  
 
       Секундарни вод  
    1. Санирано процурење у шахт код Егете на испусту 3/4” 
    2. Ремонт затварача у шахтама и топлотним подстаницама  
 
 
       Подстанице 
    1. Замена неисправне циркулационе пумпе: 
        1.1. Основна Школа Ст.Михајловић GHR 80 
        1.2. A1  GHR 50 
        1.3. A4  GHR 50 
        1.4. A3  GHR 50  
  
 
 
X    РАДОВИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ОБЈЕКТИМА 
ТОПЛАНЕ    
 
 
 
 
                  

Топлана Одржавање 
просторија 

радионица котлови Примарни 
вод 

Секундарни 
вод 

Инте.у 
стан 

Подст. Мазутара Израда 
шахт 

Искључе
ње са 

грејања 

Прикључци 
на грејање 

Свега 

Центар  12 17 60 15 7 111 103 10 0 2 0 337 



JP “Jedinstvo” Kladovo 

 13 

Пемци  6 0 12 0 2 11 7 0 0 0 0 38 
Б.Паланка  11 0 9 0 2 3 10 0 0 0 0 35 
Укупно:  29 17 81 15 11 125 120 10 0 2 0 410 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              XI      АНАЛИТИКА РАДА ПО ГРЕЈНИМ СЕЗОНАМА 
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XII   МАШИНСКИ ПАРК И АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДИОНИЦА 2016. 
 

1.   Редовна одржавања и сервисирање возила  
                                     бр.интервенција 

-  ШКОДА ФЕЛИЦИЈА     5 
-  ЈУГО ФЛОРИДА     6 
-  ШЕВРОЛЕТ ЕВАНДА      5 
-  КИА   К2000        7 
-  ВОДЕНА ЦИСТЕРНА    23 
-  ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА    15 
- РОВОКОПАЧ ПАЛАЗАНИ   10 
-          РОВОКОПАЧ ВЕНИЈЕРИ    5 
-  ЗАСТАВА КОРАЛ       6 
-  ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА ВОЛВО     12 
-  ЗАСТАВА ПОЛИ-СКАЛА     6 
-          ЗАСТАВА РИВАЛ                                        9 
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-          ШКОДА  СУПЕРБ                                          7 
 

 У 2016.г. купљена су два нова возила и то ровокопач „Венијери“ и водена 
цистерна „Ивецо“.  
 
  XIII     ВОДОСИСТЕМ ТЕКИЈА 2016. 

 
 1. Главни вод  
     - Санирано процурење на 3“ поцинковане цеви за објекат Караула  
     - Повезан нов вод PE 2“ за Фудбалски терен у водомерно склониште (шахт) у 
       кругу Ц.С.Текија  
     
 2. Прикључни вод 
    - Санирано процурење на 5/4“ поцинковане цеви за објекат М.З.Текија и на 
      хидрантску мрежу 2“ поцинкована цев точеће место за насеље Голо Брдо  
    - Санирано процурење на PE 3/4“ за 2 корисника  
 
 3. Водомерно склониште (шахт) 
     - Санирано процурење на првом и другом вентилу 3/4“ и 1/2“ извршена је замена  
       вентила или вирбле код 16 корисника  
   
 4. Рад на канализациону мрежу   
    - Извршено је отпушивање уличне канализационе мреже (2 пута) и пркључни водови 
код 3 корисника 
    - Израда и замена поклопаца на фекалним окнима у самом коловозу пута и на 
      зеленим површинама    
 
 Голо брдо 
 
 1. Преузето одржавање водосистема Голо Брдо на захтев СО Кладово и одобрењу 
     ХЕ „Ђердап“, регистрована су сва мерна места корисницима водосистема и истима 
се наплаћује утрошена вода  
 2. Прикључни вод 
     - санирано процурење на PE 3/4“ за 5 корисника   
         XIV  ВОДОСИСТЕМ КЛАДОВО 2016. 
 
 1. Градска мрежа  
     - За потребе Дирекције,,Кладово“ангажовани смо били на реконструкцији 
       уличне водоводне мреже, прелазак са PE 75mm на PE 90mm у дужини од 400m 
       у улици Ритска и повезивање постојећих кућних прикључака на нову  
       уличну водоводну мрежу 
     - Израду нове уличне водоводне мреже PE 90mm у ул.Ритска и ул.Обала Рита  у 
       дужини од 800m, израда водоводног склоништа (шахт) са уградњом вентила  
       DN 80 за затварање новоформиране уличне водоводне мреже и израда 5 нових   
       кућних прикључака за кориснике који до сада нису имали локацијске услове  
       за прикључак. 
      - За потребе Пристаништа били смо ангажовани на изради нове водоводне мреже  
       PE 90mm у дужини од 220m, повезивање на јавну водоводну мрежу 
       ACC Ø 200mm у ул.Дунавска и израда прикључног вода DN 50 у водомерно  



JP “Jedinstvo” Kladovo 

 16 

       склониште (шахт) поред самог Пристаништа. 
      - У ул.Вељка Влаховића израђено је проширење уличне водоводне мреже PE Ø 
90mm у дужини од 50m 
        
 2. Прикључни вод  
     - За потребе Цркве Св.Ђорђе“ боли смо ангажовани на изради новог прикључног 
       вода PE Ø 110mm у дужини од 80m и повезивање на главни вод DN 200mm у 
       водоводно склониште (шахт) испред Цркве, у црквеном дворишту одрађена је 
       реконструкција и проширење хидрантске мреже у дужини од 60m и одрађена  
       кућна водоводна исталација од водомерног склоништа (шахт) до самог објекта 
       „Парохијски Дом“ у дужини од 40m 
       Израђена је нова фекално канализациона мрежа Ø 200mm унутар црквеног 
дворишта до објекта „Парохијски Дом“ у дужини од 50m, реконструкција постојеће 
фекално канализационе мреже Ø160mm од улацка у црквено двориште „Св.Ђорђе“ до 
 фекалног окна Ø 250mm у дужини од 30m  
     - За потребе Дистрибуције санирано је процурење на секундарном делу 
       водоводне мреже 6/4“ у кругу Електродистрибуције     
     - Одржавали смо водоводне инсталације у старом граду,градској плажи,  
       допремањем воде цистерном пропратили смо све манифестације у месним 
       заједницама Општине Кладово 
       
 3. Водомерно склониште (шахт) 
     - Заменили смо водоводни вентил 2“ у водоводно склониште (шахт) иза 
       Нисове бензиске пумпе водоводни вод за ауто сервис „Кили“. 
     - Замењен је први и други вентил за згр.Пемци 4, 2“ вентил за згр.Д7, угређен 
вентил 
       за маркет „Александровић“ и извршена замена вирбли, првог и другог вентила у 
       домаћинствима код 119 корисника. 
 
 4. Канализација   
     - У више наврата извршено је отпушивање канализационе мреже унутар објекта: 
       4.1. „Градска апотека“ у згр.Блок АБЦ 
       4.2.  Обданиште „Невен“у ул.22 Септембар 
       4.3.  На зеленој пијаци 
       4.4. „Текијанка плус“ у ул.Пантелије Панте Јаковљевића  
       4.5. Техничка школа и Гимназија ул.Младост  
       4.6. Аутобуска станица „Топ-Турист“ Кладово 
     - у згр.Б8 извршена је замена напрсле гусане цеви за фекалну канализацију у 
       подрумској просторији -подстаница за грејање  
     - у улици Вељка Влаховића повезана је фекално канализациона межа од 
канализационе шахте испред куће бр.4 до ревизоне шахте за социјално угрожена 
лица.  
    - испирана нова фекално канализациона мрежа испред згр.Војна 1,2 и у више 
наврата током обилних падавина због изливања канализационе мреже у ул.Рибарска  
извршено прање исте.  
    - За потребе домаћинстава извршено је отпушивање фекално канализационе мреже 
на прикључном воду код 17 корисника.   
 5. По радном налогу за трећа лица били смо ангажовани на отпушивању 
канализационе мреже са цистерном високог притиска за потребе:   
     5.1. Ј.К.П.“Бадњево“ из Неготина 
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     5.2. ЈП.“Водовод“ Мајданпек из Мајданпека (2 пута) 
     5.3. М.З.Прахово 
     5.4. Аутобуска станица „Топ-Турист“ Кладово  
     5.5. „Ђердап услуге“ за потребе ресторана „Кристал“ и хотела „Ђердап“ (5 пута) 
 
 6. Вожња пијаће воде воденом цистерном за трећа лица:  
     6.1. „Еуро гас“ДОО Суботица на пристаниште у кругу Бродоремонта 
     6.2.  За брод „Еуро гас 80“ из Суботице у кругу Бродоремонта 
     6.3.  „SHIPYARD KLADOVO“ у кругу Бродоремонта 
     6.4.  А.Д.“Водопривреда“ Пожаревац за брод „Коруна 1“ на пристаништу Б.Паланка   
 
 7. Магацин 
     - Замена дотрајалог и израда новог кровног покривача  
     - Бетониран плато испред магацина  
     - Реконструисан хидрантски вод  
     - Замена дотрајале ел.исталације  
                               
 Костол     
      1. Главни вод   
          - санирано процурење на PVC Ø 160mm, на PVC Ø 110mm (2 пута) 
      2. Прикључни вод  
          - реконструисан прикључак за једног корисника и санирано процурење  
            за 8 корисника 
      3. Водомерно склониште (шахт) 
          - извршено привремено искључење са водоводне мреже за једног корисника и  
            санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили  
            код 5 корисника и вирбле код 6 корисника 
                  
 
           XV   ВОДОСИСТЕМ ВАЈУГА  2016.      
 
       1. Главни вод  
           - укопан један део водоводне мреже PVC Ø 160mm и измештен прелаз  
             преко моста 
           - санирано процурење на ACC Ø 150mm (3 пута), на PVC Ø 110mm (4 пута)  
       2. Прикључни вод       
           - реконструисан прикључак за једног корисника 
           - санирано процурење за 7 корисника   
       3. Рад у шахту   
           - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили  
            код 3 корисника и вирбле код 12 корисника 
           
          XVI   ВОДОСИСТЕМ МИЛУТИНОВАЦ  2016.  
 
      1. Главни вод  
         - санирано процурење на ACC Ø 150mm (3 пута), PVC Ø 110mm једном и на 2” 
        поцинкована цев прелаз преко магистралног пута II-реда кроз насеље 
Милутиновац 
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      2. Прикључни вод   
         - реконструисан је прикључак за једног корисника и санирано процурење на 3/4”  
           за 6 корисника  
      3. Рад у шахту 
         - замењен главни вентил DN 150 за насеље Милутиновац, санирано процурење 
на првом и другом вентилу-замењени вентили код 2 корисника и вирбле код 2 
корисника  
           . 
          XVII    ВОДОСИСТЕМ ДАВИДОВАЦ-СИП 
 Давидовац  
     1. Главни вод  
         - санирано процурење на PVC Ø110mm 
     2. Прикључни вод 
         - санирано процурење за 4 корисника  
     3. Водомерно склониште (шахт) 
         - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили код 7 
корисника  
     4. Канализација  
         - извршено је одчепљење уличне фекално канализационе мреже  
 СИП 
     1. Прикључни вод 
         - прикључено на уличну водоводну мрежу један корисник 
     2. Водомерно склониште (шахт)  
         - због процуривања на првом и другом вентилу-замењени вентили код 7 
корисника  
     3. Канализација  
         - због зачепљења фекално канализационе мреже на прикључном воду 
ангажована је цистерна високог притиска за одчепљење исте код 1 корисника 
 Кладушница 
      1. Главни вод 
          - реконструкција уличне водоводне мреже-прелазак са 1“ поцинкована цев на  
PE 2“ у дужини од 120m и повезивање на нову линију постојећи прикључни вод за 5 
корисника 
          - санирано процурење на 2“ поцинкована цев у ул.Пролетерска  
       2. Прикључни вод 
           - реконструисан прикључни вод за 2 корисника и санирано процурење за 3 
корисника 
       3. Водомерно склониште (шахт) 
          - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили код 9 
корисника и вирбле код 5 корисника 
       4. Ф.Ц.Станица 
           - извршена је замена редних клеми на пумпи и оправка тенде  
    
               XVIII  ВОДОСИСТЕМ  БРЗА  ПАЛАНКА 2016. 
 
 Брза Паланка  
       1. Главни вод    
           - санирано процурење на PE Ø 90mm вод за насеље Река (2 пута), вод према 
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вашаришту PVC Ø 225mm и код зелене пијаце PVC 225mm (2 пута) 
       2. Прикључни вод 
           - укопан прикључак за једног корисника у насељу Река, изолован прикључак за 
једног корисника (Суваја), одрађен нов прикључак за 2 корисника, реконструисан 
прикључак за једног корисника и оспособљени тушеви, чесме и јавни тоалети на плажи 
за потребе регате 
           - санирано процурење на прикључку за 18 корисника   
       3. Водомерно склониште (шахт)   
           - израђено ново водоводно склониште (шахт) на главном воду за насеље 
Б.Паланка, уграђен вентил DN 200 на главни вод, одрађен испуст код моста DN 80 и 
препакован вентил DN 150 на главни вод према насељу Грабовица  
           - због процуривања на првом и другом вентилу-замењени вентили код 7 
корисника и вирбле код 5 корисника  
        4. Канализација 
            - због зачепљења фекално канализационе мреже на уличну мрежу ангажована  
је цистерна високог притиска за одчепљење исте (2 пута)       
 
 Грабовица                
         1. Главни вод      
             - санирано процурење на PVC Ø 160mm (3 пута), PVC Ø 110 једанпут и 
               прелаз преко моста LG Ø 150mm једанпут 
         2. Прикључни вод 
             - санирано процурење за 20 корисника и за сеоско гробље једанпут 
         3. Водомерно склониште (шахт) 
             - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењен вентил  
               код 4 корисника и вирбле код 3 корисника  
 
 Љубичевац 
         1. Главни вод    
             - санирано процурење на PVC Ø 160mm (3 пута), PVC Ø 110mm (2 пута) и PVC 
Ø 90mm једном  
             - израђено ново водоводно склониште (шахт) и замењен вентил DN 100  
         2. Прикључни вод 
             - израђен нов прикључак за једног корисника, санирано процурење на 
прикључку за 6 корисника и реконструисан прикључак за једног корисника  
         3. Водомерно склониште (шахт)  
             - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили  
код 5 корисника и вирбле код 5 корисника  
         4. Канализација 
             - реконструисано једно фекално окно (надограђено), опрано и усисано 
црпилиште фекална црпна станица центар и обала и очишћене решетке за 
атмосферске воде   
             - због зачепљења фекално канализационе мреже на уличну мрежу ангажована  
је цистерна високог притиска за одчепљење исте једанпут и прање улице Тимочка 
(најнижа тачка) након изливања фекално канализационе мреже због обилних 
падавина.    
                  
 Велесница 
          1. Главни вод 
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    - санирано процурење на ACC Ø 80mm оштечено од стране предузећа 
„Ветриком“ приликом копања за фекално канализациону мрежу   
          2. Прикључни вод   
         - санирано процурење за једног корисника  
          3. Водомерно склониште (шахт)        
              - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили  
код 6 корисника и вирбле код 2 корисника 
              - привремено искључење са водоводне мреже извршено је код једног 
корисника  . 
                

XIX  ВОДОСИСТЕМ  ПОДВРШКА 2016. 
 Подвршка 
           1. Прикључни вод 
               - израђен нов прикључак за једног корисника, реконструисано-измештено 
мерно место у ново водоводно склониште (шахт) за једног корисника  
               - санирано процурење за 6 корисника   
           2. Водомерно склониште (шахт) 
                - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили код 3 
корисника и вирбле код 7 корисника 
                - извршено привремено искључење са водоводне мреже за 2 корисника  

Велика Каменица 2016. 
  1. Главни вод  
      - елеминисан вод PE Ø 150mm-прелаз преко моста и израђен нов вод PE Ø 
110mm укопавањем  
      - санирано процурење на ПЕ 2“ и ПЕ 1“ проузроковано приликом бушења 
рупе за ел.стубове од стране „Дистрибуције“  
      - реконструкција- измештање хидранта из путног појаса 
  2. Прикључни вод 
      - санирано процурење на хидранску мрежу 2“ на уласку у насеље В.Каменица 
(2 пута) и за једног корисника 
      - санирано процурење проузроковано приликом бушења рупа за ел.стубове 
од стране „Дистрибуције“ за једног корисника 
  3. Водомерно склониште (шахт)    
      - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили код 4 
корисника и вирбле код 5 корисника     

 
 XX  ВОДОСИСТЕМ  КОРБОВО-РТКОВО 2016. 
 Корбово 
           1. Прикључни вод 
               - израђен нов прикључак на уличну водоводну мрежу за једног корисника и 
санирано процурење за 2 корисника  
           2. Водомерно склониште (шахт) 
               - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили   
 код 5 корисника и вирбле код 8 корисника  
 Ртково  
           1. Прикључни вод  
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               - израђен нов прикључак на уличну водоводну мрежу за једног корисника,  
 санирано процурење за једног корисника и одчепљен прикључак под притиском 
 водене пумпе због смањеног притиска за једног корисника 
           2. Водомерно склониште (шахт) 
               - реконструкција-измештање водомера са првим и другим вентилом у ново 
 водомерно склониште (шахт) за једног корисника и санирано процурење на 
 првом и другом вентилу-замењени вентили код 2 корисника и вирбле код 4 корисника 
  Вожња пијаће воде воденом цистерном за насеља Корбово и Ртково и пуњење   
 цистерни за пијаћу воду у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016, период у коме је 
 вода била неисправна за пиће са јавне водоводне мреже  
                 
           XXI  ВОДОСИСТЕМ М.ВРБИЦА-В.ВРБИЦА  2016. 
 
 М.Врбица 
           1. Главни вод 
               -препакован вентил DN 100 за караулу,санирано процурење на PVC Ø200 mm 
(2 пута), испрана улична водоводна мрежа (2 пута) и магистрални вод за М.Врбицу и  
В.Врбицу (4 пута)  
           2. Прикључни вод 
               - санирано процурење за једног корисника и испрана водоводна мрежа  
код 5 корисника-пунктови где се јавља најчешће мутноћа воде 
           3. Водомерно склониште (шахт)  
               - реконструкција-измештање водомера са првим и другим вентилом у ново 
водомерно склониште (шахт) за једног корисника и санирано процурење на 
првом и другом вентилу-замењени вентили код 10 корисника и вирбле код 7 корисника  
 В.Врбица 
            1. Главни вод 
                - санирано процурење на PVC Ø 200mm (4 пута), на PVC Ø 80mm једном и 
на 1“ поцинкована цев једном  
                - испрана водоводна мрежа на магистралном воду између В.Врбице и 
М.Врбице (3 пута) 
             2. Прикључни вод 
                 - реконструисан приључак за једног корисника, санирано процурење за  
једног корисника и испрана водоводна мрежа код 4 корисника-пунктови где се јавља 
најчешће мутноћа воде  
             3. Водомерно склониште (шахт) 
                 - санирано процурење на првом и другом вентилу-замењени вентили код 7 
корисника и вирбле код 7 корисника . 
         Вожња пијаће воде воденом цистерном за насеља В.Врбица и М.Врбица и 
пуњење цистерни за пијаћу воду у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016, период у коме 
је вода била неисправна за пиће са јавне водоводне мреже . 
 
                XXII  БАЖДАРНИЦА 

Баждарница -замена водомера који су стали или су замењени због старости 
(више од 5 год.) у 2016.год. 
                         - водомери NО 1/2”            6  ком.  
                         - водомери NО 3/4”        202  ком. 
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                         - водомери NО 1”               1  ком.  
                         - водомери NО 5/4”            2  ком.  
                         - водомери NО 6/4”            5  ком.  
                         - водомери NО 50              3  ком.  
                         ___________________________ 
             С В Е Г А  :      219  ком.  
        *  Извршена је замена  9 водомера због пуцања стакла услед мраза уз наплату по 
радном налогу                             
       *  Извршена је контрола уграђених секундарних водомера у становима стамбених 
зграда и регистровано 15 водомера  
      *  Издате су 24 потврде на основу увида у документацију у поступку легализације и    
добијања употребне дозволе. 
 

    XXIII   ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  
 
                1. Уведен нов програм у рад обједињена процедура која спроводи 
електронско издавање локацијских услова за прикључак на водоводну, канализациону 
и топловодну мрежу  
                2. Редовно текуће одржавање рачунарске опреме 
 
 XXIV  УПРАВНА ЗГРАДА 

1. Редовно текуће одржавање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          XXV  РАДОВИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ 
МРЕЖИ 
 
 

Насеље  Градска 
мрежа 

Кућни  
прикључак 

Рад у  
шахт 

Црпна  
станица 

Канализација  Фекална 
црпна 
станица 

Постројење 
за преч.ф. 
вода  

Управа 
ЈП.Јед. 
 

Радионица Магацин Град. 
шахт  

Свега  

Кладово 21 89 114 15 50 10 0 104 45 7 3 458 
Костол 3 12 11 0 0 2 ХЕЂ 10 0 0 0 0 38 
Текија 4 7 16 3 5 0 0 0 0 0 0 35 
Б.Паланка 8 25 17 17 5 17 

ХЕЂ 
0 0 0 0 1 90 
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Велесница 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Грабовица 5 24 18 0 0 6 ХЕЂ 0 0 0 0 0 53 
Љубичевац 7 8 10 0 2 2 ХЕЂ 0 0 0 0 1 30 
В.Врбица 9 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
М.Врбица 8 1 17 13 3 23 

ХЕЂ 
0 0 0 0 0 65 

Ртково 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Вајуга 9 8 16 5 0 0 0 0 0 0 0 38 
Корбово 2 3 12 7 0 0 0 0 0 0 0 24 
Милутиновац 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Сип 0 1 7 0 1 11 

ХЕЂ 
0 0 0 0 0 20 

Давидовац 1 4 9 9 1 0 0 0 0 0 0 24 
Кладушница 2 6 13  2 2 0 0 0 0 0 25 
Подвршка 2 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 30 

В.Каменица 3 4 9 2 
каптаж

а 

0 0 0 0 0 0 0 18 

Голо Брдо 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Михајловац 0 0 0 0 0 18 

ХЕЂ 
0 0 0 0 0 18 

 
 

Укупно: 91 220 322 79 69 91 10 104 45 7 5 1043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  XXVI                 ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ЦРПНИХ  СТАНИЦА   

И  ИНВЕСТИЦИОНА  УЛАГАЊА     
Чвор. 3  Ингеренција ХЕЂ – замењен неповратни вентил DN 200 са гуменом куглом и 

једном летећом прирубницом, демонтажа и монтажа нове пумпе P2 и клапне,            
одчепљене пумпе P1 i P2, чишћење решетки, текуће одржавање  

Ц.С. „Царина“ Уређење уже и шире санитарне зоне и самог објекта-кречење просторија, 
замена грејаћа на теа пећ, замена боце за хлор, блиндиран вод за стари 
бунар ACC Ø 200mm, санирано процурење на потисном воду ACC Ø 400mm 
у самом кругу Ц.С. замена паничног осветљења, замена индикатора за хлор 
и амонијак, текуће одржавање 

Брза Паланка  
- Река: цс  

Уређење уже и шире санитарне зоне и самог објекта, кречење-унутрашњи 
радови, замена комплетне расвете, израда велике капије, заваривање 
филтера,бустер станица-оправка неповратног вентила и заваривање против 
ударне посуде, замена лежаја на ел.мотору бустер станице, замена 
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ињектора за хлорисање, винкловање ел.мотора, замена боце за хлор, 
замена вентила 1/2“ на резервоару, замена Т-комада на уређају за 
хлорисање, оправка исталације за хлорисање,текуће одржавање 

Ф.С. Грабовица  Ингеренција ХЕЂ-а по налогу обрађено: прање и усисавање грубе решетке,            
прање и усисавање црпилишта, извлачењ пумпи њихиво чишћење и поновно 
пуштање            у рад (6 пута)   

Ф.С.В. Влаховића    Чишћење црпилишта, решетки, чишћење пумпи од талога, замена сонди за 
регулацију нивоа воде, текуће одржавање    

Ф.П.С.  Љубичевац 
обала – село   

Опрано и усисано црпилишта (обала и центар), замена регулатора нивоа 
воде, одчепљене пумпе P1 i P2, одржавање круга Ф.С.центар и обала,                      
текуће одржавање опреме  

Чвор 6   Разбијање „погаче“ у црпилишту, чишћење и усисавање, оправка теа пећ 
замена вентилатора и термостата, замена ножног осигурача 125А у трафо 
станици,текуће одржавање 

Подвршка Ц.С. Бетонирано окно каптаже, замена постоље осигурача и осигурачи, замена 
лежајева на циркулациону пумпу, замена вентила у шахт за регулацију 
притиска, санирано процурење на Ø 150mm i Ø 160mm у самом кругу Ц.С. 
замена неповратног вентила на пумпу, замена вирбле на вентилу за пуњење 
хлоринатора,текуће одржавање 

Вајуга  стара–нова   стара-уређење уже и шире санитарне зоне, замена осигурача  
нова-уређење уже и шире санитарне зоне, замена ОГ осигурача, замена 
регулатора PIN 1 i 2, демонтажа и монтажа пилот пумпе, уградња 
неповратног вентила на апарату за хлорисање 

Фек.п. станица            
М. Бруића ФПС 2    

Чишћење и усисавање црпилишта, извлачење пумпи њихиво чишћење и 
поновно пуштање у рад,замена сонди за пумпе, текуће одржавање   

Ф.П.С.,,Бувљак“ Извучене, одчепљене, враћене у црпилиште и пуштене рад пумпе, чишћење 
и прање таложника, текуће одржавање 

Постројење за 
прераду отпадних 
вода      Костол  

Чишћење и усисавање црпилишта, чишћење и одмуљивање пумпи, замена 
грејача на теа пећи, прскање круга против корова, кречење просторије 
дежуране,текуће одржавање  

Корбово – Ртково   Уређење уже и шире санитарне зоне самог објекта Ц.С. замена пилот сонде 
и преднапонске заштите, повезивање ел.ормара за ископ бунара,                           
извлачење агрегата-пумпе из старог бунара и убачене у нов бунар 
20.04.2016, испитивање кабла између резервара и Ц.С.                                                                  
замена преднапонске заштите и наставак сигналног кабла, текуће 
одржавање 

М. Врбица – ф.с. Ингеренција ХЕЂ-а, по налогу одређено: прање и усисавање црпилишта, 
замењена два вентила DN 100 и две клапне, пумпа P1 врачена из сервиса и 
уграђена у црпилиште, извлачење пумпе P1 i P2 чишћење и оспособљавање 
за рад и поновно спуштање у црпилиште (7 пута), демонтажа старог и 
монтажа новиг носача регулатора нивоа воде     

Давидовац – Сип  
ц.с.  

уређење уже и шире санитарне зоне самог објекта Ц.С. демонтажа пумпе П1 
и скидање ротора са пумпе P2, замена лежајева на ел.мотору пумпе P1 i P2, 
замена црева на уређају за хлорисање, из бунара Б8 извлачење пумпе и 
очишћене усисне цеви, замена вентила на апарату за хлорисање,  замена 
браве на улазним вратима Ц.С. текуће одржавање 

В. Каменица  уређење уже и шире санитарне зоне око каптаже, редовно хлорисање, 
заварене шарке на вратима, текуће одржавање  

Голо Брдо  Вожња воде по уговору са ХЕЂ, по општинској Одлуци и одобрењу ХЕЂ 
преузето је одржавање водосистем Голо Брдо и наплата воде корисницима, 
регистровани су сви  корисници водосистема Голо Брдо, текуће одржавање 
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Текија  цс. уређење уже и шире санитарне зоне самог објекта израда металних стубова 
за потребе ограђивања круга Ц.С. и ограђивање истог, текуће одржавање 

Ф.С. Вајуга  Ингеренција ХЕЂ-а, по налогу одређено: усисавање и чишћење црпилишта, 
извлачење пумпе чишћење и оспособљавање за рад и поновно спуштање у 
црпилиште (6 пута) 

Ф. станица Суваја  Ингеренција ХЕЂ- а, по налогу одређено: усисано и опрано црпилиште пумпе 
P1 i P2 извучене одчепљене и врачене у црпилиште (6 пута), демонтажа 
старог и монтажа новог носача регулатора нивоа воде, повезивање осталих 
регулатора нивоа воде на нов носач  

Ф. станица 
Термовент  

Ингеренција ХЕЂ-а, по налогу одређено: усисано и опрано црпилиште пумпе 
P1 i P2 извучене одчепљене и врачене у црпилиште (9 пута), демонтажа 
старог и монтажа новог носача регулатора нивоа воде, повезивање осталих 
регулатора нивоа воде на нов носач  

Ф.С. Кладушница  Ингерација ХЕЂ-а, по налогу одређено: усисавање и чишћење црпилишта, 
демонтажа агрегата P1,P2 и оспособљавање за рад (5 пута) 

М. Врбица  ц.с. уређење уже и шире санитарне зоне самог објекта Ц.С. и резервара, 
замена ножастих осигурача, замена ниво регулатора ПИН 1 и 2, винкловање 
ел.мотора хлоринатора, замена ел.осигурача, замена преднапонске заштите, 
замена напајања мерача протока, оправка хлоринаторских ињектора, 
извлачење агрегата-пумпе из старог бунара и убачене у нов бунар 
20.04.2016, текуће одржавање 

Дедиње-бустер 
станица 

одржавање старе електро опреме и пумпног агрегата                                                              
(исте је потребно заменити),текуће одржавање 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       XXVII  КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

 
                                               

Ред.бр. Место  број узорака  
  исправни  неисправни укупно 

1 Кладово 164 13 177 
2 Костол  36 0 36 
3 Кладушница 36 0 36 
4 Мала Врбица 22 31 53 
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5 Велика Врбица 5 13 18 
6 Корбово 36 9 45 
7 Ртково 12 4 16 
8 Вајуга 29 6 35 
9 Милутиновац 10 2 12 
10 Брза Паланка 27 6 33 
11 Река 10 0 10 
12 Грабовица 11 1 12 
13 Љубичевац 11 0 11 
14 Велесница 11 0 11 
15 Подвршка 35 7 42 
16 Велика 

Каменица 
30 8 38 

17 Сип 19 11 30 
18 Давидовац 7 3 10 
19 Текија 37 3 40 
                Укупно: 548 117 665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           XXVIII  ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И  ТОПЛОВОД 
           
 Нови прикључци на водовод по насељима 2016. 

Место Стамбени Пословни Станбено-Пословни Свега 

Кладово  16 0 0 16 

Б.Паланка  2 0 0 2 

Љубичевац 1 0 0 1 

Сип 1 0 0 1 

Корбово 1 0 0 1 
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Ртково 1 0 0 1 
 

Укупно: 22 0 0 22 
 
 
 Нови прикључци на канализацију по насељима 2016. 

Место Стамбени Пословни Станбено-Пословни Свега 
Кладово 24 0 0 24 

Грабовица 8 0 0 8 
Кладушница 2 0 0 2 

 
Укупно: 34 0 0 34 

 
 
 
 Издавање урбанистичко-техничких услова по насељима 2016 

Место Стамбен
и 

Пословни Јавне чесме  Станбено-
Пословни 

Станбени за 
колективно 
становање 

Свега 

Кладово 21 5 0 8 1 35 
Текија 0 0 1 0 0 1 
Милутиновац 1 0 0 0 0 1 
Велесница 1 0 0 0 0 1 
В.Каменица 1 0 0 0 0 1 
Подвршка 3 0 0 0 0 3 
В.Врбица 4 0 0 0 0 4 
 
Укупно: 31 5 1 8 1 46 
 
   
 

 XXIX    ПРОИЗВЕДЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА КЛАДОВО 
 
1. У 2005год. произведено је 1.732.606m³ , у 2006год. 1.597.604m³, у 2007год. 
1.545.589m³, у 2008год 1.569.159 m³,у 2009год. 1.467.897m³, у 2010год. 1.339.769 
m³, у 2011год. је произведено 1.360.883 m³, у 2012год. је произведено 1.431.613 
m³, у 2013год. је произведено 1.291.461 m³,у 2014год. је произведено 1.091.771 
m³ ,у 2015год. је произведено 1.290.229 m³,а у 2016год. је произведено 1.330.594 
m³. 
2.  Просечна дневна производња у 2005год. је 4.742,48 m³,у 2006год. је  
4.375,20 m³, у 2007год. је  4.234,50 , у 2008год. је 4.283.34 m³,у 2009год.је 
4.021,63 m³,у 2010год. је 3.664,30 m³, у 2011год. је 3.728,45m³, у 2012год. је 
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3.922,22m³ , у 2013год. је 3.509,42m³, у 2014год. је 2.988,86m³, у 2015год. је 
3.530,06m³,а у 2016год. је 3.635.21 m³. 
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 XXX    ПРОСЕЧАН ГОДИШЊИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ 
 
На графику је приказан просечан годишњи проценат наплате ,укупно за све услуге . 
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XXXI  ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦЕНЕ ВОДЕ ( din/m3)  

Датум примене Стамбени простор Пословни простор 
01.01.2005.              14.00 42.00 
01.09.2005.              16.80 50.40 
01.10.2006.              18.36 55.10 
01.04.2007.              19.58 58.91 
01.01.2008.              20.77 62.46 
01.01.2009.              22.02 66.21 
01.12.2009.              23.02 69.05 
01.01.2010.              24.40 73.19 
01.10.2010.               26.84 80.51 
01.01.2011.                28.45 85.34 
01.11.2011.              28.45 85.34 
01.03.2012.              29.87 85.34 
01.08.2012.              32.59 85.34 
01.08.2013.              34.55 85.34 
01.01.2014.              34.55 85.34 
01.10.2015.              34.55 85.34 
01.01.2016.              34.55    81.276 
01.11.2016.              34.55    51.825 

 
ЦЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (din/m3) 

Датум примене Стамбени простор Пословни простор 
01.01.2005.                8,40                         25.20 
01.09.2005.              10.08                        30.24 
01.10.2006.              11.02                        33,05 
01.04.2007.              11.71                        35.39 
01.01.2008.              12.42                         37.52 
01.01.2009.              13.17                         39.77 
01.12.2009.              13.82                         41.43 
01.01.2010.              14.65                         43.92 
01.10.2010.              16.11                         48.31 
01.01.2011.               17.08                         51.21 
01.11.2011              20.55                         51.21 
01.03.2012.              21.58                            51.21 
01.08.2012.              23.55                            51.21 
01.08.2013.              24.96      51.21 
01.01.2014.              24.96     51.21 
01.10.2015.              24.96     51.21 
01.01.2016.              24.96   48.771 
01.11.2016.              30.00     45.00 

 
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА (din./m2) 

Датум примене Стамбени простор Пословни простор 
01.01.2005              36.91 110.724 
01.09.2005.              42.26 84.52 
01.10.2006.              46.20 92.38 
01.04.2007.              49.67 99.31 
01.01.2008.              52.65 105.27 
01.01.2009.              55.81 111.59 
01.12.2009.              57.92 115.80 
01.01.2010.              61.40 122.75 
01.10.2010.              67.54 135.02 
01.01.2011.               74.29 148.52 
01.11.2011.              78.00 148.52 
01.03.2012.             81.90 148.52 
01.08.2012.             90.00 148.52 
01.11.2012.            101.30 137.10 
01.08.2013.            107.38 145.33 
01.01.2014.            107.38 145.33 
01.10.2015.             86.50 108.00 
01.01.2016.             82.38 102.86 
01.11.2016.             74.30 74.30 
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СА МЕРНИМ УРЕДЈАЈЕМ din/kWh 
Датум примене Стамбени простор Пословни простор 

01.01.2005             1.723 5.602 
01.09.2005.            1.97 6.41 
01.10.2006.            2.15 7.01 
01.04.2007.            2.31 7.54 
01.01.2008.            2.45 7.99 
01.01.2009.            2.60 8.47 
01.12.2009.            2.70 8.79 
01.01.2010.            2.86 9.32 
01.10.2010.            3.15 10.25 
01.01.2011.             3.47 11.28 
01.11.2011.            3.64 11.28 
01.03.2012.            4.00 11.28 
01.08.2012.            5.00 11.28 
01.11.2012.            6.12 9.18 
01.08.2013.            6.49 9.73 
01.01.2014.            6.49 9.73 
01.10.2015.            5.33 6.67 
01.01.2016.          5.076   6.352 
01.11.2016.            4.86  4.86 

 
У 2015-тој години је примењена методологија за формирање цена грејања а 

фактурисање укупног система је са новом грејном сезоном кренуло као и у претходној 
години , по измереној потрошеној топлотној енергији. У структури цене је укључен 
фиксни и варијабилни део. 

Као што се из приложених података може видети извршене су корекције цена 
комуналних услуга смањењем цена за грађанство и привреду (по принципу 1:1) у 
варијабилном делу по КWх у два наврата од почетка грејне сезоне.Цена грејања коју 
грађани Кладова плаћају је једна од најнижих у Републици Србији према званичним 
подацима “Топлане Србије”.Такође реконструкцијом подстаница у неким зградама 
коригована је снага измењивача и дошло је до смањења фиксног дела. 

Смањена је цена воде и канализације за пословни простор ,чиме је смањен 
однос цена грађанства и привреде на 1:1. 
 
 

XXXlI  ПРИОРИТЕТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДАЉИНСКОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА 

 
  Руководство ЈП"Јединство"је сваке године благовремено у својим годишњим 
плановима указивало на могуће проблеме у производњи и дистрибуцији топлотне 
енергије које превазилази могућности и надлежности предузећа, јер се ради о 
инвестицијама које се могу сматрати капиталним не само за предузеће већ и за 
Општину Кладово. 
  Сви покушаји руководства да се анимирају донаторске куће и изнађу средства 
били су без великог успеха ,осим пројекта “Антонионе” италијанске Владе за куповину 
опреме за сечку , ради преласка топлане у Брзој Паланци  на ово гориво у вредности 
од 645.000,00 еура. 
    

Руководство ЈП"Јединство" сматра да следећи кораци и инвестиције по 
приоритету би могле бити рангиране као ХИТНО! И НЕОДЛОЖНЕ  јер грејна 
сезона 2016/2017 до њиховог окончања може бити озбиљно угрожена. 
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I 
  1.  Набавка и замена бар једне котловске јединице снаге 10 МW; 
  2. Набавка и замена горионика на котловима С-1000 и С-1200; 
  3.  Реконструкција цевне инсталације са припадајућом опремом у 
топлани ”Центар” Кладово; 
           4.        Замена пламене цеви на котлу С-1200; 
           5.        Набавка и уградња „Диктир система” у топлани „Центар” ; 
            6.        Набавка и уградња нове станице за припрему котловске воде ; 
           7.        На димњаку топлане „Центар” Кладово уградња филтера ; 
           8.        Замена и реконструкција старог топловода у бетонским каналима са 
новим предизолованим , од зграде С14/1 до управне зграде ”Ђердапа”и 
преласком испод пута, до музеја. 
 
 
 ЈП”Јединство” је завршило пројекат за реконструкцију старе топловодне 
мреже у насељу ”Песак” и прелазак на предизоловане цеви са реконструкцијом 
прилазних водова и подстаница .Такође и пројекат искључења топлане ”Пемци” 
са прикључком средње школе ”Свети Сава преко новог топловода од 
предизолованих цеви из топлане ”Центар” у Кладову.Да би се добила 
грађевинска дозвола за почетак радова потребно је да општина Кладово ХИТНО! 
покрене процедуру за израду плана генералне регулације Кладова као и плана 
просторног планирања општине Кладово.Да би се кренуло у реализацију овог 
пројекта општина Кладово мора ХИТНО! да предвиди средства за реализацију 
овог пројекта , а на основу усвојеног Плана рада. 
 ЈП”Јединство” је за 2017. годину кандидовало и пројекте преко КФW банке 
за решавање проблема у даљинском грејању ,који ће кренути са реализацијом у 
2019.години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ј.П. ''ЈЕДИНСТВО''  КЛАДОВО 
 

                              Д и р е к т о р 
            ________________________ 

                          Зоран Петровић дипл.маш.инж.  


