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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Оснивање и регистрација
СО Бијељина на сједници одржаној 23.05.2002. године донијела је Одлуку о

оснивању ЈП „Градска топлана“ Бијељина. Након Одлуке о оснивању предузећа, дана
08.07.2004. године донијета је и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Ј.П.
„Градска топлана“ којом је дефинисана организација и дјелатност предузећа.

Сједиште фирме регистровано је у ул. М.Црњанског бб, Бијељина. Оснивач предузећа је
ОпштинаБијељина.

Као самостално предузеће послује од  08.07.2004. године. До тог периода предузеће је
функционисало у оквиру ОЈДП „Комуналац“.

Предузеће је сљедбеник Ј.П. за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска
топлана“ Бијељина уписано у Основном суду у Бијељини под бројем 1030/05 од
15.11.2005. године.

Од оснивања па до 2010. предузеће је било у правној колизији (предузеће је основала
општина Бијељина, а својина над капиталом је била  100% државна).

Статус предузећа правно је ријешен доношењем Закона о преносу својине на капиталу РС
у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ број: 50/10 од 04.06.2010.), на основу којег је предузеће прешло у власништво
локалне самоуправе. Све статутсне промјене у складу са законом одрађене су у предузећу.

СО Бијељина је 15.јуна 2011. године донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлукео о
снивању ЈП „Градска топлана“ чијим се Чланом .1. Одлуке оснива јавно предузеће као
једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. Предузеће послује под фирмом: Јавно
предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска тополана“ д.о.о.
Бијељина.

Скраћена ознака фирме је ЈП “Градска топлана“ д.о.о.Бијељина.

Управа ЈП „Градска топлана“ д.о.о, у складу са одредбама Члана.21. Закона о јавним
предузећима ( Сл.гласник РС бр.75/04), израђује и надгледа реализацију свих законских
аката везаних за регистровану дјелатност, а у складу са Међународним рачуноводственим
стандардима и прописима о рачуноводственим и ревизијским стандардима Републике
Српске.



Рјешењем окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-рег-18-000-336 од
16.04.2018. године уписана је промјена статуса лица овлашћеног за заступање , тј. као
директор предузећа уписан је Младен Красавац из Бијељине.

2. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

У складу са важећим прописима о јавним набавкама роба, услуга и уступања
радова, ЈП „Градска топлана“ д.о.о. је у извјештајном периоду вршила потребну набавку
материјала, техничких средстава, резервних дијелова, алата за ради друге опреме. План
набавке у пословној 2019. години базиран је на показатељима пословања у претходним
годинама као и приходима који су се очекивали у извјештајном периоду. Све планиране
набавке затворене су из текућег пословања.

Имајући у виду да ЈП „Градска топлана“ д.о.о. није располагала са финансијским
средствима неопходним за значајније инвестиције када је у питању реконструкција
постојећих постројења као и проширење капацитета за које већ одраније постојала
потреба, из ако је је исто тако требало конкретније планирати средства у складу са
урађеној студији топлификације града, намеће се потреба да се приликом будуће
гпланирања инвестиција као извор финансирања предвиди буџет Града и или републички
буџет у дијелу предвиђеном за рјешавање комуналне инфраструктуре.  Поред наведеног,
приликом будућег планирања инвестиција мора се имати у виду још једна специфичност,
а то је да ЈП „Градска топлана“  д.о.о. чији је оснивач општина Бијељина, не посједује
своју сопствену имовину ( осим оснивачког улога од 2.000,00 КМ ) када су у питању
непокретности ( земљиште, зграде и др.) на основу којих би могла ући у кредитно
задужење ради обезбјеђења средстава за веће инвестиције. Такође, у сарадњи са
административном управом Града Бијељина неопходно је покушати пронаћи стратешког
партнера за одређена рјешења система даљинског гријања у складу са датим рјешењима у
студији топлификације града Бијељина.

3. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

Када су у питању значајније инвестиције, прије свега о некоје се односе на
проширење капацитета топлане ( снаге котлова) и топловодне мреже, већ је речено да
„Градска топлана“ д.о.о. није била у могућности обезбједити изворе финансирања без
локалне самоуправе као најзначајнијег стратешког партнера у топлификацији града.

Предузеће је у пословној 2019. години планирало наставити капитални ремонт котловског
постројења, замјенити систем за хемијску припрему воде, замјенити измјењиваче,
замјенити градске циркулационе пумпе, извршити модернизацију укупног производног
система.

Новчана средства за овај пројекат планирану су да се обезбједе из буџета Града Бијељина.
У пословној 2019. години нису достављена средства за наведене инвестиције. У 2019.
години од стране Града Бијељина предузећу су донирана средства у вриједности од
100.000,00 КМ.



4. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ  НА РАДУ И
ЗАШТИТА ОД  ПОЖАРА

У складу са донешеним годишњим програмом мјера и активности на заштити
животне и радне средине, предузеће је спровело сљедеће мјере:

 физичког обезбјеђења објекта и имовине предузећа,
 одржавање хигијене радних просторија, чистоће производног погона и круга ЈП

„Градска топлана“д.о.о., обезбјеђење мјера личне и колективне заштите на раду,
путем обавезне примјене личних заштитних средстава и опреме,

 обучавање и оспособљавање свих запослених радника у предузимању мјера
заштите на раду,

 провођење мјера заштите од пожара, набавке средстава и опреме за гашење
пожара и обуке свих запослених на примјени мјера противпожарне заштите,

 извршење редовне контроле исправности котлова и опреме на истим (
сигурносни вентили, екранских цијеви, пламенице и сл.) у складу са прописима
и налозима републичког инспектора за парне котлове,

 преглед исправности и других ситних уређаја,
 извршити специјалистички преглед свих радника распоређених на радним

мјестима са посебним условима на раду ( котлари, помоћни котлари, руковаоц-
возач УЛТ-а, бравар и електричар на одржавању и др.)

5. АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ  ПЕРИОДУ

У овом извјештају биће обрађени основни пословни токови и други послови везани
за финансије предузећа у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године. Када је у питању
овај извјештај посебна пажња ће се обратити на остварене приходе, расходе, те
финансијски резултат као и свеукупну анализу пословања предузећа ЈП „Градска топлана“
доо Бијељина у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ дооБијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2019. године у
потпуности су урађени у складу са Закона о рачуноводству и ревизији РС и Међуародним
стандардима финансијског извјештавања (МСФИ) и тумачењима Међународног одбора за
рачуноводствене стандарде (ИАСБ).

Финансијски извјештаји предузећа сачињени су по начелу стварног трошка.
Рачуноводствене политике досљедно су примјењиване у свим периодима представљеним
у овим финансијским извјештајима и у складу су с рачуноводственим политикама
кориштеним у претходној години.

 Грејна сезона је трајала 184 дана,
 Гријано је просјечно између 61.000м² и 62.000м² стамбеног и пословногпростора,
 Гријано је просјечно  3.437 м² школског простора и простора дјечијег обданишта,
 Број корисника стамбеног простора кретао се од 1.020до 1.130 стамбених јединица

и 80-90 пословнихједница,



 У 2019. години предузеће је уредно извршило своје услуге корисницима градског
гријања

 Фактуре су уредно испоручене корисницима наших услуга,
 Цјелокупно пословање предузећа праћено је пословном документацијом, у складу

са законом и Статутом предузећа као и другим актима донијете су одређене одлуке,
рјешења и сл,

 Проведени су сви тендери у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
 Сви корисници који на вријеме нису измиривали своје обавезе уредно су тужени,
 Интензивно се радило на наплати старих потраживања и свакодневно се радило на

интензивирању наплате текућих,
 Акти предузећа усклађивани су са законским и подзаконским и др. прописима.

6. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Када су у питању приходи предузећа они се остварују кроз основну дјелатност
предузећа, тј. испоруку топлотне енергије корисницима гријања, те приходе по другим
основама, као што су приходи од укључења на топловодну мрежу, приходе од искључења
са топловодне мреже, приходе од поправки на топловодној мрежи, приходе по основу
донација и друге врсте прихода који представљају додатне изворе средстава.

Приходи од пружених услуга признају се у билансу успјеха по степену довршености.
Степен довршености мјери се као однос трошкова насталих до датума биланса и
планираних укупних трошкова из уговора. Приходи од продаје из осталих активности
признају се у билансу успјеха, искључујући ПДВ у тренутку испоруке производа купцу.
Купцима се у обрачунском периоду испостављају фактуре и на основу истих које купац
није оспорио признаје се приход предузећа од основне дјелатности.

Износ прихода се може поуздано измјерити на основу фактуре, уговора или наплаћеног
износа. Постоји вјероватноћа, односно потпуна извјесност да ће економске користи везане
за трансакцију притјецати у предузеће.

Приходи од камата су признати на основу наплаћеног прихода који се односи на затезне
камате.

У овом дјелу извјештаја базираћемо се на оствареним приходима у периоду 01.01.2019. до
31.12.2019. године.
Први дио овог поглавља односи се на врсту остварених прихода док у другом дјелу

дајемо преглед фактурисаних услуга физичким и правним лицима.

Остварени укупан приход у обрачунском периоду у 2019. години, износи 1.217.352,00 КМ,
што је у односу на исти период претходне године више за 94.127,00КМ.

Комплетан документ Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2019. годину са
планом рада за 2020. 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 01.01.2019 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева,
постигнутих резултата и испуњених обавеза према ЕБРД – у и Споразуму о јавним
услугама у току 2019. године. У овом Извјештају о пословању ћемо приказати послове и
активности које су обављене у овом Друштву, по службама и одјељењима. У првом дијелу
извјештаја је приказана активност Друштва кроз детаљан опис послова обављених у
посматраном периоду, а у другом дијелу је финансијски осврт на резултат посматраног
периода.А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је предузеће од посебног интереса зa
Град Бијељина, које у складу са Законом о комуналној дјелатности снабдијева грађане
водом и врши одвођење отпадних вода.Друштво је успјешно обавило свој основни задатак
– уредно снабдијевање грађана и привреде физичко – хемијски и микробиолошки
исправном водом.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Према Статуту овог Друштва, органи А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина су:
 Скупштина акционара;
 Надзорни одбор;
 Управа Друштва и
 Одбор за ревизију.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста ближе је одређена Одлуком о
утврђивању основне унутрашње организација Друштва – макроорганизација (донесена од
стране Надзорног одбора) као и Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста кога доноси Управа Друштва а којим се врши даља
конкретизација основне унутрашње организације и формирају радна мјеста по
организационим јединицима.

3. ПРОБЛЕМИ И ТЕШКОЋЕ У РАДУ

Један од озбиљнијих проблема о којем смо већ писали у Извјештају о пословању за
2018. годину, а који уједно представља и потенцијалну обавезу Друштва, јесте спор који
се још увијек води са Управом за индиректно опорезивање (УИО) а који је настао након
извршене редовне контроле УИО за период 2013 – 2017. година. У току контроле утврђена
је додатна обавеза Друштва по основу посебних водних накнада у износу од 156.242,00
КМ без затезних камата. Након што је Друштво изјавило приговор на достављени
Записник о контроли, УИО је донијела Рјешење којим је исти одбила и утврдила обавезу
пореског обвезника у напријед наведеном износу. Друштво је наког тога поднијело жалбу
првостепеном органу УИО, али је и наведена жалба одбијена. Дана, 26. јула 2018. године
Друштво је поднијело жалбу другостепеном органу, односно директору УИО који је на
поменуту жалбу одговорио тек 11. марта 2019. године. Рјешењем директора УИО,
одбијена је као неоснована жалба поднесена на Рјешење Одсјека за контролу великих



пореских обвезника. Тиме су исцрпљена сва правна средства у оквиру органа који је
донио рјешење о утврђивању додатне пореске обавезе по основу ПДВ-а на посебне водне
накнаде (Управа за индиректно опорезивање).

С обзиром на то да против овог рјешења није допуштена жалба, али је могуће покренути
управни спор пред Судом БИХ (пред Управним одјељењем), А.Д. „Водовод и
канализација“ Бијељина је дана 4. априла 2019. године поднијело тужбу и покренуло
управни спор пред надлежним судом. До сачињавања овог извјештаја није одлучено по
наведеној тужби, односно предметни поступак се налази у фази одлучивања. У погледу
процјене исхода самог поступка, веома је битно истаћи да у поступку утврђивања
прекршајне одговорности Друштва и одговорног лица, Основни суд у Бијељини утврдио
да не постоји прекршајна одговорност контролисаног субјекта и законског заступника у
наведеном поступку, те је наведеним Рјешењем оснажена аргументација која је истакнута
и у судском поступку пред Судом БиХ. Имајући све ово у виду, правни заступник
Друштва у овом поступку сматра реалним да ће предметна тужба бити позитивно рјешена.

Осим претходно наведеног, а у циљу очувања ликвидности Друштво се у наредном
периоду мора максимално ангажовати на плану остварења прихода, а нарочито контроли
расхода. Такође, како би се одржао изузетно висок проценат наплате, неопходна је стална
активност Друштва која укључује контролу на терену, слање опомена, утужења и као
посљедња мјера искључења са водоводне мреже несавјесних потрошача. Овај стратешки
задатак подразумијева и бољу сарадњу са комуналном полицијом и убрзање судских
процеса.

4. З А К Љ У Ч А К

На основу приказаних показатеља иостварених резултата, наведени проблеми
захтјевају веома озбиљан приступ од стране свих органа Друштва (Скупштине акционара,
Надзорног одбора, Управе Друштва и свих запослених) како би се укупна ситуација у
пословању у току 2020. године побољшала, одржала ликвидност Друштва и били
испуњени сви захтјеви који су дефинисани уговорима са ЕБРД-ом и ОРИО-ом.

Потребно је нагласити да, без обзира напотешкоће са којима се А.Д. „Водовод и
канализација“ Бијељинасуочила у текућем периоду, снабдијевање становништва, физичко
– хемијски и микробиолошки исправном водом је било уредно.

Комплетан документ Извјештаја о пословању за 2019. 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 АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О  ДРУШТВУ

Основно јавно државно предузеће (ОЈДП) "Комуналац" Бијељина, Улица
Милоша Црњанског број: 7, основано је Одлуком Скупштине општине Бијељина
05.06.1995. године, број 01-022-8/95 издвајањем из тада постојећег КРО "4. јули"
Бијељина.

Предузеће је као акционарско друштво „Комуналац“ Бијељина са сједиштем у Бијељини,
Ул. Милоша Црњанског број: 7. (у даљем тексту Друштво) уписано   у судски регистар
правних лица код Основног суда у Бијељини, Рјешењем број регистарског улошка
регистарског суда: 1-121, ознака и број уписника суда: Фи-254/05 од 07.09.2005. године.

Истим рјешењем уписана је и промјена својине државног капитала ОДП „Комуналац“ са
п.о. Бијељина, када је предузеће промјенило и облик организаовања у акционарскао
друштво "Комуналац" Бијељина, са постојећом адресом, сходно одредбама „Закона о
приватизацији државног капитала у предузећима“ („Службени гласник Републике
Српске“ број: 24/98, 62/02, 38/03 и 65/03) и „Закона о јавним предузећима“ ("Службени
гласник Републике Српске“ број: 75/04) као и промјена облика организовања од државног
предузећа у акционарско друштво.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-Рeг-17-000
352 од 12.04.2017. године уписана је промјена статуса лица овлашћеног за заступање, а на
основу Одлуке Надзорног одбора број: 2059/2017 од 24.03.2017. године, па је као лице
овлашћено за заступање уписан: Милeнкo Вићaнoвић, диплoмирaни инжењeр
eлeктрoтeхникe Биjeљинa.

2. ЗАКЉУЧАК

Нa oснoву извршeнe aнaлизe имoвинскoг и финaнсиjскoг пoлoжaja AД
„Кoмунaлaц“ Биjeљинa, мoжe сe зaкључити сљeдeћe:

 Финaнсиjскa рaвнoтeжa Друштвa (крaткoрoчнa и дугoрoчнa) у 2019.
гoдини je стaбилнa, и знaтнo je пoбoљшaнa у 2019. гoдини у oднoсу нa 2018.
гoдину.

 Кoeфициjeнт тeкућe ликвиднoсти Друштвa (тeкућa имoвинa/крaткoрoчнe
oбaвeзe), нa дaн билaнсирaњa 31.12.2019. гoдинe изнoси 1.378.516/656.698 = 2,099,
дoк je у 2018. гoдини биo 1,829, a у 2017. гoдини 2,074. Нa oснoву нaвeдeних
пoкaзaтeљa тeкућe ликвиднoсти, мoжe сe зaкључити дa je тeкућa ликвиднoст у
2019. гoдини знaтнo бoљa у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, првeнствeнo збoг
чињeницe дa je Друштвo у тeкућoj гoдини свoje убaвeзe знaчajнo смaњилo у
oднoсу нa oбaвeзe из прeтхoдних гoдинa. Oбaвeзe Друштвa у тeкућoj гoдини су
у oднoсу нa прeтхoдну гoдину смaњeнe зa 22,59%.

 Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти (гoтoвинa + крaткoрoчнa
пoтрaживaњa/крaткoрoчнe oбaвeзe), нa дaн билaнсирaњa 31.12.2019. гoдинe изнoси



(357.344+935.167)/656.698= 1,968, у 2018. гoдини je изнoсиo 1,667, дoк je у
2017. гoдини биo 1,92. Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти у тeкућoj гoдини
знaтнo je изнaд рeфeрeнтнe вриjeднoсти, штo пoкaзуje дa су прeдузeтe oдрeђeнe
мjeрe зa пoбoљшaњe нaплaтe крaткoрoчних пoтрaживaњa и смaњeњe крaткoрoчних
oбaвeзa.

 Кoeфициjeнт трeнутнe ликвиднoсти (гoтoвинa/крaткoрoчнe oбaвeзe) нa крajу
2019. гoдинe изнoси 357.344/656.698 = 0,544, дoк je у 2018. гoдини изнoсиo 0,366, a
у 2017. гoдини 0,154. Кoeфициjeнт трeнутнe ликвиднoсти у тeкућoj   гoдини
je знaтнo пoбoљшaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, aли je и дaљe испoд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти 1, штo пoкaзуje дa je кoeфициjeнт трeнутнe
ликвиднoсти нeпoвoљaн и дa свeгa 54% свojих крaткoрoчних oбaвeзa Друштвo
мoжe измирити из рaспoлoживe гoтoвинe.

 Прoсjeчaн брoj дaнa нaплaтe пoтрaживaњa у 2019. гoдини изнoси 83 дaнa,
штo je знaтнo бoљe oд прeтхoднe гoдинe, у кojoj je пeриoд нaплaтe пoтрaживaњa
изнoсиo 106 дaнa. У тeкућoj гoдини пeриoд нaплaтe пoтрaживaњa je смaњeн зa 23
дaнa у oднoсу нa прeтхoдну гoдину.

 Кoeфициjeнт сoлвeнтнoсти Друштвa у 2019. гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти 1 и изнoси 15,213. Имajући у виду дa Друштвo имa
дугoвe у изнoсу oд 696.146 КM и пoслoвну aктиву у изнoсу oд 10.590.681 КM,
дoлaзи сe дo зaкључкa дa je Друштвo у мoгућнoсти дa измири свe свoje oбaвeзe из
рaспoлoживe пoслoвнe aктивe.

 Meнaџмeнт Друштвa, пo питaњу измирeњa oбaвeзa, успjeшнo вoди пoслoвну
пoлитику, тe je рeфeрeнтa вриjeднoст зaдужeнoсти знaтнo пoмjeрeнa у кoрист
кaпитaлa.

 Кoeфициjeнт eфикaснoсти имoвинe у 2019. гoдини je пoбoљшaн у
oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, тe сe мoжe зaкључити дa сe имoвинa у тeкућoj
гoдини знaтнo eфикaсниje кoристи у oствaривaњу прихoдa.

 Кoeфициjeнт oбртa имoвинe у 2019. гoдини je вeћи у oднoсу нa 2018. гoдину,
штo пoкaзуje дa je oбртнa имoвинa у тeкућoj гoдини вишe aнгaжoвaнa у
oствaривaњу прихoдa oд прoдaje oд aнгaжoвaнoсти oбртнe имoвинe у прeтхoднe
двиje гoдинe.

 Кoeфициjeнт oбртa зaлихa je нeзнaтнo лoшиjи у тeкућoj гoдини у
oднoсу нa прeтхoдну гoдину, тe сe с тoгa мoжe зaкључити дa сe зaлихe спoриje
oбрћу у 2019. гoдини у oднoсу нa 2018. гoдину.

 Кoeфициjeнт oбртa пoтрaживaњa у тeкућoj гoдини изнoси 8,81 и исти je
пoбoљшaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, штo пoкaзуje дa je нaплaтивoст
пoтрaживaњa oд купaцa у 2019. гoдини знaтнo бoљa у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину, тe дa су дaни вeзивaњa пoтрaживaњa сa 53 дaнa у прeтхoднoj гoдини
смaњeни нa 41 дaн у тeкућoj гoдини.

 Из aнaлизe принoснoг пoлoжaja прeдузeћa мoжe сe утврдити дa je
рeзултaт из пoслoвних aктивнoсти, oствaрeн у 2019. гoдини, нeгaтивaн, тe дa je
ипaк пoбoљшaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, jeр je у тeкућoj гoдини oствaрeн
пoслoвни губитaк у изнoсу oд 9.411 КM, дoк je у 2018. гoдини oствaрeн
пoслoвни губитaк у изнoсу oд 79.809 КM.

 У aнaлизи прoфитaбилнoсти AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa eвидeнтнo je
пoбoљшaњe кoeфициjeнтa прoфитaбилнoсти у 2019. гoдини у oднoсу нa прeтхoдну



гoдину. У пoсљeдњe три гoдинe Друштвo je прoфитaбилнo пoслoвaлo, дoк je  у
2016. гoдини oствaрeн губитaк, кojи je прикaзao нeрeнтaбилнo пoслoвaњe.
Пoтрeбнo je сaчинити прoгрaм мjeрa зa пoвeћaњe прихoдa и смaњeњe трoшкoвa,
кaкo би Друштвo joш вишe пoбoљшaлo прoфитaбилнoст пoслoвaњa.

 Из aнaлизe кoeфициjeнaтa рeнтaбилнoсти сoпствeнoг, инвeстирaнoг и
укупнoг кaпитaлa, утврђeн je пoзитивaн кoeфициjeнт, кojи je знaтнo пoбoљшaн у
oднoсу нa прeтхoднe двиje гoдинe.

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извршeнa aнaлизa пoслoвaњa и идeнтификoвaни прoблeми сa кojимa сe суoчaвa AД
“Кoмунaлaц” Биjeљинa, прeдстaвљajу пoдлoгу зa дoнoшeњe мjeрa зa пoбoљшaњe
пoслoвaњa и oствaрeњe пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa.

У тeкућoj гoдини oствaрeн je пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт и пoкaзaтeљи пoслoвaњa су
знaтнo пoбoљшaни у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Учињeнe су знaчajнe уштeдe нa
пojeдиним трoшкoвимa, нa кoje je мeнaџмeнт мoгao утицaти.

Укупни прихoди тeкућe гoдинe су вeћи зa 323.651 КM oд oствaрeњa прeтхoднe гoдинe. У
2019. гoдини oствaрeн je дoбитaк приje oпoрeзивaњa у изнoсу oд 61.797 КM, кojи
прeдстaвљa рaзлику укупних прихoдa и укупних рaсхoдa тeкућe гoдинe.

У Извjeштajу o пoслoвaњу зa 2018. гoдину, прeдлoжeнe су oдрeђeнe мjeрe зa унaпрeђeњe
пoслoвaњa и oствaрeњe пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa, кoje су дjeлимичнo или у
пoтпунoсти рeaлизoвaнe у тoку 2019. гoдинe, штo je имaлo пoзитивaн утицaj нa oствaрeни
рeзултaт пoслoвaњa.

У нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo je прeдузeти сљeдeћe мjeрe зa пoбoљшaњe пoслoвaњa и
oствaрeњe пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa у 2020. гoдини:

1. Пoбoљшaти нaплaту пoтрaживaњa oд купaцa, сa пoсeбним aкцeнтoм нa
нaплaту пoтрaживaњa oд физичких лицa. Зa рeaлизaциjу нaвeдeнoг пoтрeбнo je
вeћe aнгaжoвaњe свих зaпoслeних a пoсeбнo je нeoпхoднo aнгaжoвaњe лицa
зaдужeних зa нaплaту и прaћeњe нaплaтe пoтрaживaњa, кaкo би сe нaплaтивoст
у нaрeднoм пeриoду пoбoљшaлa и сприjeчилa зaстaрa пoтрaживaњa.

2. Нaстaвити сa кoнтинуирaним aктивнoстимa нa утуживaњу прaвних и физичких
лицa.

3. Прeиспитaти пoстojeћe кaпaцитeтe рaспoлoживих људских рeсурсa и
пoтeнциjaлe зaпoслeних, кao нajвриjeдниjих срeдстaвa oргaнизaциje, сa пoтрeбaмa
Друштвa, кaкo би сe пoстиглa бoљa eфикaснoст и eкoнoмичнoст пoслoвaњa.

4. Aнaлизирaти кaпaцитeтe стaлних срeдстaвa, oднoснo искoриштeнoст и
aнгaжoвaнoст стaлних срeдстaвa у склaду сa тeхничкoм oпрeмљeнoсти и стaрoсти,
тe прeиспитaти мoгућнoст дoдaтнoг aнгaжoвaњa стaлних срeдстaвa.

5. Нaстaвити aктивнoсти зaмjeнe пoсудa зa oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa 1,1
м³ нa пoстojeћим лoкaциjaмa, кao и пoстaвљaњe истих нa нoвe лoкaциje.



6. Извршити дeтaљну aнaлизу свих рaсхoдa и прeиспитaти мoгућнoст смaњeњa
пojeдиних рaсхoдa, пoсeбнo oних кojи имajу знaчajнo учeшћe у укупним
рaсхoдимa.

7. Прeкo Фoндa зa зaштиту живoтнe срeдинe и eнeргeтску eфикaснoст Рeпубликe
Српскe, a нa oснoву приjaвe нa jaвни кoнкурс зa дoдjeљивaњe срeдстaвa зa
суфинaнсирaњe прoгрaмa и прojeкaтa из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe,
eнeргeтскe eфикaснoти и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, oбeзбjeдити дoдaтнa
срeдствa зa прoширeњe дjeлaтнoсти и oствaрeњe дoдaтних прихoдa.

8. Крoз прojeкaт рaздвajaњa oтпaдa нa мjeсту нaстaнкa укључити штo вeћи
брoj кoрисникa, jeр сe тaкo смaњуjу трoшкoви упрaвљaнa oтпaдoм, трaнспoртa, jeр
нe мoрaтe трaнспoртoвaти пoсeбнo сeкундaрнe сирoвинe. Кaсниjи прoцeс
упрaвљaњa oтпaдoм je мнoгo пoвoљниjи и дoбиja сe квaлитeтниja сeкундaрнa
сирoвинa кojу je кaсниje лaкшe сeпaрирaти.

9. Пoстaвљaњe eкo кoнтejнeрa нa oдрeђeним лoкaциjaмa зa сoртирaњe oтпaдa нa
извoришту (ПET, плaстикa, пaпир, кaртoн).

10. Изрaдити студиjу извoдљивoсти кojoм ћe сe прoцjeнити шaнсe зa успjeх
oствaривaњa циљeвa прojeктa гриjaњa и хлaђeњa пoслoвних прoстoриja пoмoћу
тoплoтних пумпи, чимe би сe трoшкoви гриjaњa и хлaђeњa пoслoвних прoстoриja
смaњили и ствoрили прeдуслoви зa oствaрeњe дoдaтних прихoдa пружaњeм услугa
гриjaњa и хлaђeњa oбjeкaтa кojи су пoд зaкупoм, a кojи су влaсништвo Друштвa.

11. Извршити сaнaциjу свих oбjeкaтa кojи сe издajу пoд зaкуп, кaкo би сe ствoрили
oснoвни услoви зa рeдoвну упoтрeбу oбjeкaтa. Пoд сaнaциjoм пoдрaзумиjeвaмo
дoвoђeњe oбjeктa или jeднoг њeгoвoг диjeлa, oднoснo пojeдинaчнoг e лeм e нтa
, кojи je збo г н e ких нe пo жeљ н их дje лo в a њa o ст eћ eн , п a му j e ф ун к
циj a уп и тн a, у п р в o би тнo стaњe нoсивoсти и функциoнaлнoсти уз oтклaњaњe
нeких мaњих уoчeних нeдoстaтaкa.

12. У сaрaдњи сa лoкaлнoм зajeдницoм oбeзбиjeдити и другe пoслoвe из
нaдлeжнoсти кoмунaлнe дjeлaтнoсти, кao штo су чишћeњe дивљих дeпoниja,
изгрaдњa дeпoa зa кoнтejнeрe, кoшeњe aмбрoзиje, aзил зa псe, изрaдa хoризoнтaлнe
сигнaлизaциje и другo.

13. Извршити aнaлизу oствaрeних прихoдa, пoсeбнo прихoдa oд услугa oдвoзa
чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa физичким лицимa, сa пoсeбним oсвртoм нa сљeдeћe:
 упoрeђивaњe ствaрних и eвидeнтирaних квaдрaтурa кoрисних стaмбeних

пoвршинa,
 eкoнoмскa исплaтивoст пoстojeћe циjeнe oдвoзa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa,
 зaступљeнoст свих кoрисникa у eвидeнциjи oдвoзa и рaзмoтрити мoгућнoст

oствaрeњa дoдaтних прихoдa пружaњeм нoвих услугa, пo oснoву пoстojeћих
рaспoлoживих људских и мaтeриjaлних рeсурсa.

У нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo je oбрaтити пaжњу нa прoцeс рeaлизaциje свaкe oд
прeдлoжeних мjeрa зa пoбoљшaњe пoслoвaњa и тeжити кa oствaривaњу плaнирaних
циљeвa.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2019. годину АД "КОМУНАЛАЦ"
Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/1817.ad-komunalac.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ВОДЕ" БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2019 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар-децембар 2019. години уз компарацију са планом и извршењем претходне
године.

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће „Воде“ Бијељина је правни следбеник Општинског
водопривредног фонда са основном дјелатношћу - изградња хидрограђевинских објеката у
оквиру које се обављају послови изградње и одржавање хидромелиорационог система на
подручју града Бијељине те разјешавање друге водопривредне проблематике.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив: Јавно предузеће „Воде“ Бијељина
Сједиште и адреса: Бијељина, Милоша Црњанског 16
ЈИБ: 4400425550007
Дјелатност (шифра и опис): 42.91 Изградња хидрограђеивнских објеката
Број запослених: 12
Вриједност основног капитала у КМ: 25.759.197 КМ

Пословне име, сједиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске
извјештаје: „Ревифин“  Галац, Бијељина.

3. НОРМАТИВНА ОСНОВА

ОСНОВНА НОРМАТИВНА АКТА Ј.П. "ВОДЕ" БИЈЕЉИНА СУ:

 Статут,измјене статута у складу са Законом од  25.04.2019.год
 Правилник о раду
 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
 Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова
 Правилник о поступку директног споразума
 Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура
 Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и ревизији
 Правилник о Правилник о вршењу пописа и усклађивању књиговодственог стања

са стварним стањем
 Правилник о стандардном програмском класификационом коду за израду и

праћење извршења плана
 Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
 Правилник о канцеларијском и архивском пословању



 Пословник о раду Надзорног одбора
 Правилник о заштити на раду и здрављу на раду
 Правилник о заштити од пожара

СТАТУТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДЕФИНИСАНА СУ ОСНОВНА ПИТАЊА:

 Пословно име и сједиште
 Дјелатност предузећа
 Оснивачки улог и средства предузећа
 Приходи, расходи, диоба добити и начин сношења ризика и покриће губитка
 Органи предузећа, избор, опозив и дјелокруг органа предузећа
 Општи и појединачни акти
 Заступање предузећа
 Пословна тајна и јавност рада предузећа
 Права и обавезе послодавца из области радних односа
 Резерве
 Интерни поступци
 Начин промјене облика и престанак предузећа

4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

Што се тиче Текућег одржавања ХМС „Семберија„ Бијељина у 2019.години
планирано је да косимо два пута годишње комплетан ХМС, па смо за то предвидјели
230.000,00 КМ. Послије расписане јавне набавке путем отвореног поступка са
проводјењем Е- аукције број ТО-I-96/19 су се пријавила два извођача конзорцијум ДОО
„МОНТ-ГРАДЊА“ Угљевик и ДОО “ДЕЈО КОП“ Орашје и ДОО “ГМ ПРОМ“ Бијељина.
Након спроведене Е-аукције најповољнији је био конзорцијум понудјача ДОО“МОНТ-
ГРАДЊА“ Угљевик и ДОО “ДЕЈО КОП“ Орашје. Поменути понуђач уложио је жалбу на
Одлуку о избору Канцеларији за разматрање жалби филијала Бања Лука и након 45
(четрдесетпет дана) ту исту жалбу повукао. Затим је потписао уговор о пружању услуга
који никад није започео. Послије пуно преписки и преговора, а због краткоће времена да
започнемо посао са истим били смо принуђени направити Споразум о регулисању
међусобних односа поводом јавне набавке уговорног органа, број ТО-I-96/19, у коме се
наводи да неће нико никог тужити,те да нема никаквих потраживања између ЈП “Воде“
Бијељина и конзорцијума ДОО “МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик и ДОО “ДЕЈО КОП“ Орашје.
Након тога смо потписали Уговор број 703/19 са другорангираним понуђачем. Пошто је
вријеме протекло, морали смо убрзано косити јер је ХМС био у очајном стању. Уговорена
вриједност услуга је била 176.195,00 КМ. Уговор је реализован у попуности. На крају
морамо констатовати да је ЈП “Воде“ Бијељина комплетан посао што се тиче кошења
успјео да заврши, али са сазнањем да одређени понуђачи нису озбиљни и желе да ометају
нормалан рад ЈП “Воде“ Бијељина, тако што добију посао онда на све начине желе да
одугловаче, како би протекло вријеме, те да нисмо у стању да нормално завршимо
плански задатак за дату годину. Морамо истаћи да им на руку иду и поједини људи из
Канцеларије за разматрање жалби филијала Бања Лука, што је жалосно за нашу Републику
Српску и БиХ.



 Што се тиче инвестиционог одржавања терцијалне каналске мреже и
аустроугарских канала (сјече шибљ,дрвећа,растиња које није очишћено од
1992.год) за ову ставку у 2019.год смо планирали 10.000,00 КМ. Након спроведене
јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда уз провођење Е-
аукције  број ТК-III-276/19, посао је добио ДОО “РАДИША“ Бијељина. Уговор
број 361/19. Мјесто извођења радова је било у три мјесне заједнице и то: Балатун,
Црњелово и Велика Обарска. Радило се чишћење старих аустроугарских канала.
Констатујемо да је овај плански задатак у 2019 години у потпуности завршен.(%)

 Што се тиче шљунчања и гредерисања уз канале западног и источног дијела ХМС
и комасационом подручју Бијељина III и IV,као и на осталим мјестима по посебном
налогу наручиоца истичемо да у 2019.год је планирано на овајставци 50.000,00
КМ.За овај посао расписана је јавна набавка број ТК-II-125/19 путем конкурентског
захтјева за достављање понуда уз проводјење Е-аукције. Документацију за ову
јавну набавку преузело је 5 (пет) понуђ ача.На јавно отварање понуда пристигла је
само једна понуда и са тим понудјачем је и уговор о пружању усуга потписан, број
498/19, уговорна цијена је била 49.842,00 КМ а пружалац услуга је био ДОО “ДИС
ЦОМПАНY“ Бијељина. Напомињемо да је  овај плански задатак на вријеме и
квалитетно реализован,100% без икаквих проблема на задовољство наручиоца
посла.

 Што се тиче додјеле цијеви Ø300 до Ø1000 у 2019.години за ову ставку је
планирано 7.000,00 КМ са ПДВ-ом а стварно је реализовано 6.973,20 КМ. Посао је
реализован на основу директног споразума, ДС-VII-19, уговор број 374/19. Уговор
је закључен са ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ “Бијељина. Набавка бетонских цијеви
различитих профила укупно је подјељено 284 комада за потребе 12 мјесних
заједница које нису обухваћене ХМС “Семберија“ Бијељина.

 Што се тиче каналисања путева,уређења одрона и израда пропуста у 2019 години за
ову ставку планиранио је 7.000,00 КМ са ПДВ-ом, а стварно је реализовано
6.996,60 КМ. И овај плански задатак је реализован на основу директног споразума,
ДС-X-19,уговор број 304/19.Уговор је закључен са ДОО “Радиша“ Бијељина. Овај
посао је урађен у МЗ Велика Обарска. Констатујемо да је овај посао на вријеме и
квалитетно урађен.

 Што се тиче шкарпирања, продубљивања главног канала II у источном дијелу ХМС
“Семберија“ Бијељина истичемо да овај плански задатак у првој варијанти Плана
ЈП “Воде“ Бијељина за 2019.годину није уопште постојао. Након што смо код
Текућег одржавања (кошења) ХМС “Семберија“ Бијељина уштедјели након
одржавања Е-аукције одредјена средства, предложпли смо Скупштини града
Бијељина да нам изврши реалокацију 40.000,00 КМ за овај плански задатак, што је
Скупштина Града Бијељина и учинила. Расписана је јавна набавка број ТК-VI-
806/19 путем конкурентског захтјева за достављање понуда уз проводјење Е-
аукције потписан је уговор број 900/19, уговорена вриједност 39.971,88 КМ. Уговор
је на вријеме и квалитетно  реализован, тако да је главни канал II продубљен у
дужини 2.525 метара. Можемо констатовати да смо и овај плански задатак 100%
реализовали.

 Што се тиче мањих ургентних радова за потребе МЗ које нису покривене ХМС
„Семберија“ Бијељина за овај посао у 2019 години планирано је 7.000,00 КМ а



стварно је реализовано 6.961,50 КМ.Рађен је директни споразум ДС-IX-19, уговор
број 332/19. Радови су изводјени у МЗ Градац-Ступањ. Такође и овај посао је на
вријеме и квалитетно урађен, тако да можемо истаћи да је и овај плански задатак
100% реализован.

 Што се тиче средстава које смо добили од посебних водопривредних накнада које
нам је додјелила Скупштина Града Бијељина у висини од 80.000,00 КМ она су
прецизирана у два пројекта и то :
1. Реконструкција пропуста на ХМС “Семберија“ Бијељина у 2019.години за овај

пројекат који се наставља од прије пет (5) година планирано је 40.000,00 КМ.
Планирано је да се уради 12 (дванаест ) пропуста. Расписана јавна набавка ТК-
V-243/19, конкурентски захтјев за достављање понуда уз проводјење Е-аукције
и посао је добио понуђач са најнижом цијеном, уговор број 357/19, уговорена
вриједност 39.840,07 КМ и уговор је закључен са ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“
Бијељина. Посао је извођен на више локација и то један (1) пропуст на каналу
Јањица (Горњи Којчиновац), затим 7 (седам) пропуста у источном дијелу ХМС
“Семберија“ Бијељина, 4 (четири) пропуста у западном дијелу ХМС
“Семберија“ Бијељина. Истичемо са задовољством да је и овај плански задатак
у 2019.години 100% реализован.

2. Што се тиче снимања и измуљивања дијела главних канала ХМС „Семберија“
Бијељина планирана средства за овај пројекат који смо такође почели прије 5
(пет) година износе 40.000,00 КМ. Планирано је да се измуљи дио канала I и
дио канала IV у источном дијелу ХМС “Семберија“ Бијељина у укупној дужини
од 2.640 метара.Расписана је јавна набавка број ТК-IV-245/19. Посао је добио
понуђач са најнижом цијеном,уговор број 358/19 и вриједност уговора 39.929,76
КМ. Посао је без икаквих проблема реализован на вријеме и квалитетно.
Плански задатак испуњен 100%.

 Што се тиче ставке Геодетско снимање терена  истичемо да смо плански у првом
плану  имали само једно снимање, међутим након реалокације средстава Одлуком
Скупштине Града Бијељина добили смо додатних 1.500,00 КМ,тако да смо имали и
друго снимање. Урађена су два директна споразума и то ДС-II-19 и ДС-XII-19,број
378/19 и број 902/19, уговорена вриједност првог снимања 3.118,00 КМ и другог
снимања 3.838,00 КМ. Оба директна споразума закључена су на основу најниже
цијене са ДОО “ЦАМИЋ“ Јања. Снимања су изводјена на ХМС “Семберија“
Бијељина источни диоглавног канала I и IV у дужини од 2.643 метра и друго
снимање такође на ХМС “Семберија“ Бијељина на главном каналу II у дужини
2.525 метара. Напомињемо да су снимања вршена два пута и то прије радова и
послије извршених радова и овај посао је рализован 100%

 Што се тиче укупног пословања Ј.П. „Воде“ Бијељина можемо рећи следеће:
Остварени укупни приход износи:  827.936,00 КМ
Остварени укупни расход износи: 827.747,00 КМ
Остварена добит је : 189,00 КМ

Истичемо да су планиране активности у 2019.години извршене 100 %, односно да су
плански задаци испуњени у потпуности.



5. ЗАКЉУЧАК

На основу изложеног Извјештаја о раду Ј.П. „Воде“ Бијељина за 2019.годину
можемо закључити следеће:

 да смо у 2019.години што се тиче Текућег одржавања хидромелирационог
одржавања „Семберија“ Бијељина успјешно смо извршили овај плански задатак
(кошење два пута годишње комплетног ХМС,те комасационо подручје Бијељина III
и IV са банкинама поред канала;

 да смо у 2019.години чистили растиње,сјекли дрвеће и шибље на каналима који су
копани за вријеме аустроугарске власти и то у МЗ Балатун, МЗ Црњелово и МЗ
Велика Обарска;

 да смо у 2019.години шљунчали и гредерисали путеве уз каналску мрежу ХМС, те
комасационо подручје Бијељина III и IV;

 да смо у 2019.години подјелили 284 бетонске циојеви разних профила у 12 мјесних
заједница које нису обухваћене ХМС;

 да смо у 2019.години каналисали путеве у МЗ Велика Обарска;
 да смо у 2019.години вршили шкарпирање и продубљивање главног канала II у

источном дијелу ХМС у дужини од 2.525 метара;
 да смо у 2019 години вршили поправку пропуста и пута МЗ Градац;
 да смо у 2019.години наставили реконструкцију – изградњу пропуста дванаест (12)

комада  и то један (1) на каналу Јањица и седам (7) на ХМС источни дио и
четири(4) пропуста на ХМС у западном дијелу;

 да смо у 2019 години вршили измуљивање главних канала I и IV у источном дијелу
у ХМС у дужини од 2.640 метара;

 да је ЈП “Воде“ у 2019 години имали добру сарадњу са Скупштином Града
Бијељина, Градоначелником и ресорним Одјељењем за пољопривреду;

 да је ЈП “Воде“ Бијељина пословну 2019.годину која је била тешка заврши са
вишком прихода над расходима у износу од 189,00 КМ;

 да је ЈП “Воде“ Бијељина све планиране задатке уз много потешкоћа успјешно
завршила на задовољство оснивача и градјана Града Бијељина.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2019. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. УВОД

Извјештај о раду ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина урађен је у складу са
чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( „Службени гласник
РС“ број 94/15), члана 37. Статута  ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина број 6/15 од
18.06.2015.године и Допуне статута ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина број 17/17 од
23.11.2017.године.

Јавно комунално предузеће „Градско гробље“ ДОО Бијељина обављајући послове
погребне дјелатности и сагледавајући значај и осјетљивост ове области, обезбеђује
нормално функционисање и рад 24 сата (са почетком рада мртвачнице Предузеће ради 24
сата), током цијеле године. Својим односом при пружању погребних услуга тежи ка
сталном повећању квалитета нивоа услуга, како у основној дјелатности, укопима,
опремању и превозу умрлих, тако и у пословима који су у служби основне дјелатности,
уређењу и одржавању гробља и другим услужним радовима.

У тренуцима губитка најближих, када су људи блокирани тугом и болом у посебном
психофизичком стању, у стресној ситуацији са интензивним емотивним набојем, ЈКП
„Градско гробље“ ДОО Бијељина настоји да ради увијек предано и савјесно, да се
препознаје по високом нивоу личне одговорности и професинализма у раду.

Настоји да све послове везане за укоп обавља благовремено и конкретно уз достојанствено
поштовање умрлих и њихових породица.

Одредбама члана 2. став 1. тачка 3.) Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 124/11) прописано је да се као комунална дјелатност од
посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра погребна дјелатност.

Пословне активности Предузећа у потпуности се извршавају на основу Закона о гробљима
и погребној дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
31/13 и 6/14), Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 11/15 и 12/18), Закона о јавним предузећима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), Закона о
привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17).

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Оснивање и регистрација

Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана 13.новембра 2014. године,
донијела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“ ДОО



Бијељина ради управљање гробљима на подручју Града Бијељина и обављање погребних
и припадајућих дјелатности.

Јавно комунално предузеће „Градско гробље“ ДОО Бијељина, са сједиштем у улици
Нушићева број 1 основано је Одлуком Скупштине Града Бијељина број 01-022-91/14 од
13.02.2014. године, као самостално предузеће и правни наслиједник АД „Комуналац“
Бијељина у области обављањапогребних и припадајућих дјелатности.

Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број 059-0-Reg-17-000073 од дана
08.02.2017. године, уписана је промјена статуса лица овлашћеног за заступање Јавног
комуналног предузећа „Градско гробље“ ДОО Бијељина, са сједиштем у улици Нушићева
број 1 гдје је као вршилац дужности директора тј. лица овлашћено за заступање уписан:
Слађан Симић, дипломирани економиста, Са пребивалиштем у Бијељини.

3. ЗАКЉУЧАК

Заједничким радом Управе предузећа и служби Предузећа, Надзорног одбора,
Скупштине Предузећа и надлежним службама Града Бијељина задуженим за праћење рада
комуналних предузећа, реузлтат је стабилност овог Предузећа, са
материјалним,финансијским и технолошким претпоставкама за даљи развој Предузећа у
наредном периоду при обављању регистроване дјелатности.

Без обзира на многе потешкоће с којима је суочено у редовном извршавању својих
обавеза према запосленим и друштву уопште, Предузеће настоји дати свој пуни допринос
у спречавању настанка неликвидности. Као такво, Предузеће настоји бити пожељан и
коректан партнер према својим корисницима услуга, добављачима, запосленим, према
Граду Бијељина као оснивачу и другима. У техничком погледу и у наредном планском
периоду, Предузеће ће посебну пажњу посветити раду мртвачнице и продаји погребне
опреме гдје жели да побољша пружање услуга и задржи достигнути ниво који се односи
на основну дјелатност.

Извршена анализа пословања и идетификовани проблеми са којима се суочава ЈКП
“Градско гробље“ ДОО Бијељина, представљају подлогу за доношење мјера за
побољшање пословања. У 2019. години остварен је позитиван финансијски резултат.
Укупни приходи Предузећа за период од 01.01. до 31.12.2019. године износе 924.436 КМ и
у односу на 2018. годину већи су за 21,22% односно за 161.854 КМ. Укупни расходи
Предузећа, за период од 01.01. до 31.12.2019. године, износе 913.664 КМ и у односу на
2018. годину већи су за 20,15% односно за 153.225 КМ.

Укупан нето добитак за 2019.године износи 7.795 КМ.

Укупан нето  добитак за 2019. годину износи 7.795 КМ, док је у 2018. години остварен
нето добитак у износу од 738,00 КМ и исказан у Билансу успијеха на AOP-у 299 у колони
број 5.



По Пореском билансу исказана је добит за обрачунски период, те је обавеза за порез на
добит у износу од 2.977,00 КМ. Како је у 2018. години плаћан порез на добит у мјесечном
износу од 900,00 КМ и више плаћен порез из 2018. године, остала је обавеза пореза на
добит за 2019. годину у износу од 1.322,71 КМ.

Све ове капиталне инвестиције које су планиране и урађене на гробљима којим управља
ЈКП “Градско гробље“ ДОО Бијељина представљају основ за квалитетно обављање
регистроване дјелатности на основу Закона о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске” број: 124/11), Закона о гробљима и погребној, дјелатности
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/13 и 6/14) и Одлуке о
гробљима и погребној дјелатности на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ број: 11/15).

Посебно значајан пројекат у 2019. години представља завршетак радова на објекту
мртвачнице. Овај пројекат је један велики искорак за ЈКП “Градско гробље“ ДОО
Бијељина јер почетком рада мртвачнице, предузеће својим корисницима нуди комплетну
услугу што до сад није био случај.

Са почетком рада мултифункционалног објекта у коме се налази мртвачница са
расхладним уређајима, сала за патологију, продавница погребне опреме са цвјећаром и
сала за помене кога је финансирао Град Бијељина наши корисници имају прилику да
добију најбољу и најповољнију услугу на овом подручју.

Један од значајнијих пројеката у 2020. години представља изградња административног
објекта - управне зграде предузећа на Новом Градском гробљу Хасе – Бријесница.
Административни објекат је у првој фази функционисања Новог Градског гробља Хасе
Бријесница предвиђен је да прихвати и подржи функције које су важећим регулационим
планом везане за друге објекте због што бржег оспособљавања локалитета за сахрањивање
и организацију рада на гробљу. Објекат је у складу са пројектним задатком конципиран
тако да се у првој фази простор користи за одржавање комеморативних скупова уз
могућност спровођења традиционалних обреда, обављање административних послова као
и одлагање опреме за одржавање гробља.

Овај објекат у цјелини како је ораганизован простор гробља представља унапређење у
организацији пословања предузећа јер ће сви послови везани за рад гробља ( продаја
гробних мјеста, наплата одржавања гробља, услуга мртвачнице, наплата сала за помене и
сви други послови везани за погребну дјелатност) биити одрађени брже и ефикасније. Овај
објекат се финансира средствима из буџета Града Бијељина.

Планом изградње Новог Градског гробља Хасе – Бријесница усвојеног 26. јуна 2012.
године Одлуком Скупштине Града Бијељина број: 01-022-73/12 гдје се почело са
изградњом овог комлекса Град Бијељина ставио се у равноправан положај са Градовима
из окружења ( Бања Лука, Београд, Нови Сад, Загреб, Сарајево).

Рад предузећа и мјере за унапређење пословања и остваривање што бољег финансијског
резултата у 2020. години су:



 побољшати наплату одржавања заједничких површина гробља (систем опомена и
позива нередовним платишама са којима није потписан уговор о одржавању
заједничких површина гробља а на тај начин повећати приход),

 преиспитати постојеће капацитете расположивих људских ресурса и потенцијале
запослених као највриједнијих средстава организације, са потребама предузећа
како би се постигла боља ефикасност и економичност Предузећа. Ангажовањем
свих запослених у Предузећу постижу се значајни резултати то питању наплате
потраживања за извршене комуналне услуге, те што боље унутрашње организације
у Предузећу која ће имати за циљ пружање што квалитетиније услуге у обављању
погребне дјелатности.

 у сарадњи са локалном заједницом обезбједити завршетак свих капиталних
инвестиција и на тај начин објединити све потребне садржаје на гробљу који ће
дугорочно утицати на резултат пословања,

 размотрити могућност остварења додатних прихода пружањем додатних улуга
(расадник, крематоријум, цвјећаре на гробљима које предузеће преузме у наредном
периоду, продаја погребне опреме).

 Почетком рада Централне мртвачнице, биће обезбеђена комплетна услуга коју
предузеће жели да унапреди и да све услуге буду што приступачније нашим
корисницима гдје се посебно даје нагласк на продавницу погребне опреме.

Пословна 2019. година за Предузеће представља наставак организованих и планом
успостављних активности које су дефинисане Планом инвестиционих улагања за период
од 2019.-2021. година

Предузеће ће задржати достигнути ниво пружања услуга и настојаће да их побољша у
2020. години, а посебан акценат Предузеће ће ставити на почетак рада мртвачнице и
продају погребне опреме, јер ће самим тим бити заокружен процес пословања.

Сви послови везани за изградњу гробља у периоду од оснивања ЈКП “Градско гробље”
ДОО Бијељина 2014. – 2020. година, имају за циљ да свим својим корисницима пружи
услугу која ће у тренуцима губитка најближих, када су људи блокирани тугом и болом у
посебном психофизичком стању, у стресној ситуацији са интезивним емотивним набојем
настојати да ради увијек предано и савјесно, да се препознајемо по високом нивоу личне
одговорности и професионализма у раду.

У наредном периоду потребно је обратити пажњу на процес реализације сваке од
предложених мјера за побољшање пословања и тежити ка остваривању планираних
циљева. Саставни дио извјештаја о раду ЈКП “Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2020.
годину чини и завршни рачун.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2019. годину ЈКП "Градско гробље" д.о.о.
Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/2100.jkp-gradsko-groblje-doo-bijeljina.html


