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1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Јавно комунално предузеће „Осечина “ са седиштем у Осечини је основано je 1981. 
године одлуком Скупштине општине Осечина, најпре као Радна организација за комуналне 
делатности „Осечина“ са седиштем у Осечини. Касније је мењало организационе облике и 
називе, па се једно време звало „Извор“, а од  1989. године  па све до данас пун назив овог 
предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „Осечина“, са седиштем у Осечини, Пере 
Јовановића 35. 

Дакле, ради се о јавном предузећу локалне самоуправе, чији је оснивач општина 
Осечина, а управљачка права над овим предузећем врши Скупштина општине Осечина. Она 
именује директора предузећа, председника и чланове Надзорног одбора, разматра и усваја 
годишњи програм пословања и извештај о раду. 

Годишњи програм пословања: Програм пословања за 2020. годину усвојен је на 
седници Надзорног одбора од 30.11.2019. године заведен под бројем 1300/19, одобрен од 
стране Оснивача Решењем број 060-67-7/2019 од 16.12.2019. године.  

ЈКП“Осечина“ регистровано је у Привредном суду у Ваљеву, а од 2005. године 
извршена je пререгистрација у Агенцији за привредне регистре Србије, у чијем регистру је 
и данас. 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Осечина“  
Седиште: Осечина 
Претежна делатност: Производња и дистрибуција воде – шифра 3600 
Матични број: 07305290 
ПИБ: 101597956 
Надлежност: Министарство привреде 
 
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ 

1. Производња и дистрибуција воде за пиће 
2. Управљање гробљима и погребне услуге 
3. Управљање пијацама 
4. Одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене (кошење, прање) 
5. Управљање комуналним отпадом 
6. Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже 
7. Одржавање општинских и некатегорисаних путева 
8. Услуге паркинг сервиса 
9. Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева као и проходности улица 
10. Услуге грејања 
11. Рад за друга физичка и правна лица 
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МИСИЈА 

Основна мисија ЈКП“Осечина“ је обављање делатности од општег интереса због кога је и 
предузеће основано у циљу задовољења потреба крајњих корисника. 

Делатности које су поверене предузећу су организовано сакупљање и управљање 
комуналним отпадом, прикупљање секундарних сировина, црпљење атмосферских и 
отпадних вода, управљање гробљима и пружање погребних услуга, опремање и одржавање 
пијаце, одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене, одржавање 
општинских и некатегорисаних путева, услуге централног грејања и паркинг сервиса. 

Мисија је заснована на вишедеценијском искуству у обављању поменутих делатности ЈКП 
„Осечина“ из Осечине. 

Уштеда енергије у свим областима пословања у циљу боље енергетске ефикасности и 
смањења губитака представља мисију ЈКП „Осечина“. 

ВИЗИЈА 

Визија се огледа у томе да континуираним вршењем комуналних и других делатности од 
општег интереса које предузеће обавља унапреди квалитет живота, побољша заштиту 
животне средине и подстиче на очување исте на територији Општине Осечина. 

У том смислу, предузеће ће: 

- Развијати и уводити нове делатности у сфери обављања своје основне делатности 
као и пратећих делатности 

- Осавремењавати комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега 
грађанима 

- Вршити обуку својих кадрова 
- Повезивање са познатим кућама исте или сличне делатности 
- Остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог пословања 

ЦИЉЕВИ 

Један од основних циљева ЈКП „Осечина“  у наставку 2020. године биће повећање броја 
корисника услуга који су правна и физичка лица, која у складу са републичким и локалним 
прописима користе услуге и производе Јавног комуналног предузећа „Осечина“.  

Да се настави у истом и већем обиму пружање услуга: 

- Производња, хлорисање и дистрибуција воде за пиће 
- Одржавање чистоће јавних површина у насељеном месту Осечина и варошици 

Пецка, уз поштовање економских законитости 
- Уређење и одржавање паркова, зелених површина и саобраћајница у Осечини и 

Пецкој 
- Изношење смећа за домаћинства, привреду и друга правна лица и установе 
- Одржавање депоније уз изналажење начина за завршетак рекултивације постојеће и 

припрема рециклажног дворишта и усмеравање отпада у токове. 
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- Проширење, одржавање и уређење гробља и организовање сахрањивања 
- Друге услуге у оквиру регистроване делатности (чишћење септичких јама, услуга 

машинског парка и слично)   

Унапређивати професионални однос свих запослених према потрошачима и комуникација 
у виду: 

- Ефикасности у решавању захтева и евентуалних проблема и примедби потрошача и 
корисника 

- Избегавање ситуација које доводе до вербалних сукоба са сарадницима и 
корисницима 

- Опхођење запослених са изразитом љубазношћу, стрпљењем и поштовањем према 
свим корисницима услуга 

- Повећања запослених који се огледа кроз емоционалну везу запосленог са својим 
радним местом, тачније са својим послом, сарадницима клијентима и предузећем у 
целини 

Побољшати начин комуницирања са потрошачима и корисницима на следећи начин: 

- Информисати кориснике и потрошаче преко локалних медија, друштвених мрежа и 
сајта предузећа о свим будућим догађајима у предузећу који су од интереса за саме 
њих 

- Уз рачуне за комуналне услуге достављати и одређена обавештења од интереса за 
кориснике и потрошаче наших услуга и производа у виду летка, флајера, када се за 
то укаже прилика или исписати на полеђини документа. 

- Унапредити транспарентност и доступност информација на порталу предузећа 
- Примати телефоном рекламације и сугестије предузећа и грађана. 
- Решавати у што краћем року жалбе и рекламације на услуге, испоручене производе 

или на рад појединаца или на рад служби. 

3.БИЛАНС УСПЕХА 

Предузеће ЈКП „ Осечина“  је у пословној 2020. године  остварило ДОБИТАК у износу 
308.000,63 динара. Овај резултат преставља разлику између прихода  у износу 94.420.292,93 
динара и расхода у износу 94.112.292,30 динара. 

Пословни резултат 

Остварени пословни приходи су били 93.986.790,21 динара и највећим делом односе се на 
приходе од изградње локалних путева, приходи од чистоће и приходи од воде, а и приходи 
из осталих делатности су значајни за пословање предузећа. Укупни приходи су били 
планирани у износу 87.129.000,00 динара што нам говори да смо остварили  веће приходе 
од планираних обзиром  на све потребе грађана, а и на поплаве које су задесиле нашу 
општину у јуну месецу и санације општинских и  некатегорисаних путева након поплава.  

Остварени пословни расходи су били 93.885.660,08  динара и највећим делом се односе на 
трошкове зарада и накнада , трошкова материјала за израду и трошкове пореза и доприноса 
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на зараде и накнаде. Укупни планирани расходи за овај период су 87.107.000,00 динара из 
чега можемо видети да је предузеће имало веће  расходе од планираних, а разлог томе је 
улагање у одржавање опреме.  

Рашчлањени делови пословних прихода: 

 

СПИСАК ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА НА КОЈИМА СУ 
ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01-31.12. 2020. ГОДИНЕ 

 

Редни 
број 

Место и назив пута Износ 

1. Г.Црниљево-Ремин сокак 106.114,88 
2. Гуњаци-Петрц 1.169.388,89 
3. Гуњаци-Јовичићи 61.227,30 
4. Коњуша-Средња мала 427.107,20 
5. С.Осечина-Предолина-Остењак 528.310,05 
6. Гуњаци-Јаковљевићи 51.699,91 
7. МЗ-равнање путева 325.694,90 
8. С.Осечина-канали 219.923,00 
9. С.Осечина-остр.пут -канали 7.232,40 
10. С.Осечина:Думановићи-Јемино гробље 178.104,56 
11. Белотић-Буковача 88.007,56 
12. Плужац:Тојина колеба-Недељковићи 248.310,03 
13. Плужац:Пољане –Плужац 60.060,09 
14. Сирдија-пут према школи 138.579,49 
15. Осечина: Пискавице-Крстићи 159.727,72 
16. Комирић: Пут за Рађевину 890.532,34 
17. Гуњаци-Младеновићи 669.623,23 
18. Комирић-Поповићи 352.913,25 
19.  С.Осечина-Лукићи 298.438,55 
20. Лопатањ: Сушара-Бојичића воденица 261.096,67 
21. Плужац-Пољане 34.571,84 
22. Лопатањ-Миловановићи 268.622,02 
23. МЗ Лопатањ-главни пут                                                   376.867,32 
24. Материјал по МЗ-уградња грађана 187.055,24 
25. Белотић-Алексићи 1.127.683,28 
26. Белотић-Матића мост-стара џада 318.357,59 
27. Белотић-Маријино гробље 277.678,60 
28. Драгијевица-Вилотићи 15.236,10 
29. Драгијевица-Пантелићи-Вилотићи 1.163.940,09 
30. Драгодол-Јевтићи-Марјановићи 167.749,79 
31. Драгијевица-Станисављевићи 76.180,50 
32. Белотић-Јелићи 107.805,77 
33. Бастав:Ћелићи-Мирковићи, школа 606.445,53 
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34. Осечина-Јовића канал 13.500,33 
35. Осечина-остр.пут-канал 29.843,47 
36. Драгијевица-Пантелићи-пут ка Врагочаници 116.810,10 
37. Драгијевица-Гачићи 111.731,40 
38. Драгијевица-Нинковићи 27.932,85 
39. Лопатањ-Радосављевићи 368.685,48 
40. Скадар-Ђокићи 530.910,09 
41. Драгијевица-Тимотићи-Мусагина вода 73.641,15 
42. Г.Црниљево-Пантелићи-Новаковићи 218.793,11 
43. Драгодол-Нешковићи 233.841,83 
44. Царина-Симићи 222.599,36 
45. Комирић-Лазаревићи 30.948,11 
46. Царина-Ерићи 214.587,91 
47. Драгодол-Марјановићи 87.092,24 
48. Гуњаци:Станојевац-Поточари 60.231,39 
49. Царина: Преска-Стевановићи 58.299,45 
50. Плужац: Пољане-Граници 261.585,39 
51. Комирић-Ђурићи 70.729,08 
52. Белотић: Оглавак-депонија дом 136.978,90 
53. Коњиц: Пецка-Хладњача-Јаловик 224.358,61 
54. Равнање путева по МЗ 419.956,32 
55. Материјал-уградња грађана 273.594,97 
56. Бастав: Марковићи-Мирковићи 159.327,60 
57. Драгодол: Плавшићи-Тисовик 162.167,74 
58. Комирић: Буковача-Марјановићи 298.422,00 
59. Путеви-санација од поплава 2.885.951,99 
60. С.Осечина-Думановићи 254.108,46 
61. Скадар-Симићи 127.200,56 
62. Драгијевица-Тимотићи-Чардачине 1.102.251,65 
63. Гуњаци-Тимотићи 158.452,82 
64. Драгодол-Марјановићи 106.490,91 
65. Царина-пут за Рожањ 288.243,27 
66. Kомирић-Гладовићи 55.264,35 
67. Драгодол-Тадића рампа 118.314,95 
68. Комирић-Пут ка Равнаји 292.585,50 
69. Коњиц-Пецка-Јаловик 437.685,07 
70. Лопатањ-Милинковићи 100.361,40 
71. Сирдија-Крстићи 307.987,64 
72. Скадар-Ивковићи 2.532.851,57 
73. Лопатањ-санација пута од биту шљунка 1.032.200,00 
74. Гуњаци-Маринковићи 127.682,54 
75. Коњуша-Петровићи 67.946,18 
76. С.Осечина-Марићи 145.815,08 
77. Комирић-Богдановићи 839.495,41 
78. Остружањ-Мирковићи 102.160,37 
79. Драгодол-Осоје-Маријановићи 625.867,30 
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80. Коњиц-Коњичко брдо 96.065,97 
81. Царина-Ерићи 233.620,20 
82. Лопатањ-Сушара-бојичића воденица 593.040,86 
83. Скадар-Поповићи 167.011,98 
84. Царина-Рожањ 233.462,80 
85. С.Осечина-Гачићи 762.866,82 
86. Драгијевица-Ђурићи 543.189,90 
87. Санација путева по МЗ(поплаве) 837.874,69 
88. Осечина-ул.Св.Саве и Остружањски пут 180.213,33 
89. Скадар-Цветићи(шумски пут) 273.031,19 
90. Драгодол-Осоје-Маријановићи(шумски пут) 147.282,30 
91. Гуњаци-Богданић(шумски пут) 89.120,95 
92. Драгијевица-Ђурићи-Вилотићи 2.120.279,37 
93. Скадар-Поповићи 276.411,27 
94. Горње Црниљево-Симићи 450.477,99 
95. Лопатањ-Бојичица 172.675,80 
96. МЗ равнање путева 255.903,30 
97. Материјал-уградња грађана 451.210,18 
98. Лопатањ-бојичића воденица-Ђорђићи 271.470,36 
99. Сирдија-Матићи 152.349,60 
100. Горње Црниљево-пут уз парлог 45.292,50 
101. Сирдија-Сирдијашка река 99.120,64 
102. Остружањ-Криво брдо 54.938,84 
103. Туђин-Томићи 88.488,64 
104. Плужац-пут поред водовода 54.310,46 
105. С.Осечина-Милошевићи 241.232,30 
106. Сирдија-Крстићи 236.898,81 
107. Осечина-Вука Караџића 21.049,20 
108. С.Осечина: гробље-Станимировићи 27.253,16 
109. Горње Црниљево-Јеремићевине-Иконића 

гробље 
 

1.035.783,18 
110. Скадар 499.160,00 
111. Драгодол 528.480,00 
112. Драгодол:Плавшићи-Прослоп-Тисовик 273.330,00 
 УКУПНО: 38.498.068,49 

 

 

Остали радови 

 

Редни број Место и назив пута Износ 

1. Замена канал.цеви – ул.Вука Караџића 74.831,24 
2. Ракетна станица 25.310,12 
3. Плужац – ушће реке Јадар 20.250,49 
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4. Лопатањ – река Лопатањка 27.000,66 
5. Шахт поклопац у Карађорђевој улици  11.657,76 
6. Канал у Војводе Степе 17.216,35 
7. Фарбање мостова у Пецкој 36.945,25 
8. Драгијевица – вађење колаца  13.500,33 
9. Уређење речних токова  370.294,56 
10. Поплаве 415.222,29 
11. Црквени дом у Г.Црниљеву 186.101,04 
12. Карађорђева – ПЕХД цеви 201.570,00 
13. Јанчића поток - Лопатањ 868.749,59 
 УКУПНО 2.268.649,68  без пдв-а 

 
 
                                 4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 
Зимска служба ЈКП ''Осечина'' је на основу Општинске одлуке о општинским и 
некатегорисаним путевима на територији Општине Осечина и ове године преузела обавезу 
одржавања већег дела путних праваца у зимском периоду. 
Под одржавањем путева као и улица у варошици Осечина подразумева се чишћење снега 
машинским путем (трактори и грађевинске машине), извлачење ризле и шљаке на поједине 
локалитете (по налогу службе Општинске инспекције), као и ручно и машинско скидање 
снега и леда на тротоарима и одвоз истог. 
 
Локални путеви које одржава ЈКП ''Осечина'' Осечина су следећи: 
 
О1-II A 141 (Влашић)-Предолина-Киселавода-Јеремићевине-Рамнава-Бељевине-
Миличиница; 
О2- II Б 329 (Гвоздени мост)-Алића липе (уз Думановиће)-Мраморје- O1(Предолина); 
О3- II Б 329 (Плавањски мост)-ОШ у Сирдији-II A 142 (Велики белег), са краком до О2. 
О4- O3 (Цер у Сирдији)-задружна економија у Туђину засеок Вујичићи, Аћимовићи- II A 
142 (Велики белег); 
О5- Цара Душана у Осечини иде границом села Осечина-Остружањ-Лопатањ-Јанчићи – I Б 
27 (Јанчића воденица); 
О6- II Б 337 (Остружањ)-Вучак-сушара-Разбојиште- II A 143 (Бандера); 
О7- I Б 27  (Вратоца)-Ђурићи-Брезова главица- O6 (Разбојиште); 
О8- II A 141 (Кокорава у Гуњацима)-Братачић-Пољане-ОШ у Плушцу-Недељковићи- II A 
141 (Т. колиба); 
О9- II A 141 (Солдатовићи)- Тешманов конак- Младеновићи- пут Бела Црква-Р.Ставе  са 
делом поменутог асфалтног пута; 
O10-II A 141 (Матића мост)-депонија у Белотићу-дом у Белотићу- тромеђа  Белотић, Бастав 
и Б. Црква; 
О11- Дом у Белотићу- Буковача– Дом у Комирићу –Ђурићи –О8; 
О12- I Б 27 (уз Коњушицу)-магацин у Коњуши-Горња мала-Вис-  II A 141 (Тојина колиба); 
О13- II A 141 (Сушара)- О8(ОШ у Плушцу), 
О14- II A 143 (ОШ Драгодол)-Осоје-Атар- Тисовик- Тешићи – Горња Оровица; 
О15-  II A 141 (Станојевац)-Поточари- II Б 335 (Митрова радионица); 
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О16- II A 143 Саватића воденица- Саватићи- Ђермановићи- Гачине воде; 
О17- II A 141 (Пресека)-Асанка-школа у Царини-II Б 335 (Митрова радионица); 
О18- Пецка-Ђурићи-Јаловик- II A 143 (Ива). 
 
Под критичне путне правце спадају сви локални и некатегорисани путеви који припадају 
планинском делу Општине Осечина и то : 
 

- Локални пут Остружањ – сушара Лопатањ – Разбојиште – Ива 
- Пецка – Јаловик – Ива 
- Богданић – Јаловик – Ива 
- Општински и некатегорисани путеви у МЗ Драгодол, МЗ Царина. 

 
                   У току јануара, фебруара и марта 2020. године део механизације ЈКП ''Осечина'' 
је радио на зимском одржавању путева у Општини Осечина. 
                   Том приликом су чишћени сви Општински као и велики број некатегорисаних 
путева, с тим што је већи акценат био на путевима у планинском делу, тј у вишим деловима 
МЗ Драгодол, МЗ Царина, МЗ Скадар и МЗ Лопатањ самим тим јер су и падавине биле 
израженије као и висина снега. Посебне проблеме су стварали снежни наноси на појединим 
деоницама (Тисовик, Прослоп, Вујићи, Ерићи, Њиве, Ива, Рожањ и.т.д) тако да су поред 
редовног чишћења тракторима, морале да се укључе и грађевинске машине. 
                    Укључивањем грађевинске машине грејдер у радове везано за зимско 
одржавање путева побољшан је квалитет чишћења улица и тротоара у варошици Осечина, 
а посебно обилазнице. Грејдером су чишћени и поједини путни правци. 
                    На Општинске и некатегорисане путеве је пред и у току зимске сезоне извучено 
само око 50 м3 шљаке и треба напоменути да је проблем у недостатку исте јер је фирма 
''Подгорина фрукт'' прешла на нове начине грејања, а управо највеће количине шљаке су 
коришћене од котларнице те фирме. Око 20 м3 шљаке је довезено из ваљевског ''Крушика''. 
Од наредне зимске сезоне и школски центар, као и друге општинске установе прелазе на 
нов начин грејања, тако да се морају изнаћи друга решења кад је овај начин одржавања у 
питању.                    
                     Улице и тротоари у варошицама Осечина и Пецка су уредно чишћене како 
механизацијом тако и ручно, а тротоари и јавне површине су у неколико наврата посипани 
мешавином соли и ризле. 
                     Приликом радова на зимском одржавању путева, поред падавина и већих 
снежних наноса, озбиљан проблем представљају деонице путева које нису раскресане и где 
гране дрвећа и шибље отежавају пролазак трактора и грађевинске механизације, тако да су 
радници ЈКП ''Осечина'' који учествују у овим пословима принуђени дa уклањају такве 
препреке што прилично успорава и отежава радове на чишћењу снега.  
                      Укупни трошкови рада зимске службе у овом периоду износе 1.454.798,45 
динара без ПДВа. 

5.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ОСЕЧИНА 

Прање улица и тротоара у периоду 01.01.2020 – 31.12.2020. 
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Јануар : 

Tоком јануара месеца није било обилних снежих падавина тако да се радови углавном 
односили на чишћење делова тротоара, јер се по коловозу разбацивала ризла од стране 
Секције за путеве. У овом периоду није било прања улица. 

Фебруар: 

У фебруару  због јутарњих мразева бачена је велика  количина  шута која је стварала 
прашину тако да је у периоду од 21-26.02.2020. извршено прање свих  улица  у Осечини, а 
27.фебруара је пао снег па  се приступило чишћењу свих мостова, тротоара и пешачких 
пролаза. 

Број цистерни за прање 55 (око  380 м3 воде ). 

Март: Након отапања снега  приступило се поновном прању свих улица. Радови су 
обављани  и током викенда, 7. и 8. марта. Због запрљаности улица због накнадног бацања 
ризле од стране службе за зимско одржавање путева  прање је трајало  дужи период   и то 
од 7. до 18. марта. Накнадно детаљно прање ужег дела варошице је извршено 21. и 29. 
марта.У овом периоду опране све јавне површине шире и уже зоне како у варошици 
Осечаина тако и у варошици Пецка. 

Утрошено  87  цистерни  (око 600 м3 воде) 

Због појаве вируса  Covid 19  и проглашења пандемије ЈКП Осечина је предузело мере 
дезинфекције јавних површина распршујући раствор течног натријумхипохлорита и 
дезинфекционог средства у гранулама Пан Дез-а  који је предходно растворен у топлој води. 
Дезинфекционо средство растворено у води се распршује  цистерном. Рад и број цистерни 
приказано је у табели бр.1. 

ИЗВЕШТАЈ- ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЦИСТЕРНОМ   --    COVID 19                                   Табела 
1. 

ДАТУМ РАДНИК СРЕДСТВА ПОВРШИНЕ 

19.03.2020 Душан Радивојевић ПАН-ДЕЗ грануле , 1,5 кг 

Камион-цистерна 

Осечина -5 тура   

 

Шира и ужа зона    са 
Заобилазницом и улицама у насељу 
Код Крушика. 

Р = 58.212 м2- Осечина 

20.03.2020 Славиша Гајић Натријум-хипо-хлорит,8 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-3 туре 

Пецка - 1 тура 

Шира и ужа зона 

Р= 53.665м2-Осечина 
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21.03.2020 Душан Радивојевић Натријум-хипо-хлорит,8 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-3 туре 

Пецка - 1 тура 

Шира и ужа зона 

Р= 53.665м2-Осечина 

30.03.2020 Милош Бурмазовић Натријум-хипо-хлорит,3 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-1 туре 

 

Релација Јовићи (кућа становања 
оболелог) до варошице 

31.03.2020 Душан Радивојевић Натријум-хипо-хлорит,8 
л-камион цистерна-4 туре 

 

Шира и ужа зона 

01.04.2020 Милан Младеновић  

Натријум-хипо-хлорит,4 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-2 туре 

 

Варошица Осечина-1 тура 

МЗ Комирић,зона школе,поште 
,хладњаче , улица до моста на Јадру 

МЗ Драгијевица од каменолома до 
излаза према Осечини, коловоз, 
тротоари, зона продавница, сушаре 

06.04.2020 Милош Бурмазовић Натријум-хипо-хлорит,3 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-1 туре 

Пут-Јанчићи-Живановићи-Криво 
Брдо - 

 

07.04.2020 Иван Брадоњић Натријум-хипо-хлорит,3 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-1 туре 

 

Поливање улица у ромском насељу 
Јаловик 

 

08.04.2020 Горан Гавриловић Натријум-хипо-хлорит,9 
л 

Шира и ужа зона 

Р= 58.212 м2 



 

11 
 

Камион-цистерна-
Осечина-4 туре 

09.04.2020 Жељко Лазић 

 

 

 

Натријум-хипо-хлорит,12 
л 

Камион-цистерна-
Осечина-6 туре 

Шира и ужа зона са споредним 
улицама у насељу код Крушика 
,Кик 

 

13.04.2020 Горан Гавриловић  Натријум-хипо-хлорит,8л 

Камион-цистерна-
Осечина-4 туре 

 

 

Шира и ужа зона вар.Осечина 

Р=58.212 м2 

15.04.2020 Милан Младеновић Натријум-хипо-
хлорит,14л 

Камион-цистерна-
Осечина- 

 

7 тура 

 

Дезинфекција улица у вар.Пецка и 
Јаловику- 3 туре, 

Варошица Осечина 4 туре 

16.04.2020 Дуле Радивојевић и 
Марко Крсмановић 

Натријум-хипо-хлорит,8л 

Камион-цистерна-
Осечина- 

4 туре 

 

 

Дезинфекција улица у Осечини 

18.04.2020 Драган 
Маринковић 

Натријум-хипо-
хлорит,26л 

Камион-цистерна-
Осечина- 

13 тура 

Шира и ужа зона у вар Пецкој-2 
туре 

Варошица Осечина -11 тура. 

Распршивање са механизмом 
испред камион цистерне тако да се 
уједно третирају и тротоари поред 
колпвоза а овај начин 
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дезинф.изискује велику потрошњу 
воде. 

26.04.2020 Милош Бурмазовић Натријум-хипо-
хлорит,24л 

Камион-цистерна-
Осечина- 

12 тура 

Пецка – 4 

Осечина- 8 

    

 

За дезинфекцију улица цистерном утрошено је укупно 73 цистерне воде.( око 500 м3 ) 

Поред дезинфекције цистерном обављали смо и дезинфекцију леђним атомизерима   и то 
јавних  површина (тротоаре, улазе испред банака, апотека, поште), објекте од јавног значаја 
и просторе колективног становања. 

За ове радове утрошено је 234 запремине леђне прскалице (атомизера). Радови су обављани 
и у поподневним сатима и викендом. 

Дезинфекција јавних површина цистерном и атомизером у износу од 562.637,54 динара без 
ПДВ-а. 

Април: 

Током месеца априла обављено је комплетно прање шире и уже зоне  у варошици Пецка. 
Радови су обављени независно од послова на дезинфекцији. За прање је  утрошено   18 
цистерни  воде (око 126  м3)   у  2 радне смене током викенда. 

Мај  

Током маја  није било  редовног прања улица због честих падавина   и због поливања свих 
јавних површина раствором натријумхипохлорита  у циљу сузбијања  епидемије. У овом 
периоду обављено је кошење свих јавних површина. 

Јун 

У јуну прање је обављано у два наврата  и то у периоду од 5. до 14. јуна и након  поплаве 24. и 
25. јуна. У редовном прању  утрошено је 53 цистерни воде. 

(око 371 м3 воде) 

Јул, август, септембар 



 

13 
 

У тромесечном периоду (јул, август, септембар) извршено је два пута комплетно прање у 
Осечини и једном у Пецкој. За ове потребе утрошено је око 73 цистерне воде (око 500 м3 воде 
). 

Прање се организовано и у две смене и суботом јер због обима посла није  се могло постићи  
у редовне радне дане. 

Октобар, новембар, децембар: 

Прање варошице Осечина је обављено почетком октобра  и у другој половини децембра а у 
Пецкој крајем октобра и крајем  децембра  пред Новогодишње и Божићне празнике.  

Утрошена је 64 цистерна (448м3) 

Прање се организовано, углавном, у две смене и суботом јер због обима посла није  могло 
постићи  у редовне радне дане. 

Током 2020. године за одржавање јавне хигијене прање уже и шире зоне варошице, укључујући 
и поплаве, утрошено је око (2.428м3 + поплаве 210м3) 2.638 м3 а за  дезинфекцију потрошено 
око 500 м3 тако да је укупна потрошња воде  око   3.138 м3 воде. 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
о радовима ЈКП ''Осечина '' Осечина на одбрани од поплаве и санацији оштећења на 
путној инфраструктури изазваних обилним падавинама у периоду трајања ванредне 
ситуације од 22.06.2020. до 30.06.2020. године 
 

                  Јавно комунално предузеће ''Осечина'' из Осечине је својим људским и 
материјалним ресурсима врло активно учествовало у одбрани људи и објеката, како 
приватних тако и привредних, од поплаве изазване обилним падавинама на територији 
Општине Осечина у периоду трајања падавина 22. и 23. јуна 2020. године. 
                   Овај Извештај садржи, како активности које су извршене како би се умањиле 
штете настале падавинама, тако и све оне активности којима су саниране штете на путној 
инфра-структури, у време трајања ванредне ситуације. Радови на поправци путева се 
настављају и по престанку ванредне ситуације до даљњег. Главни акценат је на 
успостављању нормалног саобраћаја на свим општинским и некатегорисаним путевима, у 
свим месним заједницама на територији Општине Осечина.  
                   Поред нормализације саобраћаја за сва домаћинства, потребно обезбедити и 
атарске путеве, јер је сезона пољопривредних радова, тако да су и путеви који воде до 
парцела на којима су засади воћа, као и парцела на којима су житарице и други 
пољопривредни производи јако битне у овом тренутку. 

                     Радови на пуњењу џакова песком, развожењу и паковању истих 
                                      на угрожена места у варошици Осечини 
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              У току 22.06.2020. река Јадар, Ловачка и Остружањка су изашле из својих корита и 
угрозиле стамбене и пословне објекте. 
                У циљу спречавања последица, радници ЈКП ''Осечина'' са расположивом 
механизацијом су радили доставу џакова напуњених песком на угрожена места. 
                У току прве, друге и треће смене дана 22.06.2020. ангажована су два трактора са 
приколицама који су вршили дистрибуцију напуњених џакова. Доставу песка у круг ЈКП 
''Осечина'' је вршила ПДА Ерозија Ваљево камионима. Радна машина УЛТ је истоварени 
песак уносио под надстрешницу гаража, где су радници ЈКП и добровољци, пунили џакове 
и товарили у тракторе. 
                У току акције дистрибуирано је око 3.000 џакова напуњених песком. Исти су 
превожени и истоварани на следећим местима: 
1. Станимировић Зоран    Бела Врба 
2. Симић Урош     ул. Хајдук Вељкова 
3. Симеуновић Љиљана    ул. Хајдук Вељкова 
4. Миловановић Милијана    ул. Хајдук Вељкова 
5. Павловић Ненад     ул. Војводе Степе 
6. Самојловић Игор   ул. Војводе Степе 
7. Јосиповић Бранко    ул. Војводе Степе 
8. Јосиповић Веран     ул. Војводе Степе 
9. Павловић Милан    ул. Војводе Степе 
10. Павловић Миломир   ул. Војводе Степе 
11. Стефановић Миодраг   ул. Војводе Степе 
12. Павловић Зорка    ул. Војводе Степе 
13. Танасић Вера    ул. Војводе Степе 
14. Симић Милан    ул. Војводе Степе 
15. Аћимовић Мила   ул. Војводе Степе 
16. Петровић Веселин    ул. Војводе Степе 
17. Јовановић Миодраг    ул. Војводе Степе 
18. Брадоњић Зоран      ул. Војводе Степе 
19. Спасојевић Здравко    ул. Војводе Степе 
20. Срећковић Радислав    ул. Војводе Степе 
21. Јовић Слађана     ул. Војводе Степе 
22. Иконић Владан     ул. Војводе Степе 
23. Бензиска станица НИС  ул. Карађорђева 
24. Симић Милан   ул. Немањина 
25. Јовановић Владимир    ул. Немањина 
26. Иконић Зоран      ул. Цара Лазара 
27. Еуропром       ул. Пере Јовановића 
28. Митровић Бојан    ул. Пере Јовановића 
29. Гајић Славиша    ул. Пере Јовановића 
30. Гајић Николић Слађана    ул. Пере Јовановића 
31. Томић Бранка     ул. Пере Јовановића 
32. Алексић Винка    ул. Пере Јовановића 
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33. Спасојевић Војислав   ул. Остружањски пут 
34. Мијаиловић Милан (продавница Осака)   ул. Остружањски пут 
35. Богдановић Мијо   ул.Обилићева 
36. Живановић Јордан   ул.Обилићева 
37. Брадоњић Љубинка  ул.Обилићева 
38. Вујчић Бранко    ул.Обилићева 
39. Јанчић Слободан    ул. Пере Јовановића 
40. Недељковић Новица   ул. Пере Јовановића 
41. Недељковић Зоран    ул. Пере Јовановића 
42. Алимпић Здравко    ул. Пере Јовановића 
43. Костић Синиша     ул. Пере Јовановића 
44. Лазић Драган     ул. Пере Јовановића 
45. Милутиновић Зоран     ул. Пере Јовановића 
46. Обрен Ђурић    ул. Пере Јовановића 
47. Ђорђе Алексић    ул. Пере Јовановића 
48. Милан Алексић   ул. Пере Јовановића 
49. Деспотовић Миљана    ул. Пере Јовановића 
50. Стевановић Будимир    ул. Пере Јовановића 
51. Марковић Величко     ул. Пере Јовановића 
52. Весић Мирослав     ул. Пере Јовановића 
53. Маринковић Радомир    ул. Пере Јовановића 
54. Павић Бранка    пут за Пецку 
55. Малешевић Милан   пут за Пецку 
56. Миловановић Миломир    пут за Пецку 
57. Крушик Пластика       ул. Пере Јовановића 
58. Живановић Драган      ул. Немањина 
59. Тешић Срећко      ул. Немањина 
60. Андрић Марко    ул. Немањина 
61. Милошевић Душан     ул. Цара Лазара 
62. Којић Драган      ул. Цара Лазара 
63. Народна апотека       ул. Цара Лазара 
                  Радови на пуњењу и превозу џакова са песком су завршени током прве смене 
23.06.2020. године. 

   Радови механизације ЈКП ''Осечина''                                                                                 
на одбрани добара од поплаве и на санацији путева и других инфаструктурних 

објеката у периоду трајања ванредне ситуације 

22.06.2020. 
 

- Комбинована машина ЈЦБ у варошици Пецка радила на прочишћавању цевастих 
пропуста испод пута, чишћењу наноса на мостовима у варошици Пецкој, паковању 
ломљеног камена за одбрану  од изливања реке Драгодолке   -  21 час 

- Радник уз машину – 21 час 
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- Комбинована машина ЈЦБ у варошици Осечина радила на уклањању наноса на 
цевастим пропустима и мостовима, прављењу одбрамбеног насипа, прочишћавању 
канала иза Дома здравља, Црквеног потока, преношењу џакова са песком, 
прочишћавању канала између Јовановић Воћа и Крушик-пластике. – 19 часова 

- Радник уз машину – 19 часова 
- УЛТ – Рад на преношењу песка и шљунка, преношењу џакова са песком, преношењу 

шљунка за израду насипа -11 часова 
- Камиони радили на превозу шљунка – 28 м3 и песка – 17 м3 

 
23.06.2020. 
 

- Комбинована машина ЈЦБ у варошици Пецкој радила на вађењу наноса из речног 
корита, уклањању клизишта у МЗ Скадар, уклањању наноса испред цевастих 
пропуста и мостова и утовару ломљеног камена за спречавању изливања реке 
Драгодолке поред домаћинства Веселина Ђокића у Пецкој – 10 часова.  

- Комбинована машина ЈЦБ у варошици Осечина у улици Пере Јовановића радила на 
ископу канала, равнању улазних рампи, чишћењу муља и блата нанетих поплавом у 
улицама Остружањски пут, Обилићева и споредним улицама из улице Пере 
Јовановић. Такође, иста машина је радила на прављењу прилаза реци Пецкој у МЗ 
Бастав ради подизања високонапонских стубова електромреже оштећених високим 
водостајем реке Пецка – 12  часова. 

- УЛТ – Рад на преношењу џакова са песком, уклањању наноса после поплаве у 
улицама  Пере Јовановића и утовару каменог агрегата и речног шљунка у камионе – 
6 часова.  

- Камиони – рад на превозу каменог агрегата и шљунка у улицу Пере Јовановића – 
17м3  

- Рад камиона цистерне на превозу воде за пиће у МЗ Комирић и МЗ Драгијевица – 2 
туре 

 
24.06.2020.  

-  Комбинована машина ЈЦБ радила на уклањању клизишта у МЗ Лопатањ – 
Викаловићи, паковању ломљеног камена на реци Драгодолка код куће Веселина 
Ђокића и паковању ломљеног камена у МЗ Драгодол према Плавшићима – 8  часова 

- Комбинована машина ЈЦБ радила на расипању шљунка и каменог агрегата у МЗ 
Плужац – Пољане и улици Пере Јовановића, на изношењу наноса из приватних 
дворишта у улици Пере Јовановића и Обилићевој – 7 часова 

- УЛТ – Рад на равнању пута у МЗ Остружањ – Радовановићи и уклањању клизишта 
у МЗ Лопатањ – Викаловићи – 5 часова 

- Камиони – рад на превозу ломљеног камена МЗ Драгодол Плавшићи – 19 м3 , превозу 
ломљеног камена код куће Веселина Ђокића – 8м3 и превозу речног шљунка за насип 
иза куће Мике Павића у насељу Пољане – 60м3 . 

 
25.06.2020.  

- Комбинована машина ЈЦБ радила на паковању ломљеног камена на реци Драгодолка 
и враћању реке у првобитни ток у МЗ Драгодол према Плавшићима – 5 часова 
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- Комбинована машина ЈЦБ – рад на равнању пута у МЗ Лопатањ – Живановићи и 
изношењу наноса из дворишта у улици Обилићева и Пере Јовановића – 8 часова 

- УЛТ – Израда рампи за уласке у њиве из реке Пецка у МЗ Бастав и МЗ Белотић – 4 
часа 

- Камиони – Рад на превозу ломљеног камена МЗ Драгодол Плавшићи 31 м3 
, каменог 

агрегата МЗ Лопатањ – Живановићи 7 м3 и речног шљунка МЗ Драгодол – Плавшићи 
14 м3. 

 
26.06.2020.   

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад на санацији бетонских цевастих пропуста у МЗ 
Царина према Мирчетићима – 7 часова 

- Комбинована машина ЈЦБ – Изношење наноса из дворишта у варошици Осечина и 
равнању пута у МЗ Драгијевица – Старо Село – 4 часа 

- Грејдер – Рад на равнању пута у МЗ Сирдија – Павловићи – 5 часова 
- Камиони – Рад на превозу речног шљунка МЗ Царина – Мирчетићи – 34 м3  

 
28.06.2020.  

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад на изношењу наноса из дворишта у улици Пере 
Јовановића и разгртању каменог агрегата – 2 часа 

- Камион – Рад на превозу каменог агрегата – 10 м3 и превозу наноса од поплаве - 10 
м3 . 
 

29.06.2020. 
 

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад на уградњи ломљеног камена и пресипање цевастог 
пропуста течним шљунком МЗ Царина – Мирчетићи – 7 часова. 

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад на изради рампе у МЗ Село Осечина – Ловачка река 
код трафоа и равнање пута у МЗ Г.Црниљево – Симићи – 7 часова 

- УЛТ – Рад машине на исправљању речног корита реке Пецка и изради рампи за 
улазак у њиве МЗ Бастав и МЗ Белотић – 3 часа 

- Камиони – рад на транспорту речног шљунка – 51м3 и ломљеног камена 20м3 у МЗ 
Царина – Мирчетићи. 

 
30.06.2020.  
 

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад машине на санацији бетонског цевастог пропуста, 
уградња ломљеног камена и пресипање речним шљунком у МЗ Царина – Мирчетићи 
– 7 часова 

- Комбинована машина ЈЦБ – Рад на равнању пута МЗ Г.Црниљево – Иконићи и 
планирању материјала улица Пере Јовановића у Осечини – 7 часова 

- УЛТ – Рад машине на равнању пута МЗ Гуњаци Кокорава – Марковићи – 3 часа 
- ТГ 120 – Рад булдозера на санацији клизишта тј. просецању новог дела пута изнад 

постојећег клизишта МЗ Драгодол – Марјановићи – 5 часова 
Камиони – Рад на транспорту ломљеног камена 29 м3 , речног шљунка 17 м3 и каменог 
агрегата 7 м3 у МЗ Царина – Мирчетићи. 
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РАДОВИ НА САНИРАЊУ ПОПЛАВЕ – ЈУН  2020. године 

ПРАЊЕ УЛИЦА У ЗОНАМА КОЈЕ СУ БИЛЕ ПОПЛАВЉЕНЕ 

Уклањање шљунка и муља    

ДАТУМ УЛИЦЕ КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ 
ПРАЊЕМ 

БРОЈ 

Цистерни и 
време  

РАДНИК 

(Возач цистерне) 

23.06.2020. Ул.Пере Јовановић-споредна поред 
Драгана Митровића према Миљани 
Десшпотовић и на Остружањском путу 
поред продавнице -1 цистерна 

7 цистерни 

 

Од 15-23h 

Душан Радивојевић 

Превоз воде за пиће  приватним 

лицима услед замућења воде због великих 
падавина. 

Осечина –Драгијевица(продавница) 

1 цистерна Горан Гавриловић 

Осечина –Комирић  ( дом) 1 цистерна Горан Гавриловић 

24.06.2020. Ул.Обилићева,Војводе Степе споредна 
поред Симе Младеновића 

Ул.Немањина и зелена пијаца и ул Кнеза 
Милоша 

8 цистерни 

 

0д 07-15 h 

Душан 
Радивојевић28 

25.06.2020. Превоз воде  за пиће приватним 
домаћинстрвима  због замућења услед 
великих падавина 

3 цистерне Душан Радивојевић 

27.06.2020. Превоз воде  за пиће приватним 
домаћинстрвима  због замућења услед 
великих падавина 

2 цистерне Милан Младеновић 

28.06.2020. Остружањски пут , 

Ул.Кнеза Милоша поред Сур 
,,Ловац“,поправка у Војводе Степе и поред 
школе 

8 цистерни 

0д 15-21 h 

Душан Радивојевић 

Прилози: Превознице потписане од стране возача камион-цистерне 

За санирање поплаве утрошено 30 цистерни воде. (210 м3) 



 

19 
 

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 

Смеће се износило по  накнадном распореду јер се  количина смећа нагло повећала, па се у 
свакој седмици дуплирале групе за изношење смећа и радило се са два камион смећара. У 
више наврата, зависно од расположивости радне снаге смеће се износило у првој и другој 
смени.  
У месецу марту и априлу, током ванредног стања генерисана  је велика количина смећа од 
стране грађана.  На овакво стање   утицало је  немогућног изласка и  рада ван куће па су се 
грађани у изолацији бавили распремањем објеката, кућа и окућница. 
Поред пражњења канти упоредо се празне и контејнери с тим што се контејнери у ужем 
делу празне три пута седмично, а у ширем делу два пута седмично. Сваки дан на депонију 
се  одвезу по две туре смећа  великим смећаром, а то је око 104 м3 смећа у растреситом 
стању (26 м3 у збијеном стању )  а изражено у тонама око 10 до 12 тона зависно од  
морфологије смећа - без дуплирања  рада са другим камионом. Када се узме у обзир 
прикупљање, одвоз и депоновање смећа са сеоског подручја и смећа из контејнера поред 
Државног пута на релацији Драгијевица-Коњушица, на релацији Осечина – Прослоп и на 
релацији Осечина – Остружањ – Јаловик - Ива – Пецка ова количина смећа је скоро 
дуплирана јер се са новим камионом прикупи дневно од 30 -33 м3  у растреситом (око 24 
м3 у збијеном стању) или око 6 т. 
 У периоду ванредног стања два дана у  седмици се радило са два камиона и укупно се 
депоновало око 18 т смећа док се  3 дана у седмици депоновало по (око 10 т. ) што је око 48 
т  седмично. У ову количину је урачунато смеће  сакупљено од домаћинстава, од 
привредних објеката  и смеће из контејнера поред  Државних путева не обухватајући 
количину смећа из жичаних контејнера по селима и поред локалних некатегорисаних  
путева као и дивље депоније. Ова количина смећа ће се приказати  у коначном годишњем 
извештају. 
Пражњење жичаних контејнера  се врши  ручним утоваром  у сандук камиона – смећара  а 
трактор се  за ове намене користи  само када је наменско возило у квару .  
Постоји 14 жичаних контејнера од којих се неки празне два пута месечно, а неки једном. 
Највећи прилив смећа је у Сирдији, Јанчићима и Богданићу. Контејнери на Богданићу и 
Јанчићима се празне ручно директно у камион-смећар док се у Сирдији и даље смеће 
сакупља машински у сандук камиона или трактора. 
У периоду од 16. до 22. априла  усвојен је план о прикупљању  кабастог отпада   али овога 
пута нису послата обавештења грађанима због изолације и немогућности адекватног 
информисања тако да ови послови нису обављени на начин као предходне године. Кабасто 
смеће се преузимало од стране грађана по позиву.  Ове услуге се обављају  на основу 
општинске Одлуке о комуналним делатностима . 
У задњем кварталу  2020 г, грађани су уз рачун добили обавештења о прикупљању кабастог 
отпада за другу половину новембра.Овом акцијом преузето је  5 тракторских приколица из 
Осечине и 2 из Пецке.Овим путем су подељена и обавештења и о забрањеном паљењу 
отпада на отвореном и у пећима да би се заштитило загађење ваздуха због емисије отровних 
материја. 
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Сви ови послови на изношењу смећа се пишу у превознице  у које се уписује и бр.путног 
налога превозног средства. Превознице се прилазу уз грађевински дневник у којем се води 
евиденција редовних послова на јавној хигијени,кошењу и прању улица  на основу чега се 
повлаче средства одобрена  буџетом. 
Приход од изношења смећа, са прањем варошица Пецка и Осечина  7.636.363,64 динара без 
ПДВ-а. 
 
ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 
У периоду од друге половине  марта до краја септембра  саниран је један број дивљих 
депонија али не у довољној мери колико је планирано због ангажовања радника на 
пословима кошења. 
Остало је смеће у Новаковићима,према Павловићима у Г.Црниљеву, Викаловићима, 
Милановићима у Гуњацима. Ове локације се планирају очистити до краја године као и 
новооткривене гомиле смећа или пријављене од стране грађана. На очишћене локације се 
постављају огласне табле којима се забрањује лагеровање смећа. 
У трећем кварталу 2020. године извршене су санације дивљих депонија на више места у 
Лопатњу, Гуњацима и Сирдији. 
У  првој половини марта као и предходних година  ЈКП Осечина организује акцију 
прикупљања смећа  под називом ,,За лепшу Осечину“.  Акција се реализује поред  Државног 
пута Ваљево - Лозница, тј. на делу  територије који припада  општини Осечина и поред пута 
према Пецкој. 
Ове акције су видљиве и позитивно утичу на понашање  великог броја  суграђана у односу 
на неконролисано разбацивање отпадака. 
У току реализације акција  и циљевима ојављује се у средствима информисања и 
друштвеним мрежама. 
Приход од дивљих депонија у укупном износу од 832.868,24  динара без ПДВ-а. 
 

КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Кошење је започето  21. априла, након верског празника Васкрса.  
Март-април био је јако  тежак период за распоред послова јер се поред редовних  и 
сезонских  обавеза морала свакодневно обављати дезинфекција свих јавних површина, 
јавних објеката, установа и зграда за колективно становање. 
Кошење је обављано у првој и другој смени као и викендом. 
У априлу обављено је кошење јавних површина у ужем центру варошице  Осечина и 
банкина  реке Ловачке  и банкине на Ваљевском путу. 
Почетком маја настављено је кошење на Лозничком путу и путу за Црниљево ,насељу 
Пискавице. 
До краја септембра  кошено је  четири пута у ужој  зони - Х.Вељкова, Цара Лазара, Браће 
Недића, као и у широј зони - поред заобилазнице, улице  Пре Јовановића  и Остружањски 
пут два пута. 
Кошење у Пецкој је било три пута кошење  банкине речних токова, а  четри  пута поред 
објеката и тротоара. 
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На зеленим површинама је замењено један   број  оштећених вишегодишњих стабала. 
Извршено је орезиванје украсног зеленила  и у овом периоду није било  нових набавки. 

   Садња једногодишњег украсног цвећа, у пролећном периоду, на кружном току ,испред 
аутобуске и испред општине и то од самониклог цвећа од предходне године.Испред аутобуске 
станице на зеленој површини извршено је уклањање сасушеног вишегодишњег украсног 
шибља  као и украсно дрво ,црвена шљива. 

У задњем кварталу 2020 године ЈКП је набавило једногодишње зимско цвеће које је посађено 
у предходно припремљену земљу посађено на    наменским површинама на кружном 
току,испред општине,туристичке организације у Осечини и у жардинјерама и школском 
дворишту у Пецкој. 

Кошење јавних површина у задњем кварталу је обављено током новембра и то све јавне 
површине у Пецкој и површине у ужој зони варошице Осечина. 

Радници ЈКП током 2020 г .косили су траву  и уређивали  површине спомен – обележја 
,,Миленко Павловић“ у Г.Црниљеву и ,,Бој на Братачићу. 

Одржавање санитарне зоне застите изворишта:Кошење извороста у Драгодолу и извориште 
,,Пецка “ до краја септенбра  је извршено два пута као и непосредне зоне заштите резервоара 
,,Кик“ и ,,Јовићи“. 

 
 Приход од уређења и одржавања зелених површина: 249.205,00 динара без ПДВ-а. 

РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ОТПАДАКА  
 
Свакодневно чишћење тротоара и поред ивичњака и пражњење уличних канти  у ужој и 
широј зони обавља се са три радника  у Осечини и једним у Пецкој. 
Током викенда, углавном недељом обављано је дежурство радника  на одржавању чистоће  
јер су канте и жардињере биле углавном увек пуне током викенда па је била потреба  да се 
испразне као и да се покупе неконтролисано побацани папири и кесе. 
У периоду снежних падавина (јануар и фебруар) радници на чишћењу су ангажовани на 
уклањању  снега са пешачких прелаза, са  ивичњака где је онемогућен пролаз возилима, 
испред  кућа где нема становника , на тргу и испред  јавних установа, апотека  и на зеленој 
пијаци. 
Свакодневна јавна хигијена се обавља са три радника тако да се одржава и шира 
зона.Радници уклањају и шут приликом прања и покошену траву поред улица и банкина . 

 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

 

Квалитет воде за пиће 
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У периоду од 1. јануара – 31.деценбра 2020. године рађен је редован мониторинг  кавлитета  
воде за пиће .У овом периоду од стране Завода за јавно здравље Ваљево урађено је 251 
комплетних анализа  у којима је  приказано  микробиолошко  стање  и хемисјски састав 
воде за пиће.Од  251 анализе 3 су узорка са изворишта Остружањ и 18  анализе у време 
ванредног стања.У пецкој је укупно урађено 12 анализа. У наведеном  периоду у сировој 
води, пре хлорисања, два пута су идентификоване бактерије, Bacillus у јануару и јулу,  
Eserihica   coli  у јуну и два пута  Citobacter у септембру и то у некоришћеној води на 
изворишту Остружањ.Све ове бактерије након третирања воде хлором су уништене и вода 
је током целе године била исправна за пиће..Након хлорисања ,у мрежи,  у  једном узорку 
пронађено 16 колифорних бактерија од махсимално дозвољених 10 /100 ml тако да је узорак 
декларисан као неисправан.Место узорковања је угоститељски објекат што указује на  
могућ утицај спољњег фактора.У свим осталим узорцима ,током редовног и ванредног 
стања вода је била исправна као и на јавним чесмама на којима се у летњем периоду редовно 
контролише. 

У фебруару урађена је и проширена ,,Б“ анализа којом се обухватају следећи параметри : 
феноли и детерџенти. 

Укупна производња воде  на изворишту ,,Пецка“у  Пољанама  током 2020 г. је 490.354 m³ 

У водоснабдевању Пецке на локалном водоводу узорковано је 24 узорака  у редовним  и 
један у ванредним условима ( поплава). Сви узорци су били исправни. 

Током ванредног стања испред ЈКП,,Осечина“ сваким даном је извештавана санитарна 
инспекција о стању на системима за водоснабдевање. 

 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О  СТАЊУ ИСПРАВНОСТИ  ВОДЕ  ЗА  ПИЋЕ  ТОКОМ  ПОПЛАВЕ –23 и 24 . ЈУН 

2020. 

 

Водоснабдевање у Осечини: 

Стање водоводне  у  мреже стабилно, није дошло нигде до хаварије и пуцања, 
Систем за водоснабдевање ради без застоја. Хлор је повећан на 0,6 мг/л на изворишту а 
стање у мрежи је 0,5  и 0,4 мг /л на крајњим тачкама. Мерење резидуалног хлора прати се у 
резервоару  континуално, а  у мрежи на сваки сат. У резервоару на почетку мреже је 0,6 мг/л 
а у мрежи од 0,4 до 0,5 мг/л. 
Замућење није примећено и бистрина сирове воде се прати и током дана и ноћи. 
Није било прекида струје. 
Бунари су  у непосредној зони заштите у стабилном стању и не постоји могућност плављења 
истих. 
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Хлора у резерви има довољно и то  за период дужи од годину дана. 
 
Водоснабдевање у Пецкој: 

Почев од 19.06.2020. године примећено је замућење воде у реци Драгодолка које се 
повећало и 22.06. је вода је била интензивно мутна. Ниво воде се 24.06.2020 г. смањио као 
и замућење, али се вода у реци још увек није у потпуности избистрила. Замућење није 
примећено у бунарима. 
Праћено је стање бунара и воде у секундарној мрежи тако што се вода узорковала у стаклену 
провидну чашу и визуелно посматрала наспрам чистог белог папира. У свим овим 
органолептичким праћењима вода је била бистра. Сваког дана у два наврата вода се 
испушта на највишој тачки у секундатрној мрежи у циљу праћења евентуалних промена. 

Вода на јавној чесми, наведеном испусту и у објектима  (радње,кафане) је бистра. 
Доза хлора се регулише на изворишту ,,Драгодол“ у систему за директно хлорисање и то 
додавањем разблажења натријум-хипохлорита  у дози  од   0,6  до 0,7 мг/л. (ова доза је 
повећана 23.06. у поподневним сатима). 
У мрежи се хлор мери на више места и одржава у нивоу од 0,3 до 0,4 мг/л. 
Стање резидуалног хлора се редовно евидентира. 
За овај систем јавног водоснабдевања обезбеђена је довољна количина жавелове воде. 
Стање мреже: Кварова и хаварије није било. 
Ванредно узорковање је извршено 23.06.2020. године у периоди од 09 до 10 часова у 
Осечини и Пецкој 
Резултати су   исправни. 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О  СТАЊУ  ЦЕВОВОДА СА БРАНЕ  НАКОН ПОПЛАВЕ – ЈУН 2020. године 

 

  Дужина постављеног цевовода од изворишта Пецка  до уливне главе на брани је 2790 м. 
Цевовод је од ПЕ Ø 220. 

Цевовод  је  уграђен  2012. године. 

  У поплави  од 22-24.06.2020 године дошло је до хаварије на цевоводу приликом бујичног 
тока реке Пецке. 

  Вода је нарушила појас цеви и оголила цевововод на стационажи од 0+437,00 до 0+470,00  
у укупној дужини 33 m и од стационаже 1+070,00  до  1+160,00 у укупној дужини од 90 m . 
Укупна дужина цевовода која се види у нарушеном водотоку је 123 m. 

  Током обиласка  имао се утисак да у цевоводу нема воде, али након одређеног времена 
вентил је отворен код зграде на изворишту и наплављиван је  отворени резервоар дужи 
временски период током сушног периода у септембру  и октобру. 

 

ИЗВЕШТАЈ О КОЛИЧИНИ ВОДЕ КОЈА ЈЕ ИСТЕКЛА ИЗ ЦЕВОВОДА  КАДА ЈЕ ДОШЛО ДО 
ПУЦАЊА ЦЕВИ У УЛИЦИ   ХАЈДУК  ВЕЉКОВА 
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Квар је уочен 16.09.2020. г.  када се појавила повећана потрошња воде на мерном инструменту на 
изворишту.Одмах се приступило прегледу дистрибутивне мреже  у више наврата, али  квар није 
могао да се открије. 

ЈКП је  било принуђено да ангажује адекватну стручну службу која поседује специјализовану 
опрему за  откривање овог вида квара.Служба након детаљног прегледа мреже је открила квар у 
улици Хајдук Вељкова дана  16.10.2010 год. Након откривања места где вода отиче, отклањању 
самог квара су приступили радници ЈКП Осечина са потребном механизацијом.  

Увидом у књигу праћења испоручене воде за период од 16.09.- 16.10.2020 г. губици  су 18.500 м3 
што је 616 м3/дан. 

Током септембра истицање је било веће (10.374м3) у односу на октобар ( 8.146) због поправке мање 
откривених кварова на мрежи крајем септембра и то у близини старог извориште  и на мрежи у 
Карађорђевој улици - код моста на реци Ловачка (њива). 

 

ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА 

Рађено је кошење изворишта у Драгодолу и уклањање корова поред оградне жице, кошење 
изворишта ,,Пецка“ два  пута и изворишта Остружањ  једном. На Кику се налази сабирни 
резервоар и на њему је извршено кошење и сечење високог растиња.Сви радови који се 
обављају у циљу одржавања санитарне зоне заштите редовно се уписују у посебну књигу 
евиденције и праћења реализације ХАСАП система на водоводу 

Зелена пијаца 

На основу одлуке кризног штаба зелена пијаца  је била затворена током ванредног стања . 

У периоду када је  отворена продавци и купци су  у обавези  да се придржавају мера заштите 
од Сovida 19. Обавештења од стране ЈКП Осечина су постављена на видна места на 
простору пијаце, а комунални инспектор је контролисао да ли се грађани придржавају 
упутстава. 

ЈКП  Осечина контролише промет на зеленој пијаци и  не дозвољава промет забрањене робе 
као што су ринфузна алкохолна пића и дуван. 
Пијаца се редовно одржава - перу се тезге и плато и дезинфикују се подови у млечној хали 
као и витрине за продају млечних производа. 
У септембру је извршено узорковање површина за продају млечних производа (витрине) . 
На основу извештаја микробиолошке лабараторије, према одредбама националних 
критеријума за микробиолошку исправност брисева може се закључити да је тренутно 
стање  добро и да стање бриса одговара у хигијенском погледу. 
Током године вршено је редовно чишћење и дезинфекција платоа целе пијаце,хале и 
продајних места за воће и поврће и млечних производа. 

 
 

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ, ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА И РАД СЛУЖБЕ ЗА 
САХРАНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
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Средином марта дошло је до самозапаљивања депоније  и да  би се санирао дим и непријатан 
мирис који се ширио долином Јадра према Комирићу ЈКП је ангажовало раднике на гашењу 
пламена и дима на телу депоније.Радови на санирању пламена су обављни и у поподневним 
и ноћним сатима. Након гашења  довежен је  материјал за пресипање тела депоније  и 
планирање  истог. 

За радове на депонији утрошено је 30 цистерни воде и око 200 м3 шодера и земље. 

Материјал је разгртан булдезером. 

Да би се стање депоније нон-стоп пратило потребно је да на депонији постоји један 
булдозер којим ће се свакодневно разгртати пристигло смеће  са камионима и са возилима  
од стране грађана. ЈКП није у финансијској могућности да ову потребу реализује  па се 
радови обављају повремено након ,,загушења“ са довезеним смећем. 

У трећем тромесечју није било довожења материјала на депонију само је разгртано смеће 
на телу депоније. Разгртање и планирање смећа  је рађено са булдозером ТГ 120 , укупно   
33  сата  распоређено у више дана крајем августа и почетком септембра. 

У више наврата годишње закључава се депонија али због неодговорности неких лица који 
довозе смеће и лагерују испред капије у поподневним сатима и викендом и тако стварају 
проблем  уласка на депонију, те због тога већим делом  у години капије су откључане. Да 
би се ово решило потребан је један радник који би био задужен за рад депоније или видео-
надзор. 

У задњем кварталу вршено је само разгртање тела депоније. 

Санација депоније: 179.730,54 динара без ПДВ-а. 

 

У току календарске 2020. године цистерна за фекалије је била ангажована 164 пута (код 
укупно 130 власника септичких јама), од тога 128 пута у варошици Осечина, 22 пута у 
околним селима и  14 пута у варошици Пецка.  

У току 2020. године радници ЈКП Осечина су били ангажовани на пословима сахрањивања 46 
пута, од тога 36 пута ван територије варошког гробља у Осечини, а 10 пута на варошком гробљу.  

Закључно са 31.12.2020. године на варошком гробљу у Осечини на уређеним парцелама остало је 
слободно 6 дуплих гробних места и 6 самачких гробних места и обзиром на то потребно је што пре 
инвестирати у проширење уређеног дела гробља.  
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5. РАД СЛУЖБЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Произведена и утрошена количина воде у варошици Осечина: 

I Произведена вода у Осечини 490,354 м3 

1. Осечина-домаћинства 165,855  м3 
2. Осечина-правна лица 37,397  м3 
3. Осечина-испоручена вода у кругу предузећа    502 м3 
4. Осечина и Пецка-прање улица    3.000 м3 
5. Осечина-канализација    200  м3 
II Укупно утрошена вода за Осечину(1-5) 206.954   м3 
III  Разлика -губици         (I-II)                                          283.400   м3 

 

       Један од разлога оволике количине губитака воде је и квар у улици Хајдук Вељкова у 
Осечини, а детаљан приказ о овом квару је саставни део Извештаја.  

За варошицу Пецка у периоду од 01.01.–31.12.2020. фактурисано је 28.490 m3 воде, од тога 
домаћинства 24.709 m3 а правна лица 3.781 m3 . 

Реконструкција водоводне мреже са асфалтирањем тротоара у  Пецкој у износу од 
1.065.958,00 динара без ПДВ-а.  

Реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Браће Недића у Осечини у износу од 
1.910.576,910 динара без ПДВ-а- 

 

Укупан пословни приход настао од производње и дистрибуције воде у периоду 01.01.-
31.12.2020. износи 9.008.003,29 динара без ПДВ-а- 

                                                              
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА“ 

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА “  

01.01.2020 – 31.12.2020. год. 
 
 
 
 
Паркинг сервис ЈКП „ Осечина “ ,  почео је са радом 03.07.2017. год. 
Паркинг сервис обухвата шест улица, укупно 151. паркинг место. 
Радно време службе – Радним данима 07-17 h – субота 07- 13 h 
 
 



 

27 
 

 
 
 I - СМС поруке  
Назив Фактурисано Наплаћено Салдо 

Telekom 299.218,00 271.494,00 27.724,00 

Telenor 120.232,00 110.052,00 10.180,00 

Vip 93.436,05 60.516,00 32.920,05 

Global  744,00 696,00 48,00 

УКУПНО 513.630,05 442.758,00 70.872,05 

 
 

 
 

 
II – Повлашћене паркинг карте ( станарске карте ) 
Назив Фактурисано Наплаћено 

Станари 71.280,00 71.280,00 

Укупно 71.280,00 71.280,00 

 
 
 
 
 
 
 
III – Паркинг карте – мењачнице ( дневне и сатне карте ) 
 
Назив Фактурисано Наплаћено 

Паркинг карте – 
САТ ( 24,00 дин. ) 

105.479,00 105.479,00 

Паркинг карте – 
ДНЕВНА ( 110,00 дин. ) 

64.449,00 64.449,00 

УКУПНО               169.928,00 169.928,00 
 

 
 
IV- Доплатне паркинг карте (600,00 дин) 
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Назив Наплаћене 
паркинг карте 

Наплаћене 
паркинг 
карте(Преко 
извода) 

Ненаплаћене 
паркинг карте 

Сторниране 
карте 

Благајна У обради  

Доплатне 
паркинг 
карте 

60 ком 
36.000,00 

262 ком 
157.200,00 

231 ком 
138.600,00 

87 ком 
 

Укупно : 36.000,00 157.200,00 138.600,00 / 

 
 
 
 
V-Mесечне паркинг карте(1.000,00 дин) 
 
Назив Фактурисано Наплаћено 
Месечне 80.000,00 80.000,00 
УКУПНО 80.000,00 80.000,00 

 
 
VI – Годишња карта – резервисано паркинг место ( 24.000,00 ) 
 
Назив- Резервисане Фактурисано Наплаћено 
Јадар – пак, Осечина 24.000,00 24.000,00 
Осака, Осечина 24.000,00 24.000,00 
Плавшић, Осечина 24.000,00 24.000,00 
Биофарм, Осечина 24.000,00 24.000,00 
УКУПНО 96.000,00 96.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
Сторниране паркинг карте ( разлог сторнирања ) : 
1. Плаћена смс карта - грешке у раду система,  
2. Грешке  у раду оператера ( Telekom, Telenor, Vip ) 
3. Погрешно послата СМС порука корисника ( слово, број ) 

 
 

7. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

Финансијски резултат 
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Финансијски приходи су 359.387,77 динара и то се односи на приходе од камата. 
Планирани финансијски приходи су били 264.000,00 динара из чега закључујемо да смо 
остварили веће приходе од очекиваних а разлог је не редовнија наплата својих 
потраживања. 

Финансијски расходи у овом периоду су били 154.677,18 динара и њих чине расходи камата 
у пуном износу. Планирани финансијски расходи су били 75.000,00 динара јер  предузеће 
није било планирало да ће доћи до кашњенја у измирењу обавеза за електричну енергију на 
шта је обрачуната камата па самим тим и повећања ових расхода. 

Остали резултат 

Остали приходи предузећа су били 74.114,95 динара , а планирани 141.000,00 динара па је 
у овом периоду предузеће имало мање приходе од предвиђених a односе се на приходе од 
пијаце и точења воде у кругу предузећа. На пијацама је било мање робе од планираних што 
је резултирало смањењу наплате као и резервације на тезгама (велики узрок томе је 
епидемиолошка ситуација током целе године). 

Остали расходи су износили 71.955,04 динара, док су планирани били у износу од 
218.000,00 што говори да су у овом периоду ови расходи мањи од предвиђених а односе се 
на одобрени рабат који се даје мењачницама за издавање паркинг карти. Они су продали 
мање у односу на исти период предходне године. 

 

1. БИЛАНС СТАЊА 

АКТИВА 

Када се погледа овај финансијски извештај види се да је нематеријална имовина, повећана 
за 1.190.000,00 динара јер је набављен пројекат за управљанје водоводном мрежом у в. 
Осечина. 

Некретнине, постројења су у истом износу у односу на оне очекиване, и оне су на истом 
нивоу  с тим што је дошло до промене на опреми јер је набављен камион кипер. 

Код залиха је дошло до смањења укупне количине материјала, резервних делова, алата и 
ситног инвентара током године, али пошто је то обртна имовина  она увек варира у 
зависности од тренутних набавки или уградње. 

Дати аванси су повећани у односу на планирана средства, а они се односе на авансирање 
угља за грејанје али то не утиче битно на финансијску позицију ЈКП “Осечина“. 

У потраживањима је значајно велики износ пошто је предвиђено било да ће предузеће 
покушати да наплати већи износ од купаца у земљи, али током овог периода тај износ је 
34.422.062,34 динара, разлог тога је застој у наплати због КОВИДА 19. 

У осталим активним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било 
значајних одступања. 
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ПАСИВА 

Износ државног капитала је 139.763.790,06 као што је било и планирано, наведени износи 
се односе на тренутно стање. Код осталих позиција капитала није било промена у односу 
на план за 2020. годину сем на друштвеном капиталу где је прикључено нешто нових 
корисника на водоводну мрежу. 

Обавезе према добављачима су сада 18.072.905,10 динара и оне су веће од планираних за 
11.424.000,00 динара што значи да је предузеће  мање ликвидно у односу на предвиђени 
план, а на то је утицала позиција потраживања. 

У осталим пасивним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било 
значајних одступања. 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Предузеће је остварило нето приливе из пословних активности. Овај податак је  добар 
показатељ да је предузеће  ликвидно, што показује и повећање готовине и на почетку и на 
крају године. 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

Планиран је одлив од куповине нематеријалне имовине, некретнина , постројења и опреме 
у износу од 5. милиона динара али реализовани износ је 4.779.000,00 динара. На овој 
позицији дошло је и до прилива као и одлива новца јер је набављен камион кипер за потребе 
предузећа где је оснивач финансирао у потпуности. 

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

У пословној години није било планирано повећање капитала али ни смањења што није 
резултирало приливом из активности финансирања обзиром да  није било увећања 
капитала. 

Остале активности финансирања су без промена, нису биле планиране, а и није било 
промена.  

Овај показатељ је најбољи за ликвидност пошто имамо приливе. 

Укупан нето новчани ток је позитиван, али овај износ је у малој разлици у односу на 
инвестирање  што нам говори да је овај показатељ доста добар. Али готовина на крају 
обрачунског периода је у плусу и увећала је готовину која је била на почетку обрачунског 
периода. 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених се крећу у границама планираних, тачније уз минимално повећање 
јер је дошло до пријема радника што је објашњено кроз динамику запослених. 
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Број запослених се мењао - три радника су отишла у пензију, а два су напустила предузеће 
– сви су били у радном односу на неодређено време.  

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене производа и услуга предузећа ЈКП“Осечина “ се нису мењале у претходном периоду  
и оне су по утврђеном ценовнику из претходног периода. 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Предузеће  је имало субвенције за посебне намене, и по плану утрошило исте за набавку 
кипер камиона као и за инвестирање у  замену цевовода у улици Браће Недић. 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

У току године предузеће је на нивоу групе расхода трошило средства у границама 
планираних. У оквиру ових средстава налазе се издвајања за донације, помоћ хуманитарним 
организацијама, односно спортским клубовима и удружењима регистрованим на 
територији општине Осечина, али за горе наведене трошкове предузеће није трошило 
средства. Ту су још и трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде.  

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Није било инвестиција у претходном периоду. ЈКП“Осечина“ зависи од средстава које 
распоређује Скупштина општина Осечина па од тога зависе додатне инвестиције.  

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

У вези са пословањем предузећа целе 2020. године, треба истаћи чињеницу да се пословање 
одвијало у отежаним околностима које су последица опште епидемиолошке ситуације 
изазване вирусом Covid 19, као и ванредног стања због поплаве која је задесила нашу 
општину у јуну месецу.  И поред отежаних услова рада и додатног ангажовања запослених, 
у складу са потребама грађана у датим околностима, предузеће је пословало у складу са 
очекивањима, па чак и изван њих.  
Предузеће је на годишњем нивоу пословало успешно, са добитком и успело је да на 
адекватан начин испуни своју мисију, односно успело је да квалитетно и без значајних 
застоја задовољи потребе грађана у свим областима свог деловања.  


