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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2010 ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

Ј.П“Градска топлана“  је завршила грејну сезону 2010/2011 године успјешно, без
већих примједби на квалитет гријања корисника, изузимајући појединачне случајеве
узроковане дебалансом у топловодној мрежи.

У сезони 2010/2011 Ј.П“Градска топлана“ гријала је укупну површину од 68.864 м2,
од чега 59.505 м2 стамбеног простора или 1.208 стамбенихјединица и 5.610 м2
пословног простора односно 84 правна субјекта, као и 3.749 м2 школског простора и
дјечијих вртића (обданишта), што представља максималну искориштеност
капацитета постојећих котлова.

Наше предузеће је пословну 2010.годину завршило са губитком од 146.175,00 КМ.

Укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2010.године према добављачима,према пословним
банкама, обавезе за порезе и доприносе износиле су 940.063,00 КМ. Наша потраживанја
на крају пословне године износила су 504.534,00 КМ.

Горе наведена дугованја предузеће није у могућности самостално измирити из средстава
властитог пословања, потребна нам је помоћ од стране СО Бијељина.

Да би се предузеће могло успјешно припремити за сљедећу грејну сезону 2011/2012
неопходно је урадити сљедеће:

1. Извршити ремонт  котлова (планирана средства око)..........................50.000,00 КМ

2. Извршити балансирање мреже ( планирана средства).........................100.000,00 КМ

3. Извршити реконструкцију мреже у улици М.Д.Гавриловића у дужини од око
320,00 м ....................................................................................................350.000,00 КМ

На основу финансијског плана за 2011 годину види се да „Градска топлана“ не може
обезбједити средства из текућег пословања и да нам је потребна помоћ од стране општине.

У прошлој грејној сезони Одлуком СО Бијељина кренули смо у пројекат проширења
топловодне мреже и демонтаже, транспорта и монтаже котла из Зворника.
Ј.П „Градска топлана „ је у пројекат топлификације уложила 78.000,00КМ из властитог
половања из разлога што од стране Одјељења за стамбено-комуналне  послове и заштиту
животне средине није прихваћена документација која прелази вриједност средстава која је
СО Бијљина одобрила наведеним пројектом.

Током ове године потребно је привести крају започету инвестицију у кругу топлане (
котао,зграда, пумпна станица, елаватор и др), али и кренути у проширење мреже. Наиме
са аспекта „Градске топлане“ поред повећања капацитета топлане ( нови котао-
инвестиција у току), неопходно је истовремено проширење топловодне мреже која би



апсорбовала капацитет топлане јер у супротном само би дошло до повећања фиксних
трошкова по грејној јединици ( м2), што би наше предузеће довело у још већи губитак.
Обрнуто тј.проширењем мреже, поменути фиксни трошкови би опадали и могло би доћи
до задовољавајућег нивоа рентабилности. По нашем мишљењу проширење треба ићи у
два, у овом моменту, најрентабилнија правца у погледу броја потенцијалних корисника.
Први је од улице Д.Обрадовића (Солитер –1) до центра града, преко градског  трга до
зграде општине, културног центра, зграда суда и осталих корисника на том потезу. Други
правац био би прелазак преко канала Дашница, ( код ЦЈБ- докле је изграђена мрежа), гдје
уз релативно мале инвестиције постоји могућност прикључења великог броја
корисника на топловодну мрежу обзиром на велику концентрацију стамбених зграда
на локацији бившег ДЦ-а и непосредне околине.

Проширење топловодне мреже у улицама Б.Пастернака, Б.Радичевића и 18.новембра није
резултирало повећањем прихода због тога што се веома мали број корисника прикључио
на топловодну мрежу, а разлог за то је највјеројатније висока цијена прикључне таксе.
Позитивне ефекте проширења бићемо у могућности да мјеримо тек прикључењем већег
броја корисника на топловодну мрежу.

Бијељина је током претходне деценије доживјела велику експанзију у свим областима а
нарочито у рјешавању инфраструктурних проблемаа  а све у циљу побољшања услова
привређивања и живљења својих грађана. У том свјетлу потребно је схватити и значај
топлификације града на начин како то чине урбане средине и у том правцу
Ј.П“Градска топлану“ треба третирати као предузеће од стратешког интереса за град
Бијељину као и носиоца тих активности.

Обзиром да су се створили и формални услови за овакав третман тј. почела је примјена
Закона о преласку комуналних предузећа па и нашег у надлежност локалне самоуправе-
општине,  надамо се да ћемо у што скоријем временском периоду коначно регулисати
правни статус предузећа  јер  то је био један од горућих проблема од оснивања до
данас. Послије усаглашавања правних аката очекујемо коначно рјешавање
имовинског стања, обзиром да је практично цјелокупна имовина (земљиште,објекти
и топловодна мрежа) у власништву општине. Било би неопходно донијети
одговарајућу скупштинску одлуку којом се та имовина даје на располагање и
„домаћинско“ кориштење  Ј.П“Градској топлани“.

Све горе наведено, можемо реализовати ако усагласимо све принципе и  планиране
активности око даљнег проширења капацитета топлане( нови котао ) и  топловодне
мреже са представницима локалне заједнице. Ј.П“Градска топлана „ није у могућности
да самостално ријеши питање свог будућег развоја и опстанка. Потребно је што хитније
израдити један стратешки план проширења топловодне мреже  чија реализација ће
омогућити предузећу рентабилно пословање као и финансијску и економску независност
од других институција.

Извјештај о пословању у Ј.П“Градска топлана“ за 2010.годину урадили смо у  два
дијела.



Први дио извјештаја односи се на анализу финансијског пословања предузећа која је
везана за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Други дио извјештаја односи се на пројекат изградње топловодне мреже и
монтирање котла.

Комплетан документ Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2010. годину
ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/1811.jp-gradska-toplana-bijeljina.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ АД "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2010 ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

1. УВОД

У 2010. години     Друштво је имало веома интезивну пословну активност у
обављању основне дјелатности, реализацији изградње канализационог система и
организационом оспособљавању за извршавање планских задатака.

Посебно значајну активност представља реализација изгрдње Канализационог система у
Бијељини и преузимање дијела завршене канализације, пошто је то од историјског значаја
за Бијељину са становишта изградње канализације и пречишћавања отпадних вода, као
и  основ за заштиту подземних вода  и изворишта пијаће  воде  од могућих загађења,
чиме се дугорочно стварају предпоставке за рад предузећа, односно снабдијевање
града, општине и околине водом за пиће.

Друштво је такође обављало одржавање и проширење водоводне мреже и редовно
снабдијевање грађана и правних лица питком водом. Ова активност се обављала у посебно
сложеним условима привређивања и тешкоћа у пословању већине привредних субјеката,
што је утицало на отежану наплату потраживања од правних лица и грађана. У таквим
условима Друштво је успијевало одржати ликвидност предузећа и измиривати преузете
обавезе према добављачима и запосленим.

Пословање Друштва се одвијало упоредо са активношћу на примјени Закона о
привредним друштвима, Закона о рачуноводству  и ревизији и осталих промјена у
законској регулатииви, што је интезивирало властиту нормативну дјелатност у циљу
прилагођавања пословања овим промјенама.

Друштво је у таквом привредном и законском окружењу успјешно пословало и одржавало
достигнути ниво личних примања запослених и остварило добру мотивацију за обављање
планских задатака.

Анализом појединих сегмената организовања и пословања Извјештај ће указати на
остварене резултате и пропусте, који ће бити предмет планских задатака текуће године
Путем медијских кућа А.Д. “Водовод и канализација“ је редовно извјештавала потрошаче
о свим значајним питањима везаним за редовно водоснабдјевање.

2. ПРОБЛЕМИ И ТЕШКОЋЕ У РАДУ

И поред евидентних резултата у пословању Предузећа током извјештајне године
испољени су и одређени проблеми а то су:

1. У 2010. години А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је од општине преузео
новоизграђене канализационе  и водоводне мреже, што ће се кроз битно
повећање трошкова амортизације значајно одразити на цјелокупни резултат
пословања. Ова ставка као и примања запослених доводе Друштво у позицију да



се у сљедећој години мора максимално ангажовати на плану остварења прихода а
нарочито контроле расхода како би било у ситуацији да редовно сервисира
доспјеле ануитете по кредиту ЕБРД.

2. У 2010. години А.Д. “Водовод и канализација“ је појачао контролу на терену, што
је довело до смањења крађе воде и директних прикључака након искључења.
Слање опомена, утужења као и искључења са водоводне мреже дали су боље
резултате у односу на прошле године. Сматрамо уколико би се побољшала
сарадња са комуналном полицијом, убрзали судски процеси као и појачала
активност самог Друштва да би резултати у овој области могли бити још бољи.

3. Проблем доношења Закона о поштанском саобраћају којим је дефинисано да се
дистрибуција рачуна врши путем пошта Републике Српске што ће значајно
оптеретити пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на годишњем
нивоу око 300.000 КМ. У том смислу у току је велика активност путем Удружења
водовода Републике Српске и Удружења комуналних предузећа да дође до измјене
тог Закона, пошто примјена овог Закона би значајно отежала пословање свих
комуналних предузћа Републике Српске.

4. З А К Љ У Ч А К

На основу изнијетих показатеља, постигнутих резултата, наведени проблеми
захтјевају веома озбиљан приступ од стране свих фактора Друштва (Скупштине
акционара, Надзорног одбора, Управе Друштва и свих запослених) како би се укупна
ситуација у пословању одржала на већем нивоу озбиљности, одговорности и пословности,
како би Друштво испунило све своје обавезе и успјешно даље извршавало послове из
своје регистроване дјелатности.

Комплетан документ Извјештаја о пословању за 2010. годину АД "Водовод и
канализација" Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/1810.ad-vodovod-i-kanalizacija-bijeljina-.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ЕКО-ДЕП" Д.О.О. БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2010 ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

1. УВОД

Оснивање предузећа

Процес рјешавања проблема управљања чврстим комуналним отпадом започет на
подручју већих урбаних средина у БиХ 2002. године, док је стратегија управљања урађена
2000. године и њену израду је финансирала Европска Унија. Главни циљеви стратегије су:
потпуни обухват прикупљања отпада, изградња регионалних депонија и затварања и
рехабилитација дивљих депонија. У складу са стратегијом и њеним препорукама, Влада
Републике Српске се укључила у координацију и финансирања изградње регионалних
депонија, чиме се остварује пунија регионална сарадња сусједних општина.

Цјелокупна област заштите животне средине, активности прикупљања и депоновања
отпада, поступци издавања еколошких дозвола и контрола спровођења регулативе је
законски регулисана и уређена у Републици Српској и БиХ, а у примјени су Директиве
Европске уније о отпаду, опасном отпаду, надзору и контроли опасног отпада у
прекограничном промету, депонијама отпада, спаљивању опасног отпада, и др.

Ако свему томе додамо и стање дивљих одлагалишта отпада, загађење земљишта, воде,
ваздуха и читаве животне средине, намеће се закључак да је изградња регионалне
депоније прије свега потреба, нужност и обавеза.

Прва фаза изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини завршена је
и званично пуштена у рад 03.12.2009. године, а предузеће је почело да обавља
регистровану дјелатност пријема и збрињавања чврстог комуналног отпада 01.01.2010.
године.

Иницијатива за оснивање регионалне депоније у Бијељини покренута је 2002. године у
циљу стварања институционалних услова за реализацију задатака из Стратегије
управљања чврстим отпадом у БиХ, ради обезбјеђења услова депоновања комуналног
отпада. За реализацију су понуђена средства Свјетске банке, која су намјенски
обезбијеђена.

Ради реализације Пројекта општине Бијељина, Угљевик, Лопаре, Челић и Теочак су
закључиле Споразум о оснивању Међуопштинског вијећа за изградњу регионалне
депоније. На Споразум је добијена сагласност Министарства за урбанизам, стамбено-
комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију Републике Српске.

На основу Споразума од 22.08.2002. године потписан је Уговор: број: 02-370 од
15.03.2005. године о оснивању јавног предузећа. Након уговора о оснивању јавног
предузећа потписан је анекс уговора о оснивању број: 02-585/07 од 19.06.2007. године
којим је дефинисана организација и дјелатност предузећа.



Јавно предузеће Регионална депонија “ЕКО-ДЕП” Бијељина, Ул. Милоша Црњанског 38,
основано је на основу Уговора о оснивању број: 02-370-153/05 од 16.03.2005. године са
циљем изградње и управљања регионалном депонијом у Бијељини.

Оснивачи јавног предузећа су:

1. Скупштина општине Бијељина
2. Скупштина општине Угљевик
3. Скупштина општине Лопаре
4. Опћинско вијеће Челић
5. Опћинско вијеће Теочак.

Предузеће је уписано у судски регистар Основног суда у Бијељини, број Фи-212/05 дана
09.05.2005. године (уложак 1-5864), као ЈП Регионална депонија “ЕКО-ДЕП” Бијељина.
Након првог уписа предузеће је вршило одређене измјене и допуне регистрације: промјене
сједишта, промјена статуса одговорног лица овлаштеног за заступање предузећа
(директора) и проширење дјелатности.

2. ЗАКЉУЧАК

Посматрајући пословање предузећа и остваривање прихода, постоји неколико
веома битних области, гдје управа и интерне контроле немају значајнијих утицаја. Те
области су:

формирање продајне цијена депоновања смећа изван тржишних услова (одобравање
административне службе на основу калкулације), мање количине комуналног отпада од
пројектованих количина.

Формирање продајне цијене се врши на основу рјешења Административне службе
Скупштине општине,  тако да је искључен утицај тржишта и трошкова на формирање
цијена депоновања отпада, што може имати посљедице на пословање предузећа.

Из финансијског извјештаја се види да приходи остварени од обављања основне
дјелатности пријема и депоновања чврстог комуналног отпада у 2010. години износе
748.354 КМ, што представља 70% укупних трошкова пословања предузећа у 2010. години,
који износе: 1.068.756,00 КМ.

Са одобреном цијеном од 20 КМ/тони отпада без ПДВ-а, која се примјењивала током
2010. године не остварују се приходи за позитивно пословање предузећа.

Отклањање ових инхерентних ризика не зависи искључиво од руководства и система
интерне контроле предузећа, него му је остављена могућност подношењем захтјева за
нове цијене општинским органима и указивање оснивачима на посљедице пословања са
губитком и евентуалне неликвидности.



Комплетан документ Извјештаја о раду за 2010. годину са програмом рада за 2011.
годину ЈП "ЕКО-ДЕП" д.о.о. Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/1812.jp-eko-%E2%80%93-dep-bijeljina.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ВОДЕ" БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2010 ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Општи  приказ подручја и хидромелиорационог система

Због бољег  разумијевања Извјештаја о раду, односно значаја и обима послова које
обављају ЈП «Воде»  сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја
хидромелиорационог система у којем су уз Републичку дирекцију за воде , ЈП «Воде»
један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег
тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју
општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке
Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину
од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26
километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се
даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27
километара.Изградњом ободних канала брдски водоток  Дашнице је пресјечен и његове
воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на
западно подручје површине 5.570 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се
на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскела»,
а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут»

2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

Након анализе табела прихода и расхода у 2010. години види се да смо у односу на
претходну годину из буџета општине и од посебних водних накнада добили знатно више
средстава него у 2009. години и то за 30%.

 Текуће одржавање примарних, секундарних и 65% терцијалних канала кошено је
два пута годишње. Планирана средства за 2010. годину била су 250.000,00 КМ.

Прво  кошење површине P= 3.101.723 м² -тендер ТО-II-104/10, отворени тендер на коме је
побиједио најповољнији понуђач (најнижа цијена) са 139.577,53 КМ, реализација посла
100%.



Друго кошење хидромелиорационог система исто је било на отвореном тендеру број ТО-
VI-336/10 површине P= 3.327.649 м² и  то је добио најповољнији понуђач (најнижа
цијена) са 110.145,18 КМ и овај посао је реализован 100%.

Кад све анализирамо можемо констатовати што се тиче текућег одржавања примарних,
секундарних и 69% терцијалних канала, прво и друго кошење од планираних 250.000,00
КМ укупно смо реализовали 249.722,71 КМ , што нам показује да смо 100% испунили
план, односно у потпуности остварили плански задатак у 2010. години текућег одржавање
свих, примарних, секундарних и већег дијела терцијалних канала хидромелиорационог
система „Семберија“ Бијељина.

 Кад је ријеч о инвестиционом одржавању каналске мреже (односно сјечи дрвећа,
шибља и другог растиња које није чишћено од 1990. године) укупно је до сада

приведено функцији 69%.

У 2010. години смо планирали 150.000,00 КМ, стварно смо утрошили 149.279,22 КМ или
100%.

Укупно је у прољетном дијелу урађено 225.926 м² нових радова и ово је било ОТВОРЕНИ
ТЕНДЕР ТО-I-54/08 гдје је посао добио најјефтини понуђач.

Тендер број ТК-VII-551/10 уговор је износио 43.094,30 КМ што је у потпуности и
реализован.

Кад све сумирано у 2010. години што се тиче инвестиционог одржавања ХМС терцијалне
мреже планирано је 150.000,00 КМ а стварно је урађено 317.616 м² x 0.47 фенига по
квадрату или 149.279,22 КМ или у процентима 100%.

 Што се тиче шљунчања и гредерисања путева у ХМС Бијељина II то је био ЛОТ 1 и
за њега је планирано 60.000,00 КМ, тендер ТК-V-251(2) ЛОТ 1 а стварно је
утрошено 59.991,20 КМ или у процентима 100%.

За шљунчање и гредерисање путева у јужном дијелу СО Бијељина и то Бијељина II i
Бијељина IV, то је био ЛОТ 2 и за њега је планирано 25.000,00 КМ, тендер ТК-V-251(2)
ЛОТ 2 а стварно је утрошено 24.990,00 КМ или у процентима 100%.

Кад све сумирамо и овај плански задатак смо у потпуности окончали.

Напомињемо да је у 2010. години дошло до пуцања насипа код црпне станице
„Тополовац“ и санирања истог. Пошто су путеви у близини ове пумпе потпуно пропали
због великог пролазка тешких камиона који су санирали насип, потребно је да се издвоје
значајна средства да се ови путеви санирају. Ј.П.“ВОДЕ“ је аплицирало за додјелу
новчаних средстава од посебних водних накнада да би се колико толико санирали ови
пропали путеви крај канала ХМС. Молимо Вас да озбиљно размотрите захтјев број 136/11
од 15.03.2011. године и неопходна средства нам намјенски додјелите за рјешавање овог
проблема.



 Ургентни радови за потребе МЗ које нису обухваћене ХМС а потребно их је
заштити  од штетног дејства вода у 2010. години први пут подјељено је  на 3 ставке
и то: изградња мостова, додјела цијеви и каналисање путева, уређење одрона и
израда пропуста.  Што се тиче изградње мостова у МЗ планирано је 60.000,00 КМ а
реализовано је 46.598,31 КМ. Остало је по уговору да се уради Још један мост у
Горњој Чађавици, разлог што није урађен није пробијен пут.Урађени су мостови у
Горњем Драгаљевцу, Магнојевићу, затим урађен је мост у Ченгићу и мост у
Горњем Драгаљевцу засеок (Тоићи).

Што се тиче додјеле цијеви, тај посао смо ове године у потпуности урадили у 38 мјесних
заједница. Подјељено је 933 комада и то (Ø 200-3 комада, Ø 300-138 комада, Ø 400-575
комада, Ø 500-107 комада, Ø 600-55 комада, Ø 800-37 комада и Ø 1000-18 комада) из
разлога великих киша и поплава. Од планираних 35.000,00  КМ реализовано је 34.236,52
КМ или 98%.

Што се тиче каналисања у МЗ такође у 2010. години урађено је највише од постојања
Ј.П.“Воде“ и то: МЗ Горњој Чађавици, МЗ Средњој Чађавици, МЗ Горњем Драгаљевцу,
МЗ Горњи Којчиновац и МЗ Чардачине ископ новог канала350 м, МЗ Горњи Магнојевић 2
локалитета, МЗ Хасе,Нове Хасе-ново насеље, МЗ Ковачићи, МЗ Буковица Доња (Буквари),
МЗ Доња Чађавица,МЗ Батковић, МЗ Градац-МЗ Вршани, МЗ Пучиле,МЗ Суво Поље (два
локалитета), МЗ Горњи Загони.

 Укупни трошкови пословања предузећа и органа управљања за 2010. годину
планирано је 215.000,00 КМ а утрошено је 206.762,00 КМ или 96%. Умањење
трошкова дошло је из разлога што смо штедјели, јер ни ове године нисмо имали
ставку за репрезентације. Напомињемо да смо у изнамљеном простору те да за за
ту ставку са гријањем и чистачицом дамо годишње цца- 20.000,00 КМ.Сматрамо да
би много рентабилније било да нам општина изнађе неки свој простор да га не
плаћамо или купимо негдје свој пословни простор (70-90 м²),те да га отплатимо за
2-3 године и да имамо сопствени пословни простор и мања издавања за ту
ставку.Што се тиче плата ту смо исти са општином и што се тиче коефицијента а и
што се тиче цијене рада мјесечно пратимо и усклађујемо кад до неких помјерања
дође.

 Прегледом и анализом финансијског плана и извршења планских задатака
констатујемо да смо имали повећање прихода од 30% и да смо комплетно
усмјерили на инвестиционо одржавање са пошљунчавањем и гредерисањем те за
потребе мјесних заједница.

Завршили смо пословну годину са позитивним пословањем (11.474,00 КМ) и можемо у
2011. години ући без дугова што нам даје наду да ћемо остале незавршене послове што се
тиче инвестиционог одржавања терцијалне каналске мреже у року од 2 године завршити.



Комплетан документ Извјештаја о раду за 2010. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


