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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020. 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 ЈП
„Градска топлана“ којом је дефинисана организација и дјелатност предузећа.

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

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  Одлуке о
оснивању 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 рад и друге опреме. План
набавке у пословној 2020.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, и за које је  исто тако требало конкретније планирати средства у складу са
урађеној студији топлификације града, намеће се потреба да се приликом будућег
планирања  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 оне које 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 2020.години планирало наставити капитални ремонт котловског
постројења, замјенити систем за хемијску припрему воде,  замјенити измјењиваче,
замјенити градске циркулационе пумпе, извршити модернизацију укупног производног
система.

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 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 01.01.2020. до 31.12.2020. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ доо  Бијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2020. 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 61.000 м² и 63.000 м² стамбеног и   пословног

простора,
 Гријано је просјечно  3.437 м² школског простора и простора дјечијег обданишта,
 Број корисника стамбеног простора кретао се од 1.000 до 1.100 стамбених јединица

и 70-80 пословних једница,
 У 2020.години предузеће је уредно извршило своје услуге  корисницима

градскоггријања



 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 поџаконским 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 ђелатности.

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 дијелу извјештаја базираћемо се на оствареним приходима у периоду 01.01.2020.
до 31.12.2020. године. Први дио овог поглавља односи се на врсту остварених прихода док
у другом дијелу дајемо преглед фактурисаних  услуга физичким и правним лицима.

Комплетан документ Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2020. годину са
планом рада за 2021. 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 01.01.2020 ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева и
постигнутих резултата у току 2020. 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 претходном извјештајном
периоду, 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. Првостепеом одлуком је дана 13. јула 2020. године
одбијена тужба овог Друштва као неоснована. На поменуту пресуду правни заступник
Друштва у овом спору је поднио захтјев за ванредно преиспитавање. Одлука по овом
захтјеву још није донијета.

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 и остварених 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 2021. године побољшала, као и одржала ликвидност Друштва.

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 2020. 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 01.01.2020 ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. УВОД

Годишњи извјештај о раду ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо Бијељина за 2020. годину урађен је
у форми која је прописана чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске (Сл. гласник РС број 94/15).

2. ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

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 на еколошки прихватљив начин. За реализацију ове инвестиције Вијеће министара
Босне и Херцеговине је путем ентитетских влада ФБиХ и РС обезбиједило супсидијарна
кредитна средства Свјетске банке.

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 тадашњег Министарства за урбанизам,
стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију РепубликеСрпске (сада:
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС), које уједно врши и
надзор над реализацијом укупног пројекта.

На основу Споразума од 22.08.2002. године о оснивању међуопштинског вијећа за
реализацију пројекта регионалне санитарне депоније за чврсти отпад, потписан је Уговор
број 02-370 од 16.03.2005. годинео о снивању Јавног предузећа регионалн адепонија
„ЕКО-ДЕП“ са сједиштем у Бијељини, са циљем да ово предузеће изгради и управља
регионалном санитарном депонијом „Бријесница“ у Бијељини. Оснивачи јавног предузећа
су:

 Скупштина општине Бијељина,
 Скупштина општине Угљевик,
 Скупштина општине Лопаре,
 Опћинско вијеће Челић,
 Опћинско вијеће Теочак.

Предузеће је уписано у судски регистар код 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), проширење дјелатности као и пререгистрацију у „доо“ у
складу са Законом о привредним друштвима РС. Рјешењем о регистрацији предузећа од
09.11.2012. године Окружни привредни суд у Бијељини уписао је промјену облика
организовања и промијенио пословно име у ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА „ЕКО-ДЕП“ ДОО.



Прва фаза изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини завршена је
удецембру 2009. године, а предузеће је почело да обавља регистровану дјелатност пријема
и збрињавања чврстог комуналног отпада на регионалној санитарној депонији 01.01.2010.
године. ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо је наставило активности развоја и кроз другу фазу изградње
Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини. Средства за финансирање
друге фазе изградње регионалне депоније дијелом су обезбјеђена из кредитних средстава
Свјетске банке у оквиру Другог пројекта за управљање чврстим отпадом у Босни и
Херцеговини - SWMP2 (Second Solid Waste Management Project). Током 2020. године
настављен је развој депоније „Бријесница“ изградњом дијела санитарне ћелије број 3 на
депонији, а средства за ову инвестицију су обезбјеђена од стране Града Бијељина, док је
предузеће вршило кофинансирање из властитих извора у износу од око 5%.

3. ЦИЈЕНА УСЛУГА

Током 2020. године није било промјене цијене комуналне услуге депоновања
отпада, те је и даље на снази одобрена цијена од 50,00 КМ/т са укљученим ПДВ-ом, коју је
Скупштина града Бијељина одобрила Одлуком број 01-022-6/19 од 05.02.2019. године.

На основу ове одлуке Скупштина града Бијељина, ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо је са својим
комитентима закључило уговоре о пријему и депоновању комуналног отпада на
регионалној депонији који су усклађени са наведеном одобреном цијеном и који се
примјењују од 12.02.2019. године.

4. ДОЗВОЛЕ

На основу поднијетог захтјева Одјељењу за просторно уређење Града Бијељина,
добијена је Употребна дозвола број 02/2-361-91/19 од 20.02.2020. године за дио изграђене
санитарне ћелије број 3 на Регионалној санитарној депонији „Бријесница“.

Такође, предузеће се обратило Министарству за просторно уређење, грађевинарство и
екологију РС са захтјевом за издавање Дозволе за управљање отпадом за дио изграђене
ћелије број 3 на Регионалној санитарној депонији „Бријесница“ на основу којег је издато
Рјешење број 15.04.962-94/20 од 25.12.2020. године којим је одобрен рад новоизграђеног
дијела санитарне ћелије број 3 на депонији.

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

На основу проведене ревизије и извршеног увида у процедуре набавке и евиденција
у праћењу трансакција са набавкама може се закључити:

 да је предузеће провело прописане процедуре набавке у складу са законском
регулативом,

 да је устројен систем интерне контроле у провођењу набавки, праћењу, архивирању
и евидентирању трансакција везаних за набавке,

 да је Надзорни одбор усвојио детаљан план набавке и четири анекса плана набавки,



 остварена је укупна вриједност набавки у износу од 418.903,83 КМ (уговори и
примљене фактуре) од чега су поједине набавке извршена на основу проведених
процедура у претходној години,

 извршене су 33 јавне набавке по процедури директног споразума, што чини 86,84
% од укупног броја набавки, вриједносно набавке по процедури директног
споразума износе 108.713,84 КМ односно 25,95% од укупне вриједности свих
набавки,

 отвореним поступком извршено је 5 набавке или 13,16%, вриједност набавке
269.397,95 КМ или 64,31% вриједности свих набавки,

 остале набавке односе се на набавке од монополиста и на набавке до 1.000 КМ.

Вриједност ових набавки, рађена је на основу података из бруто биланса и биланса
добављача са 31.12.2020. године, и издвојено је вриједносно цца. 40.792,04 КМ, које у
укупној вриједности набавки учествују са 9,74%.

На основу проведене ревизије, која је извршена прегледом дијела документације и
праћењем трансакција везаних за јавне набавке, интерна ревизија сматра да су проведене
процедуре јавних набавки, те да су проведене у складу са утврђеном регулативом (Закона
о јавним набавкама) и испоштоване законске регулативе за реализацију истих, уз оцјену да
је обезбијеђено адекватно функционисање система интерне контроле и предлаже следеће:

6. ПРЕПОРУКЕ

На основу извршене ревизије процедура јавних набавки у 2020. години дају се
следеће препоруке:

 Предложити Извјештај о извршеним набавкама у 2020. години на усвајање.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2020. годину са програмом рада за 2021.
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 АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020. 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, 78/11) као и промјена облика организовања од
државног предузећа у акционарско друштво.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-Рег-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: Миленко Вићановић, дипломирани инжењер
електротехнике из Бијељине.

Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина је Одлуком о разрјешењу функције директора
АД „Комуналац“ Бијељина, број: 4543/2020 од 10.07.2020. године са исте разрјешио
Миленка Вићановића, закључно са 20.07.2020. године.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-Рег-20-001
470 од 21.07.2020. године уписана је промјена статуса лица овлашћеног за заступање, а на
основу Одлуке Надзорног одбора број: 4544/2020 од 10.07.2020. године, па је као лице
овлашћено за заступање уписан: Дико Цвијетиновић, дипломирани економиста из
Бијељине.

2. ЗАКЉУЧАК

На основу извршене анализе имовинског и финансијског положаја АД
„Комуналац“ Бијељина, може се закључити сљедеће:



 Финансијска равнотежа Друштва (краткорочна и дугорочна) у 2020.
години је стабилна, и знатно је побољшана у 2020. години у односу на 2019.
годину.

 Коефицијент текуће ликвидности Друштва (текућа имовина/краткорочне
обавезе), на дан билансирања 31.12.2020. године износи 1.758.355/854.565 = 2,058,
док је у 2019. години био 2,046, а у 2018. години 1,829. На основу наведених
показатеља текуће ликвидности, може се закључити да је текућа ликвидност у
2020. години знатно боља у односу на претходне године, првенствено због
чињенице да је Друштво готовину и готовинске еквиваленте значајно повећало
у текућој години у односу на претходну годину. Готовина и готовински
еквиваленти у  текућој години су у односу на претходну годину повећани за
73,18%.

 Коефицијент редуковане ликвидности (готовина + краткорочна
потраживања/краткорочне обавезе), на дан билансирања 31.12.2020. године износи
(618.848+1.060.610)/854.565= 1,965, у 2019. години је износио 1,915, док је у 2018.
години био 1,667. Коефицијент редуковане ликвидности у текућој години знатно
је изнад референтне вриједности, што показује да су предузете одређене мјере за
побољшање наплате краткорочних потраживања и смањење краткорочних обавеза.

 Коефицијент тренутне ликвидности (готовина/краткорочне обавезе) на крају
2020. године износи 618.848/854.565 = 0,724, док је у 2019. години износио 0,544, а
у 2018. години 0,366.   Коефицијент тренутне   ликвидности у текућој години
је знатно побољшан у односу на претходну годину, али је и даље испод
референтне вриједности 1, што показује да је коефицијент тренутне
ликвидности неповољан и да свега 72% својих краткорочних обавеза Друштво
може измирити из расположиве готовине.

 Просјечан број дана наплате потраживања у 2020. години износи 89 дана,
што је незнатно лошије од претходне године, у којој је период наплате
потраживања износио 80 дана. У текућој години период наплате потраживања је
повећан за 9 дана у односу на претходну годину.

 Коефицијент солвентности Друштва у 2020. години је знатно изнад
референтне вриједности 1 и износи 10,637. Имајући у виду да Друштво има
дугове у износу од 892.625 КМ и пословну активу у износу од 9.494.841 КМ,
долази се до закључка да је Друштво у могућности да измири све своје обавезе из
расположиве пословне активе.

 Референтна вриједност капитал/дугови у текућој години је погоршана у
односу на претходну годину због смањеног капитала и повећаних обавеза и
дугорочних резервисања Друштва, али је и даље однос капитал/дугови
(90,60:9,40) знатно помјерена у корист капитала.

 Коефицијент ефикасности имовине показује колико се успјешно користи
укупна стална и текућа имовина, те је минимална референта вриједност већа од
нуле. У нашем случају, коефицијент ефикасности имовине АД „Комуналац“
Бијељина је задовољавајући, посебно у 2020. години (1,090), док је у 2019. години
износио 0,999 а у 2018. години 0,916.

 Коефицијент обрта имовине у 2020. години је умањен у односу на 2019. годину,
што показује да је обртна имовина у текућој години мање ангажована у



остваривању прихода од продаје од ангажованости обртне имовине у претходној
години.

 Коефицијент обрта залиха треба  да буде што  већи,  јер  већи коефицијент
обрта залиха значи мање трошкове држања истих. Анализом коефицијента
обрта залиха у АД “Комуналац” Бијељина дошло се до закључка да се залихе у
текућој години знатно брже обрћу у односу на претходну годину.

 Коефицијент обрта потраживања у текућој години износи 8,19 и исти је
погоршан у односу на претходну годину, што показује да је наплативост
потраживања од купаца у 2020. години незнатно лошија у односу на претходну
годину, те да су дани везивања потраживања са 41 дана у претходној години
повећани на 45 дана у текућој години.

 Из анализе приносног положаја предузећа може се утврдити да је
резултат из пословних активности, остварен у 2020. години, негативан, те да је
погоршан у односу на претходну годину, јер је у текућој години остварен
пословни губитак у износу од 107.820 КМ, док је у 2019. години остварен
пословни губитак у износу од 9.411 КМ.

 У анализи профитабилности АД „Комуналац“ Бијељина евидентно је
погоршање коефицијента профитабилности у 2020. години у односу на претходну
годину. У посљедње четири године Друштво је профитабилно пословало, док је у
2016. години остварен губитак, који је приказао нерентабилно пословање.
Потребно је сачинити програм мјера за повећање прихода и смањење трошкова,
како би Друштво још више побољшало профитабилност пословања.

 Из анализе коефицијената рентабилности сопственог, инвестираног и
укупног капитала, утврђен је негативан коефицијент, који је знатно погоршан у
односу на претходне двије године.

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извршена анализа пословања и идентификовани проблеми са којима се суочава АД
“Комуналац” Бијељина, представљају подлогу за доношење мјера за побољшање
пословања и остварење позитивног финансијског резултата.

У текућој години остварен је негативан финансијски резултат и поједини показатељи
пословања су погоршани у односу на претходну годину.

Укупни приходи текуће године су мањи за 98.110 КМ од остварења претходне године,
док су укупни расходи увећани за 1.227.776 КМ. У 2020. години остварен је губитак прије
опорезивања у износу од 1.264.089 КМ, који представља разлику укупних прихода и
укупних расхода текуће године.

У Извјештају о пословању за 2019. годину, предложене су одређене мјере за унапређење
пословања и остварење позитивног финансијског резултата, које су дјелимично или у
потпуности реализоване у току 2020. године.

У наредном периоду потребно је предузети сљедеће мјере за побољшање пословања и
остварење позитивног финансијског резултата у 2021. години:



1. Побољшати наплату потраживања од купаца, са посебним акцентом на
наплату потраживања од физичких лица. За реализацију наведеног потребно је
веће ангажовање свих запослених а посебно је неопходно ангажовање лица
задужених за наплату и праћење наплате потраживања, како би се наплативост
у наредном периоду побољшала и спријечила застара потраживања.

2. Наставити са континуираним активностима на утуживању правних и физичких
лица.

3. Преиспитати постојеће капацитете расположивих људских ресурса и
потенцијале запослених, као највриједнијих средстава организације, са потребама
Друштва, како би се постигла боља ефикасност и економичност пословања.

4. Анализирати капацитете сталних средстава, односно искориштеност и
ангажованост сталних средстава у складу са техничком опремљености и старости,
те преиспитати могућност додатног ангажовања сталних средстава.

5. Извршити детаљну анализу свих расхода и преиспитати могућност смањења
појединих расхода, посебно оних који имају значајно учешће у укупним
расходима.

6. Преко Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике
Српске, а на основу пријаве на јавни конкурс за додјељивање средстава за
суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине,
енергетске ефикасноти и обновљивих извора енергије, обезбједити додатна
средства за проширење дјелатности и остварење додатних прихода.

7. Кроз пројекат раздвајања отпада на мјесту настанка укључити што већи
број корисника, јер се тако смањују трошкови управљана отпадом, транспорта, јер
не морате транспортовати посебно секундарне сировине. Каснији процес
управљања отпадом је много повољнији и добија се квалитетнија секундарна
сировина коју је касније лакше сепарирати.

8. Постављање еко контејнера на одређеним локацијама за сортирање отпада на
изворишту (ПЕТ, пластика, папир, картон, стакло…).

9. Израдити студију изводљивости којом ће се процјенити шансе за успјех
остваривања циљева пројекта гријања и хлађења пословних просторија помоћу
топлотних пумпи, чиме би се трошкови гријања и хлађења пословних просторија
смањили и створили предуслови за остварење додатних прихода пружањем услуга
гријања и хлађења објеката који су под закупом, а који су власништво Друштва.

10. Извршити санацију свих објеката који се издају под закуп, како би се створили
основни услови за редовну употребу објеката. Под санацијом подразумијевамо
довођење објекта или једног његовог дијела, односно појединачног елем ен та
, к оји је због неких непожељних дјеловања остећен , па му је ф ункци
ја уп и тн а, у п р воби тн о стање носивости и функционалности уз отклањање
неких мањих уочених недостатака.

11. У сарадњи са локалном заједницом обезбиједити и друге послове из
надлежности комуналне дјелатности, као што су чишћење дивљих депонија,
изградња депоа за контејнере, кошење амброзије, кошење и уређење путних појаса,
одржавање кишне канализације, азил за псе, израда хоризонталне сигнализације и
друго.



12. Извршити анализу остварених прихода, посебно прихода од услуга одвоза
чврстог комуналног отпада физичким лицима, са посебним освртом на сљедеће:
- упоређивање стварних и евидентираних квадратура корисних стамбених

површина,
- економска исплативост постојеће цијене одвоза чврстог комуналног отпада,
- заступљеност свих корисника у евиденцији одвоза и
- размотрити могућност остварења додатних прихода пружањем нових

услуга, по основу постојећих расположивих људских и материјалних ресурса.

У наредном периоду потребно је обратити пажњу на процес реализације сваке од
предложених мјера за побољшање пословања и тежити ка остваривању планираних
циљева.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2020. 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
01.01.2020 ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар-децембар 2020. 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: 13
Вриједност основног капитала у КМ: 25.759.197 КМ

Пословне име, сједиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске
извјештаје: „Петрос“   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 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 2020.години
планирали смо да косимо два пута годишње комплетан ХМС, те је због тога било
предвиђено 240.000,00 КМ. Након расписане јавне набавке путем отвореног поступка уз
провођење Е-аукције са закључењем оквирног споразума број ТО-I-128/20. После
завршене процедуре јавне набавке потписан је уговор о пружању услуга број 308/20 од
27.04. 2020.године, вриједност уговора је 239.872,63 КМ, услуге је пружао ДОО „ГМ
ПРОМ“ Бијељина.

Истичемо да смо први циклус почели 09.06.2020.године а завршили (прво кошење)
08.09.2020.године. Други циклус (кошење) почели смо 23.09.2020.године а завршили
комплетно друго кошење 09.11.2020.године. Уговор је реализован у потпуности
квалитетно и на вријеме, тако да смо овај плански задатак 100 % реализовали.

Што се тиче шљунчања и гредерисања уз канале западног и источног дијела ХМС
„Семберија“ Бијељина и комесационом подручју Бијељина III и IV,као и на осталим
мјестима по посебном налогу наручиоца посла извјештавамо Вас да смо у 2020.години на
овој ставци планирали 60.000,00 КМ и то 3.200 мᶟ на путеве крај канала ХМС и 400 м ᶟ на
комесационо подручје Бијељина III и IV.

Након расписане јавне набавке путем отвореног поступка уз спровођење Е-аукције са
закључењем оквирног споразума број ТО-II-145/20 после завршене процедуре јавне
набавке потписан је уговор о пружању услуга број 305/20 од 27.04.2020.године и



вриједност уговора је 59.950,80 КМ. Друго гредерисање путева поред канала ХМС и
Бијељина III и IV рађено је после јесењих радова у времену од 24.11.2020. до
24.11.2020.године. Истичемо да је овај плански задатак реализован на вријеме и
квалитетно (100 %) без примједби наручиоца посла.

Што се тиче радова за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода,
Планом рада Ј.П. „Воде“ Бијељина за 2020.годину планирана су два лота ТК-III-204 (2
лот-а)/20

ЛОТ 1 – Остали урегнтни радови спроведен је путем конкурентског захтјева за доставу
понуда и за овај лот планирано је 7.000,00 КМ. Број уговора је 296/20 од 24.04.2020.године
и вриједност уговора је 6.998,94 КМ.
Овај посао је рађен на локалитету МЗ Градац-Ступањ (стари пут). Посао је рађен у
периоду од 17.06.2020. до 24.06.2020.године.
Констатујемо да је овај посао (лот) на вријеме и квалитетно урађен (100 %)

ЛОТ 2 - Каналисање путева, уређење одрона и израда пропуста у МЗ које нису покривене
ХМС и за овај лот планирано је 10.000,00 КМ. Спроведена је јавна набавка путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Закључен је уговор са ДОО РАДИША“ број
297/20 од 24.04.2020.године.
Вриједност уговора је 9.991,80 КМ. Рађено је на територији мјесне заједнице Градац –
Ступањ (уређење приступног пута преко водотока Ступањ).
Радови почели 26.05.2020.године и трајали до 23.06.2020.године.
Констатујемо да је овај плански задатак (лот) завршен квалитетно и на вријеме без
примједби уговорача (наручиоца) посла.

Што се тиче додјеле бетонских цијеви Ø300 до Ø1000 за потребе мјесних заједница у
2020.години. На овој ставци је планирано 7.000,00 КМ са ПДВ-ом, а стварно је
реализовано 6.998,94 КМ. Посао је реализован на основу директног споразума, ДС-VII-20,
уговор број 374/19. Уговор је закључен са ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ “Бијељина. Укупно је
подјељено 179 бетонских цијеви различитог профила а за потребе 11 мјесних заједница
које нису покривене (односно немају урађен хидромелиорациони систем).
Посао је реализован 100 %.

Што се тиче геодетског снимања терена, по плану Ј.П.“Воде“ Бијељина за 2020.годину на
овој ставци је планирано 6.000,00 КМ. Предиђено је снимање источног дијела канала II и
IV. Потписан је директни споразум ДС-III-20, уговор број 365/20 од 19.05.2020.године,
склопљен са ДОО „ЦАМИЋ“ Јања. Уговорена вриједност је 6.000,00 КМ и вријеме
вршења услуга је мај-септембар 2020.године.
Истичемо да су снимања вршена прије почетка радова, те после завршетка радова
на измуљивању два поменута канала II и IV у источном дијелу ХМС.
Плански задатак је испуњен 100 %.

Што се тиче средстава које смо добили од посебних водопривредних накнада које нам је
додјелила Скупштина Града Бијељина у висини од 90.000,00 КМ та средства су подјељења
у три пројекта и то :



Што се тиче снимања и измуљивања дијела главних канала ХМС „Семберија“ Бијељина
планирана средства за овај пројекат који је започет прије шест (6) година износе 40.000,00
КМ. Планирано је да се измуљи дио канала ИИ у источном дијелу ХМС у дужини 1771 м
и дио канала IV источни дио ХМС у дужини 734,34 м. Расписана је јавна набавка путем
конкурентског захтјева за доставу понуда ТК-IV-230/20. Потписан је уговор број 334/20 од
07.05.2020.године. Радови су почели 21.08.2020.године а завршени 30.09.2020.године у
уговореном року.
Посао је урађен на вријеме и квалитетно и Ј.П.“Воде“ није имало примједби на урађен
посао.

Што се тиче Реконструкције пропуста на ХМС “Семберија“ Бијељина планирана средства
за овај пројекат, који је започео прије шест (6) година износе 25.000,00 КМ. Планирано је
да се уради шест (6) пропуста у западном дијелу ХМС и два (2) пропусат у источном
дијелу ХМС. Расписана је јавна набавка путем  конкурентског захтјева за доставу понуда
ТК-V-235/20. Потписан је уговор број 329/20 са ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина од
04.05.2020.године. Радови су почели 25.05.2020. године а завршени 01.06.2020.године.
Овај плански задатак је урађен на вријеме и квалитетно.
Плански задатак испуњен 100 %.

Што се тиче уређења (сјеча шибља, копање, равнање) старог тока канала Бистрик (гробље
Бродац) у дужини 1000 метара, планирана средства за овај пројекат била су 25.000,00 КМ.
Расписана је јавна набавка путем  конкурентског захтјева за доставу понуда, ТК-XI-
393/20. Уговор број 479/20 од 24.06.2020.године потписан са ДОО „ДИС ЦОМПАНY“
Бијељина, вриједност уговора 24.964,47 КМ. Радови почели 12.08.2020.године а завршени
30.09.2020.године
Напомињемо да је овај плански задатак урађен на вријеме и уредно, тако да нисмо имали
примједби на тај посао.

Што се тиче укупног пословања Ј.П. „Воде“ Бијељина можемо истаћи следеће:
Остварени укупни приход износи:  836.287,00 КМ
Остварени укупни расход износи: 836.153,00 КМ
Остварена добит је :                           134,00 КМ

На крају са задовољством можемо извјестити Скупштину Града Бијељина да су планиране
активности у 2020.години извршене 100 %, односно да су плански задаци испуњени у
потпуности.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу изложеног Извјештаја о раду Ј.П. „Воде“ Бијељина за 2020.годину
можемо закључити следеће:

 да смо у 2020.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;



 да смо у 2020.години што се тиче шљунчања и гредерисања уз канале источног и
западног дијела ХМС и комесационо подручје Бијељина III и IV као и остала мјеста
по посебном налогу наручиоца посла. Успјешно је извршен овај пласнки задатак;

 да смо у 2020.години што се тиче радова за потребе МЗ у циљу заштите од штетног
дејства вода урадили успјешно два лот-а;

 да смо у 2020.години подјелили у 11 МЗ укупно 179 бетонских цијеви разних
профила а које нису обухваћене ХМС „Семберија“ Бијељина;

 да смо у 2020. години вршили измуљивање главних канала II и IV у источном
дијелу у ХМС у дужини од 2.505 метара;

 да смо у 2020.години наставили реконструкцију нових шест (6) пропуста у
западном и два (2) пропуста у источном дијелу ХМС;

 да смо у 2020.години уредили канал старог тока Бистрик (гробље Бродац) и
омогућили нова гробна мјеста у гробљу Бродац;

 да је ЈП “Воде“ у 2020.години имало добру сарадњу са Скупштином Града
Бијељина, Градоначелником и ресорним Одјељењем за пољопривреду;

 да је ЈП “Воде“ Бијељина пословну 2020.годину остварила са добитом од 134,00
КМ;

 да је ЈП “Воде“ Бијељина све планиране задатке предвиђене у Плану рада за
2020.годину у потпуности успјешно завршило.

НАПОМЕНА:

Морамо напоменути оснивача овог предузећа тј. Скупштину Града Бијељина да у току
израде овог Извјештаја смо добили пресуду Основног привредног суда у Бијељини да
треба да платимо нешто што није одлуком одобрено, није уговором дефинисано и није
уопште уведено у посао, нити је рађено. Такође ревизорска кућа „Петрос“ Бијељина
предложила је да резервишемо средства за измирење пресуде.

Обавјештавамо Вас да ћемо у Плану пословања за 2021.годину одвојити посебну ставку за
резервацију по пресуди, тако да ћемо испоштовати приједлог ревизије и чекати шта ће се
догодити са пресудом на Вишем привредном суду у Бања Луци,  те Врховном суду
Републике Српске.

Ми се надамо да постоји још увијек правда и правичност, тако да сматрамо да нећемо
морати да употријебимо ова резервисана средства по пресуди.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2020. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


