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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. УВОД

У овом извјештају биће обрађени основни пословни токови и други послови везани
за финансије предузећа у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. 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 01.01.2013. до 31.12.2013. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ доо  Бијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2013. 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 183 дана,
 Гријано је просјечно између 65.500 м² и 69.500 м² стамбеног и пословног

простора,
 Гријано је између 8.900 м² и 10.300 м² школског простора и простора

дјечијег обданишта,
 Број корисника стамбеног простора кретао се од 1.132 до 1.159 стамбених

јединица и 79-80 пословних једница,
 У 2013.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 прописима.

2. ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Показатељи стања и резултата служе за оцјену финансијског положаја који је се
темељи на односима имовине и извора из којих је та имовина финансирана, те



успјешности пословања, а све у циљу сагледавања ликвидности, рентабилности и
бонитета предузећа.

На основу наведеног израчунати су показатељи за период од 01.01.2013-31.12.2013
године.

Ликвидност

Општа ликвидност= текућа средства/текуће обавезе= 511.313,00 / 777.459,00=0,66
Однос опше ликвидности је показатељ финнасијске структуре предузећа. Вриједност овог
показатеља на дан билансирања 31.12.2013.године Иизноси 0,66.

Показатељ опште ликвидности у 2012.години износио је 0,60 што показује да предузеће
није успјело побољшати своју ликвидност у обрачунском периоду који је предмет анализе.

То нам указује да се текућа средства не могу покрити текуће обавезе.

Показатељ рентабилности

Рентабилност пословања=
=оперативи трошкови / опреративниприходи=1.188.032/1.215.310=0.98
Овај показатељ показује колико је оперативног прихода потребно за покриће оперативних
трошкова.У току 2013 године предузеће је остварило више готовинског оперативног
прихода у односу на оперативне трошкове у износу од 27.278,00 КМ што представља
добит предузећа у извјештајном периоду.Разлог овом резултату у току 2013.године јесте
смањење трошкова амортизације због искњижавања средстава која су прибављена
куповином од емисије обвезница Града Бијељина и смањење трошкова угља у току грејне
сезоне .

Из приложеног се може видјети да,  без обзира на чињеницу што је предузеће у току 2013
години успјело да смањи трошкове пословања, предузеће из основне дјелатности и са
постојећим цијенама услуга не може бити рентабилно нити пословати успјешно.Поред
цијена услуга које су испод прага рентабилности, тј.цијене којом се не могу покрити
трошкови, пословање предузећа додатно оптерећују цијене основних инпута тј. цијене
угља са превозом, цијене горива, трошкови одржавана и ремонта постројења и сл.

Поред наведеног у прошлој години нису створени ни услови за проширење капацитета
топловодног система што је било предвиђено Трогодишњим планом пословања.

Из извјештаја је видљиво да је основа за успјешан рад предузећа утврђивање економске
цијене гријања.Потребно је омогућити услове за успјешно пословање предузећа, стварање
услова за обнављање средстава предузећа, смањење губитака енергије, повећати
функционалност и сигурност топловодног система ,као и изградња новог којим бисмо
повећали број корисника и тиме омогућили повећање прихода предузећа.



Битно је напоменути да се структура наших корисника није промјенила, ради  се о
великом броју незапослених, пензионера и других социјално угрожених категорија
становништва.Проблеми у уредној и редовној наплати су констано присутни што се
одражава на текућу ликвидност предузећа.

Све до утврђивања економске цијене гријања,  представници администрације  Града
Бијељина својим Буџетом треба планирати суфинасирање предузећа којим би се
омогућило несметано пословање без губитка.

Комплетан документ Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2013. 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 01.01.2013 ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар – децембар 2013. године, као и о извршењу преузетих обавеза према
EBRD-у  и Споразуму о јавним услугама. 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 одводњавање отпадних вода. Друштво је
успјешно обавило свој основни задатак – уредно снабдијевање грађана и привреде
здравом и питком водом.

Посебно значајну активност представља реализација изградње канализационог система у
Бијељини, пошто је то од историјског значаја за Бијељину, са становишта изградње
канализације и пречишћавање отпадних вода, као и основ за заштиту подземних вода и
изворишта воде за пиће, од могућих загађења, чиме се дугорочно стварају претпоставке за
рад предузећа, односно снабдијевање града и околиних мјеста, водом за пиће. За потребе
провођења ових активности, Друштво је 18. јула 2007. године, потписало, закључило са
EBRD пројектни уговор број 36876  којим је овом Друштву одобрен кредит у износу од
7.000.000,00 €. Такође, ово Друштво је, дана 22. јула 2010. године, потписало, закључило
са EBRD уговор о зајму број 40775 којим је Друштву одобрен кредит у износу од
5.000.000,00 € и уговор о гранту број 40775 са Градом Бијељина, Републиком Српском и
EBRD којим су овом Друштву одобрена донаторска, бесповратна средства, у укупном
износу од 11.366.000,00 € (10.500.000 € за наставак реализације пројекта и 866.000,00 € за
консултантске услуге). Такође су у току и активности на обезбјеђењу нове донације од
Владе Холандије у износу од 6.700.000,00 € из програма „Orio“ за наставак активности на
изградњи канализације. У прилог томе, додајемо да је ово Друштво на иницијативу EBRD
и у сарадњи са изабраним консултантом EBRD-а, дана 20. јула 2010. године закључило са
Градом Бијељина Споразум о јавним услугама и мјерама за унапређење система
водоснабдијевања и канализационог система на подручју Града Бијељина а по претходно
добијеној сагласности Скупштине Града Бијељина, одржаној дана 20. јула 2010. године.
Анализом наведених уговора о кредитном аранжману са EBRD и Споразума о јавним
услугама, можемо слободно рећи, да је ово Друштво преузело широк дијапазон и спектар
различитих и врло озбиљних обавеза које је дужно примјењивати односно спроводити у
свом раду и пословању. Сви детаљи везани за преузете обавезе налазе се у уговору под
називом „пројектне обавезе“, затим „финансијске и пословне обавезе“, „услови
правноснажности уговора“, па „одговорности у погледу извођења пројекта“ и
„уговорне казне и суспензије“.

Једна од кључних обавеза је и раздвајање основне од споредне дјелатности чији је
посљедњи рок био на 01. јануар 2012. године.

Урађен је Елаборат о могућностима одвајања основне од споредне дјелатности у два
зассебна правна лица од стране Комисије, која је формирана Одлуком Управе Друштва.
Скупштина акционара, је на 14. редовној сједници одржаној дана 27. јуна 2013. године,



усвојила Закључак о упознавању са Елаборатом о могућностима одвајања основне од
споредне дјелатности, у два засебна правна лица са задужењима и на начин да се даје
подршка другој алтернативи. Варијантом један, Елабората, предвиђено је формирање
новог привредног друтва, у правној форми ДОО (друштво са ограниченом одговорношћу),
од стране А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, као једне од могућих алтернатива за
испуњавање уговорне обавезе раздвајања основне од споредне дјелатности у два засебна
правна лица.

2. МАКРО И МИКРО ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Макро организација Друштва подразумијева сљедеће унутрашње организационе
јединице:

1. Управа Друштва;
2. Стручна служба Управе Друштва:
3. Одјељење за заштиту животне средине;
4. Одјељење за информационе технологије;
5. Економско – правни сектор;
6. Технички сектор;
7. Одјељење интерне ревизије.

Управом Друштва, руководи и одговоран је за њен рад, директор Друштва.

Стручном службом Управе Друштва, као и Одјељењем за заштиту животне средине,
руководи и одговоран је за њен рад директор Друштва.

Економско – правним сектором, руководи и одговоран је за његов рад извршни директор
економско – правног сектора.

Техничким сектором, руководи и одговоран је за његов рад извршни директор техничког
сектора.

Одјељењем интерне ревизије руководи и одговоран је за њен рад директор Одјељења
интерне ревизије.

3. ПРОБЛЕМИ И ТЕШКОЋЕ У РАДУ

Поред евидентних резултата у пословању Друштва у 2013. години испољени су  и
одређени проблеми а то су:

1. Друштво је у позицији да се у наредном периоду мора  максимално ангажовати на
плану остварења прихода, а нарочито контроли расхода како би било у ситуацији
да редовно сервисира доспјеле ануитете по кредиту ЕБРД-а.

2. Како би се повећао проценат наплате неопходна је стална активност Друштва која
укључује контролу на терену, слање опомена, утужења и као последња мјера
искључења са водоводне мреже несавјесних потрошача. Овај стратешки задатак за



повећање наплате подразумијева и бољу сарадњу са комуналном полицијом и
убрзање судских процеса.

3. Проблем доношења Закона о поштанском саобраћају  којим је дефинисано да се
дистрибуција рачуна врши путем пошта Републике Српске што ће значајно
оптеретити пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на годишњем
нивоу око 300.000 КМ. У том смислу у току је велика активност путем Удружења
водовода Републике Српске и Удружења комуналних предузећа да дође до измјене
тог Закона, пошто примјена овог Закона би значајно отежала пословање свих
комуналних предузћа Републике Српске. У међувремену је 18. маја дошла тужба на
износ од 270.000,00 KM, због изгубљене добити (поступак у току).

4. На основу члана 49. став 2. Закона о јавним путевима дефинисао је да за право
коришћења на путном земљишту у сврху полагања водоводних цијеви потребно је
плаћати накнада у износу од 2,00 КМ по дужном метру заузетог земљишта,
увећаног, односно умањеног за износ одређен према ПГДС (интезитет саобраћаја).
Овим се значајно оптерећује пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
јер се процјењује да би у наредној години требало на основу пројектованих
активности издвојити око120.000 КМ за ову врсту накнаде.

5. Неопходне активности по службама:
 набавка опреме за смањење кварова и за смањење губитака воде у мрежи;
 акредитација лабораторије – стандард 17025;
 увођење ISO стандарда 9001, 22000;
 опремање лабораторије за испитивање отпадних вода;
 послови на успостављању ГИС (географски информациони систем);
 лиценцирање софтвера;
 набавка опреме за еталонирање и баждарење водомјера и
 набавка опреме за ТВ инспекцију канализације.

4. З А К Љ У Ч А К

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

Комплетан документ Извјештаја о пословању за 2013. 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 01.01.2013 ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. УВОД

Годишњи извјештај о пословању ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо Бијељина за 2013. годину
урађен је у складу са чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(Сл. гласник РС број 36/09 и 52/11).

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. За реализацију су понуђена средства Свјетске банке, која су
намјенски обезбијеђена.

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

На основу Споразума од 22.08.2002. године потписан је Уговор: број: 02-370 од
15.03.2005. године о оснивању Јавног предузећа регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ са
сједиштем у Бијељини, са циљем да ово предузеће изгради и управља регионалном
депонијом  у Бијељини. Оснивачи јавног предузећа су:

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

Предузеће је уписано у судски регистар 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 промјенио пословно име у ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „ЕКО-ДЕП“ ДОО.

Прва фаза изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“  у Бијељини
завршена је и званично пуштена у рад 03.12.2009. године, а предузеће је почело да
обавља регистровану дјелатност пријема и збрињавања чврстог комуналног отпада
01.01.2010. године. ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо је наставило активности у Другој фази



изградње Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини. Средства за
финансирање Друге фазе изградње регионалне депоније обезбјеђена су из кредитних
средстава Свјетске банке у оквиру Другог пројекта за управљање чврстим отпадом у
Босни и Херцеговини – SWMP2 (Second Solid Waste Management Project).

2. 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 да је тиме утврђен обим
набавки путем додјеле уговора испод домаћих вриједносних разреда (и те набавке
су обављене у складу члана 45 тачка 2 и члана 47. Закона о јавним набавкама)

 остварена је укупна вриједност набавки у износу од 859.264.43 КМ (примљене
фактуре) од чега је осам набавки обављено отвореним поступком по процедурама
Свјетске банке (за седам је завршен поступак и потписани уговори, а једна
процедура набавке је у току). Од уговорених набавки двије су у току реализације
(набавка ИТ опреме и набавка постројења за пречишћавање процједних вода), а
остале су реализоване.

 реализоване су двије набавке по отвореном поступку по процедурама Закона о
јавним набавкама, двије набавке путем конкурентских захтјева и остале путем
директног споразума уз претходно прикупљање понуде од потенцијалних
добављача

 набавке путем директног споразума без тражења претходне понуде износе
60.963.51 КМ, односно 7.11% укупних набавки и односе се на набавку од
монополиста и осталих текућих набавки Од остварених набавки путем директног
споразума набавка је извршена од монополиста (електрична енергија, телефони,
стручна литература, службени гласници) у износу од 33.198.58 КМ, што
представља 3.87% укупних набавки. Остале набавке путем директног споразума
износе 27.764.93 КМ или 3.24% укупних набавки и представљају набавке
хигијенских средстава за одржавање објеката, сервиси појединих машина и
објеката и репрезентација гдје су појединачне набавке мањег износа.

На основу проведене ревизије, која је извршена прегледом цјелокупне 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
(Смјерницама Свјетске банке и Закона о јавним набавкама) и испоштоване законске
регулативе за реализацију истих, уз оцјену да је обезбијеђено адекватно
функционисање система интерне контроле.“ (крај цитата).

Б.Ревизијапоступака годишњег пописа



Мишљење ревизора о ревизији поступака годишњег пописа за 2013. годину је следеће
(цитат):

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2013. годину са програмом рада за 2014.
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
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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О  ДРУШТВУ

Прeдузeћe „Кoмунaлaц“, oснoвaнo je 1995.гoдинe, oдлукoм СO-e Биjeљинa кao
OJДП „Кoмунaлaц“. Рjeшeњeм Oснoвнoг судa у Биjeљини,  oд 07.09.2005. гoдинe
(брoj   рjeшeњa ФИ-254/05,   брoj рeгистaрскoг улoшкa Судa je 1-121 Биjeљинa),
извршeн je упис A.Д. „Кoмунaлaц“ Биjeљинa. Истим Рjeшeњeм уписaнa je прoмjeнa
свojинe држaвнoг кaпитaлa Oснoвнoг jaвнoг држaвнoг прeдузeћa „Кoмунaлaц“ сa п.o.
Биjeљинa, a нaкoн извршeнe привaтизaциje држaвнoг кaпитaлa у смислу oдрeдaбa „Зaкoнa
o привaтизaциjи држaвнoг кaпитaлa у прeдузeћимa“ (Сл.гл. РС, бр. 24/98, 62/02, 38/03 и
65/03) и „Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa“ (Сл.гл. РС, бр.75/04), уписуje сe прoмjeнa
oбликa Прeдузeћa у aкциoнaрскo друштвo, пa Прeдузeћe пoслуje пoд нaзивoм:
Aкциoнaрскo друштвo „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa Црњaнскoг бр.7.

Рjeшeњeм Oкружнoг приврeднoг судa у Биjeљини брoj: 059-0-Рeг-11-000 364 oд
22.06.2011.гoдинe, уписуje сe прeнoс прaвa свojинe нa кaпитaлу Рeпубликe Српскe у
диjeлу oд 65 %, кojoм истa рaспoлaжe у A.Д. „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa
Црњaнскoг бр.7, нa jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe (Грaд Биjeљинa).

Рjeшeњeм Oкружнoг приврeднoг судa у Биjeљини брoj 059-0-Рeг-13-000 351 oд
28.05.2013. гoдинe, уписaнa je прoмjeнa стaтусa лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe
Aкциoнaрскoг друштвa „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa Црњaнскoг брoj 7, пa je кao
дирeктoр, тj. лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, уписaн Mилoрaд Стjeпaнoвић из Биjeљинe,
JMБ: 1508959180870.

Нa oснoву Oбaвjeштeњa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику брoj 8193/2012 oд 17.08.2012.
гoдинe,  a нa oснoву члaнa 13.  и члaнa 14.  Зaкoнa o клaсификaциjи дjeлaтнoсти и
Рeгистру пoслoвних субjeкaтa пo дjeлaтнoстимa у Рeпублици Српскoj („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj 74/10), Oснoвнa дjeлaтнoст Друштвa je:
Прикупљaњe нeoпaснoг oтпaдa – 38.11
Примaрнa дjeлaтнoст Друштвa je прикупљaњe и oдвoз чврстoг oтпaдa, a нe
рeциклaжa oтпaдa.

2. ЗАКЉУЧАК

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

 Финaнсиjскa рaвнoтeжa Друштвa (крaткoрoчнa и дугoрoчнa) у 2013.гoдини je
изузeтнo стaбилнa,

 Кoeфициjeнт тeкућe ликвиднoсти у тeкућoj гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти, aли je знaтнo лoши у oднoсу нa прeтхoднe двиje гoдинe,

 Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти je изнaд рeфeрeнтнe вриjeднoсти, aли je
знaтнo лoшиjи у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, jeр су крaткoрoчнe oбaвeзe у тeкућoj



гoдини увeћaнe, кao и пoтрaживaњa oд купaцa, дoк je изнoс гoтoвинe нa рaчунимa
знaтнo умaњeн.

 Кoeфициjeнт трeнутнe ликвиднoсти je знaтнo испoд рeфeрeнтнe
вриjeднoсти, првeнствeнo збoг мaњeг изнoсa рaспoлoживe гoтoвинe нa крajу
oбрaчунскoг пeриoдa у oднoсу нa увeћaнe крaткoрoчнe oбaвeзe,

 Кoeфициjeнт сoлвeнтнoсти Друштвa у 2013.гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти, тe с тoгa, имajући у виду дa Друштвo нeмa дугoрoчних
oбaвeзa, мoжe свe свoje oбaвeзe измирити у мoмeнту приспjeћa,

 Meнaџмeнт Друштвa, пo питaњу измирeњa приспjeлих oбaвeзa, успjeшнo вoди
пoслoвну пoлитику, тe je рeфeрeнтa вриjeднoст зaдужeнoсти знaтнo пoмjeрeнa у
кoрист кaпитaлa, иaкo су дугoви у 2013.гoдини пoвeћaли учeшћe у укупнoj пaсиви
зa 2,22%

 Кoeфициjeнт eфикaснoсти имoвинe у 2013.гoдини je знaтнo пoбoљшaн у
oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, из чeгa сe мoжe зaкључити дa сe имoвинa
eфикaсниje кoристи у oствaривaњу прихoдa,

 Кoeфициjeнт oбртa имoвинe у 2013.гoдини нeзнaтнo je умaњeн у oднoсу нa
2012.гoдину, штo укaзуje дa je oбртнa имoвинa у 2013.гoдини мaњe
aнгaжoвaнa у oствaривaњу прихoдa oд прoдaje oд aнгaжoвaнoсти oбртнe
имoвинe у прeтхoднoj гoдини,

 Кoeфициjeнт oбртa зaлихa je вeћи у тeкућoj гoдини у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину, тe сe с тoгa мoжe зaкључити дa сe зaлихe бржe oбрћу у 2013.гoдини у
oднoсу нa 2012.гoдину,

 Кoeфициjeнт oбртa пoтрaживaњa у 2013.гoдини je знaтнo смaњeн у oднoсу нa
прeтхoдну гoдину, штo пoкaзуje дa сe пoгoршaлa нaплaтивoст пoтрaживaњa oд
купaцa у 2013.гoдини,

 Из aнaлизe принoснoг пoлoжaja прeдузeћa, мoжe сe утврдити дa je рeзултaт из
пoслoвних aктивнoсти, oствaрeн у 2013.гoдини зajeднo сa oствaрeњeм из
2012.гoдинe, знaтнo пoбoљшaн у oднoсу нa 2011.гoдину,

 У aнaлизи прoфитaбилнoсти AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa примjeтнo je дa je
кoeфициjeнт у 2013.гoдини нeзнeтнo изнaд  рeфeрeнтнe вриjeднoсти,  штo
пoкaзуje минимaлну прoфитaбилнoст пoслoвaњa Друштвa. Пoтрeбнo je
прeдузeти oдрeђeнe мjeрe нa пoвeћaњу прихoдa, кaкo би сe пoвeћaлa
прoфитaбилнoст прeдузeћa у 2014.гoдини и нaрeдним гoдинaмa,

 Из aнaлизe кoeфициjeнaтa рeнтaбилнoсти сoпствeнoг, инвeстирaнoг и
укупнoг кaпитaлa, утврђeн je пoзитивaн кoeфициjeнт, штo нaм укaзуje дa пoстojи
бoљa aнгaжoвaнoст кaпитaлa у oствaривaњу пoзитивнoг рeзултaтa пoслoвaњa   у
тeкућoj и прeтхoднoj гoдини у oднoсу нa 2011.гoдину. Пoтрeбнo je
прeдузeти oдгoвaрajућe мjeрe пoмoћи кojих сe мoжe пoвeћaти прoдуктивнoст
сoпствeнoг, укупнoг и инвeстирaнoг кaпитaлa.

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo je прeдузeти сљeдeћe мjeрe:

 Прoгрaмoм oдвoзa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa трeбa oбухвaтити свe
корисникe комуналних услуга гдје је организовано прикупљање и одвожење



.

комуналног oтпaдa, a у склaду сa Oдлукoм o прикупљaњу, oдвoжeњу и дeпoнoвaњу
кoмунaлнoг oтпaдa (Службeни глaсник Грaдa Биjeљинa, брoj 05/13). Нa тoм плaну
je нeoпхoднo oствaрити пoтпуну сaрaдњу сa нaдлeжним oргaнимa Скупштинe
Грaдa Биjeљинa и сa Кoмунaлнoм пoлициjoм.

 У нaрeднoм пeриoду нeoпхoднo je рaдити нa пoбoљшaњу услoвa и
рeгулaтивe нa нивoу Грaдa и нa вишим нивoимa кaкo би сe oбeзбиjeдиo виши
стeпeн нaплaтe извршeних услугa. Пeриoд нaплaтe пoтрaживaњa oд купaцa je
изузeтнo дуг, нeoдгoвoрнoст пojeдиних прaвних и физичких лицa зa измирeњe
oбaвeзa je вeликa, тe je с тoгa пoтрeбнo ствoрити пoвoљниjу пoслoвну климу зa рaд
кoмунaлних прeдузeћa.

 Дa сe зa oдржaвaњe jaвнo-прoмeтних пoвршинa, прaњe улицa и услугa зимскe
службe нa пoдручjу Грaдa, Jaњe и oстaлих мjeстa рaсписуje jeдaн лoт пo
мoгућнoсти нa пeриoд дужи oд двaнaeст мjeсeци, пo мoгућнoсти нa три гoдинe, a
пo углeду нa вeћe грaдoвe у РС. Прeпoручуjeмo дa прeтхoднo нaвeдeним услугaмa
буду oбухвaћeнe jaвнo-прoмeтнe пoвршинe нa ширeм пoдручjу Грaдa.

 Нaстojaти дa пo дoбиjaњу пoслa нa тeндeру, Службa зa урeђeњe зeлeних
пoвршинa пoкaжe вишe инициjaтивe у смислу урeђeњa зeлeних пoвршинa, тe
инсистирaти дa буду oбухвaћeнe свe jaвнe пoвршинe у Грaду и oкoлини
укључуjући и грaдски пaрк, тaкoђe jeдним лoтoм нa дужи пeриoд oд
двaнaeст мjeсeци, пo мoгућнoсти нa три гoдинe, a пo углeду нa вeћe грaдoвe у РС.

 Пoстojeћa рaспoлoживa мeхaнизaциja je зaстaрjeлa штo изискуje висoкe
трoшкoвe oдржaвaњa, тe je пoтрeбнo кoнстaнтнo вршити улaгaњa у нaбaвку нoвe
мeхaнизaциje.

 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 др.

 У нaрeднoм пeриoду, у сaрaдњи сa лoкaлнoм зajeдницoм, oбeзбиjeдити
прojeкaт рeкoнструкциje Зeлeнe пиjaцe.

 У сaрaдњи сa нaдлeжним oдjeљeњeм Скупштинe грaдa Биjeљинe рaдити нa
припрeми зa прeсeљeњe Грoбљa нa нoву лoкaциjу. Нa пoстojeћeм грoбљу пoтрeбнo
je нaстaвити сa зaмjeнoм oгрaдe oкo грoбљa jeр je прeтхoднa дoтрajaлa, a пoстojeћe
стaзe aсфaлтирaти и нa пojeдиним пoвршинaмa зaсaдити дрвeћe, тe пoстaвити диo
клупa зa сjeдeњe.

 Нaстaвити сa рeaлизaциjoм прoгрaмa oдвajaњa oтпaдa нa мjeсту
прикупљaњa (пaпир,плaстикa,мeтaл). Циљ je дa сe диo тoг oтпaдa oприхoдуje, a дa
сe при тoм смaњe кoличинe смeћa кoje ћe сe oдлaгaти нa дeпoниjу, jeр плaћaњe
oдлaгaњa oтпaдa у вeликoj мjeри утичe нa трoшкoвe пoслoвaњa Друштвa.

 Прeкo рeсoрних oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe утицaти нa циjeну дeпoнoвaњa oтпaдa.
 Прeкo рeсoрних oргaнa  лoкaлнe зajeдницe, Сaвeзa  oпштинa  и  грaдoвa  и Влaдe

РС пoкрeнути питaњe oпрaвдaнoсти Зaкoнa o пoштaнским услугaмa, кojи свojoм
примjeнoм у знaтнoj мjeри утичe нa трoшкoвe пoслoвaњa.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2013. 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
01.01.2013 ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар-децембар 2013. 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: 8
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 (усклађен са одредбама Закона о јавним предузећима 21.02.2012.године)
 Правилник о раду
 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
 Правилник о јавним набавкама
 Правилник о поступку директног споразума
 Правилник о рачуноводству
 Правилник о рачуноводственим политикама
 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



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

 Текуће одржавање примарних, секундарних и 87,5% терцијалних канала у
2013.години смо косили два пута.

Програмом кориштења средстава прикупљених по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 16/13) предвиђена су средства за текуће одржавање примарних, секундарних и 87,5%
терцијалних канала у 2013.години у износу од  210.000,00 КМ.

Прво кошење обављено је у току љета и то површине ≈ 3.899.444 м² - тендер
ТО-V-137/13, отворени поступак на коме је побједио најповољнији понуђач (најнижа
цијена) са 101.376,54 КМ. Реализовано је 100 % са јединичном цијеном 0,026 км по м².

Друго кошење хидромелиорационог система такође је било кроз отворени поступак и то
ТО-VII-537/13 површине 3.899.444 м² и тај посао је добио најповољнији понуђач (најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде) са 107.624,65 КМ. Такође је реализовано 100 %
са јединичном цијеном 0,028 по м².

Кад све анализирамо можемо констатовати да што се тиче текућег одржавања
хидромелиорационог система од планираних 210.000,00 КМ укупно смо реализовали
209.001,19 КМ, што нам показује да смо 99 % испунили План, односно остварили први
плански задатак у 2013.години са просјечном јединичном цијеном од 0,027 КМ по м².

 Кад је ријеч о инвестиционом одржавању терцијалне каналске мреже (односно
сијечи шибља, пањева и другог растиња које није чишћено од 1992.године).

Укупно је до сада очишћено 2.273.986 м² или 90 % терцијалне каналске мреже.



За ову ставку у Плану за 2013.годину планирано је 30.000,00 КМ на основу  Програма
кориштења средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике („Службени гласник Града Бијељина“, број: 16/13).
Стварно је утрошено 29.342,00 КМ, што значи да је и овај плански задатак 100 %
реализовано. Такође и ово је био отворени поступак број ТО-I-2-4/11 и овај посао је добио
најповољнији понуђач (најнижа цијена технички задовољавајуће понуде).

Укупно смо у 2013.години привели намјени 7 канала у четири мјесне заједнице дужине
6.076 м и површине 58.684 м².

Можемо констатовати да смо близу потпуног уређења хидромелиорационог система који
је био вема запуштен од 1992.године, остало је да још привредемо потпуној функцији 10
% терцијалних канала, па да систем буде потпуно спреман да изврши своју функцију од
одводње вишка воде у јесењем, зимском и прољетном дијелу године, односно да у
љетњем дијелу доведе дринску воду за наводњавање плодне семберске земље.

 Што се тиче шљунчања и гредерисања путева у ХМС Бијељина II, за ову ставку у
Плану за 2013.године планирано је 40.000,00 КМ. Тендер ТК-III-131/13 стварно је
утрошено 39.975,00 КМ или у процентима 100 %. Посао је добио најповољнији
понуђач (најнижа цијена технички задовољавајуће понуде). Шљунчање и
гредерисање путева у јужном дијелу Града Бијељина и то Бијељина III и Бијељина
IV, за ову ставку је планирано 7.000,00 КМ а стварно је утрошено 6.975,00 КМ.
Тендер ТК-IV-133/13, посао добио најповољнији понуђач (најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде). Морамо да напомено да су средства за 2013.годину за ову
ставку била недовољна да све пошљунчамо, ми смо приоритетно урадили
шљунчање крај главних канала ХМС „Семберија“ Бијељина.

Кад сумирамо и овај плански задатак је 100 % реализован.

 Ургентни радови за потребе Мјесних заједница које нису обухваћене ХМС а
потребно  је заштити од штетног дејства вода у 2013.години подјељено је на два
дијела и то:

1. Додјела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ
2. Каналисање путева, уређење одрена и израда пропуста

 Што се тиче додјеле цијеви у МЗ за ову ставку у 2013.години планирано је
10.000,00 КМ а стварно утрошено 9.405,00 КМ, тендер број ТК-VI-254/13. На
тендеру је добио најповољнији понуђач (најнижа цијана технички задовољавајуће
понуде).

Укупно је  подјељено 245 комада цијеви разних профила у 12 Мјесних заједница.



 Што се тиче ургентних радова за Мјесне заједнице које не убухватају ХМС за ову
ставку планирано је 15.000,00 КМ а стварно је утрошено 14.975,00 КМ. Тендер број
ТК-I-252/13. На тендеру је добио најповољнији понуђач (најнижа цијена).

Напомињемо да смо израдили 2 пропуста Ø 1000 и 3 пропуста Ø 400 и то у МЗ:

1. Велино село (ХМС 2 пропуста Ø 1000)
2. Градац-Ступањ (2 пропуст Ø 400)
3. 3.Чађавица Доња (1 пропуст Ø 400)

Каналисање путева вршено је у Мз које немају ријешену одводњу воде изван (ХМС
система), рађено је у следећим МЗ:

1. Чађавица Доња
2. Драгаљевац Доњи
2. Драгаљевац Горњи
3. Магнојевић Горњи
4. Градац-Ступањ
5. Чађавица Средња

Кад сагледамо ову ставку можемо констатовати да смо и овај плански задатак
100 % реализовали.

Што се тиче санације пропустана ХМС систему у Мз Велино Село а на подброју 509 било
је планирано 15.000,00 КМ, стварно је утрпшено 14.716,00 КМ, урађена су 2 пропуста Ø
1000 дужине 12 м. Остало је да се уради још један пропуст Ø 1000, такође дужине 12 м
који је потпуно уништен.

НАПОМЕНА:

Ова средства смо намјенски добили Одлуком Скупштине Града Бијељина, од
посебних водних накнада за 2013.годину, те смо их у потпуности и намјенски утрошили.

 Истичемо да смо у 2013.години добили Наредбу Градоначелника Града Бијељина
број: 02-510-203/2013 од 07. октобра 2013.године да извршимо јесењу систематску
дератизацију на каналској мрежи. По тој наредби смо поступили и урадили јесењу
систематску дератизацију у 8 мјесних заједница те у дијелове 34 канала који
пролазе кроз мјесне заједнице. Укупна средства која смо од Града Бијељина
накнадно добили (6.961,50 КМ) смо и у потпуности и утрошили (100%)

 Што се тиче укупног пословања предузећа и органа управљања за 2013.годину
планирано је 296.166,00 КМ а стварно утрошено 295.805,00 КМ.

Уочљиво је да је дошло до повећања пословања предузећа у односу на 2012.годину, а
разлог је повећан број радника (два радника) и реновирања пословних просторија у којима
сада боравимо (прелазак из улице Рачанска број 29 у улицу Милоша Црњанског број 16-
зграда вододторња)



Што се тиче плата ми приближно пратимо административну службу Града Бијељине са
коефицијентима (имамо мање коефицијенте) и цијеном рада.

Ове године као ни осталих година нисмо имали ставку за дневнице и путне трошкове јер
се трудимо да максималном штедњом дамо допринос тренутној економској кризи.

Сматрамо да су ова средства која смо добили у 2013.години била реална, те да смо
максимално штедећи и домаћински управљајући, трудећи се да не пробијемо планиране
ставке како би успјешно завршили 2013.годину, са оствареном бруто добити од 3.874,00
КМ.

На крају календарске 2013.године можемо констатовати да све што смо планирали то смо
успјешно и реализовали, иако је година била што се тиче финансија заиста тешка. Све
планске задатке смо готово 100 % реализовали.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу свега изложеног можемо констатовати:

 да су планирани задаци у потпуности реализовани;
 да је реализација вршена према приоритетима интервенција, а у складу са

дозначеним средствима, јер је протекла година била, што се тиче финансија, заиста
тешка;

 да и тренутна ситуација захтијева веома озбиљан приступ од стране свих фактора
предузећа,  (Менаџмента предузећа, Надзорног одбора и свих запослених),  како би
се одржала озбиљност, одговорност и пословност, односно како би Предузеће
испунило све своје обавезе и извршавало послове из регистроване дјелатности;

 да је у току 2013 године извршена контрола обрачуна и уплате јавних прихода  за
период 01.01.2008. године до 05.03.2013. године, од стране Пореске управе и том
приликом није утврђена ни једна неправилност, што је и констатовано у Записнику
о извршеној теренској контроли број 06/1.05/0702/1-490-23/13 од 15.03.2013.

 да су стручне службе и менаџмент Ј.П.“Воде“ у 2013.години имали добру сарадњу
са Скупштином Града, са Градоначелником и свим ресорним Начелницима
одјељења, а посебно са нашим надлежним Одјељењем за привреду и
пољопривреду.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2013. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


