
САЖЕТАК ГОДИШЊИХ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА 2014. ГОДИНУ



САДРЖАЈ
САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ................................... 3

1. УВОД .................................................................................................................................. 3

2. ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ....... 3

САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ АД "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ................................... 6

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.................................................................................................. 6

2. МАКРО И МИКРО ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА ................................................... 7

3. ПРОБЛЕМИ И ТЕШКОЋЕ У РАДУ............................................................................ 7

4. З А К Љ У Ч А К ............................................................................................................. 8

САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ЕКО-ДЕП" Д.О.О. БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ............................................................. 10

1. УВОД............................................................................................................................. 10

2. ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА......................................................................................... 10

3. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ ..................................................................................... 11

САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ............................................................. 13

1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О  ДРУШТВУ ...................................................................... 13

2. ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................. 13

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА .............................................................. 14

САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ВОДЕ" БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ..................................................................................... 16

1. УВОД............................................................................................................................. 16

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .......................................................................... 16

3. НОРМАТИВНА ОСНОВА.......................................................................................... 16

4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА .................................................................. 17

5. ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................. 20



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

1. УВОД

У овом извјештају биће обрађени основни пословни токови и други послови везани
за финансије предузећа у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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 01.01.2014. до 31.12.2014. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ доо  Бијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2014. 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 61.500 м² и 64.200 м² стамбеног и пословног

простора,
 Гријано је просјечно  3.437 м² школског простора и простора дјечијег

обданишта,
 Број корисника стамбеног простора кретао се од 1.080 до 1.142 стамбених

јединица и 80-83 пословних једница,
 У 2014.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 01.01.2014-31.12.2014
године.

Ликвидност

Општа ликвидност= текућа средства/текуће обавезе= 498.785,00 / 770.995,00=0,65
Однос опше ликвидности је показатељ финансијске структуре предузећа. Вриједност овог
показатеља на дан билансирања 31.12.2014.године износи 0,65.

Показатељ опште ликвидности у 2013.години износио је 0,66 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 / оперативни приходи=1.155.868,00/1.124.644,00=1,03
Овај показатељ показује колико је оперативног прихода потребно за покриће оперативних
трошкова.У току 2014. године предузеће је остварило мање готовинског оперативног
прихода у односу на оперативне трошкове у износу од 31.224,00 КМ што представља
губитак предузећа у извјештајном периоду.Разлог овом резултату у току 2014.године јесте
смањење прихода од дотација Града Бијељина који је био предвиђен Планом пословања
предузећа.

Из приложеног се може видјети да без обзира на чињеницу што је предузеће у току 2014.
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 2014. 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 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у периоду јануар
– децембар 2014. 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 одвођење отпадних вода. Друштво је успјешно обавило
свој основни задатак – уредно снабдијевање грађана и привреде физичко – хемијски и
микробиолошки исправном водом.

Посебно значајну активност представља реализација изградње канализационог система у
Бијељини, пошто је то од историјског значаја за Бијељину са становишта изградње
канализације и пречишћавања отпадних вода, као и основ за заштиту подземних вода и
изворишта 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 закључило са EBRD
Пројектни уговор број 36876  којим је овом Друштву одобрен кредит у износу од
7.000.000 €. Такође, ово Друштво је дана 22. јула 2010. године закључило са EBRD Уговор
о зајму број 40775 којим је Друштву одобрен кредит у износу од 5.000.000 € 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 €
(10.500.000 € за наставак реализације пројекта и 866.000 € за консултантске услуге). Осим
тога, у току су и активности на обезбјеђењу нове донације од Владе Холандије у износу од
6.700.000 € 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-ом и Споразума о јавним услугама,
можемо слободно истаћи да је ово Друштво преузело широк 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
засебна 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 – варијанта један којом је предвиђено формирање новог
привредног друштва у правној форми Д.О.О. (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 и
Одјељењем за информационе технологије 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 току 2014. године 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 посљедња 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 предузећа Републике Српске. У међувремену је 17. маја 2011. године
поднесена тужба на износ од 270.000,00 KM и 26. фебруара 2014. године на износ
од 216.000,00 КМ због изгубљене добити (поступак у току).

4. На основу члана 49. став 2. Закона о јавним путевима дефинисао је, да  је за право
коришћења на путном земљишту у сврху полагања водоводних цијеви потребно
плаћати накнаду 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.
Ј.П. Путеви РС су тужили ово Друштво 30. децембара 2013. године на износ од
6.572,49 КМ због неплаћања накнаде за полагање цијеви.

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 и постигнутих 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 одржала на већем нивоу озбиљности, одговорности и пословности, а како би
Друштво испунило све своје обавезе и успјешно даље извршавало послове из своје
регистроване дјелатности.

На основу опсежног извјештаја за период јануар – децембар 2014. године, морамо се
осврнути и на поплаве које су имале разорне размјере за подручје Семберије. За вријеме
поплава уведено је ванредно стање на подручју Града Бијељина. У периоду ванредног
стања, ово Друштво је имало за обавезу испуњење два основна задатка а то су:

 одржавање система за водоснабдијевање у функционалном стању и
 извршавање редовних и ванредних задатака и налога Градског штаба за ванредне

ситуације Града Бијељина.



Оба задатка су веома успјешно обављена тако да можемо истаћи да је А.Д. „Водовод и
канализација“ Бијељина имало уредно снабдијевање становништва физичко – хемијски и
микробиолошки исправном водом, а радници свих Служби овог Друштва су успјешно и
професионално одговорили свим постављеним задацима, како редовним тако и ванредним
у периоду ванредног стања.

На крају је потребно нагласити да су се последице поплава одразиле на пословање овог
Друштва кроз директне и индиректне штете. Индиректна штета се најприје огледала  кроз
немогућност обављања редовних активности на терену, очитавање стања на водомјерима
као и друге активности а што је имало за последицу смањење фактурисања за посматрани
период 2014. године а сасмим тим и смањене приходе од испоруке воде у односу на
планиране вриједности.

Комплетан документ Извјештаја о пословању за 2014. 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 01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

1. УВОД

Годишњи извјештај о пословању ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо Бијељина за 2014. годину
урађен је у складу са чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(Сл. гласник РС број 36/09 и 52/11).

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 обезбјеђена су
повољна 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 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
санитарном 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 промијенио 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).

3. 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 измијењи Правилник о јавним набавка и Правилник о
поступцима директног споразумијевања

 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 19.-31. Закона о јавним набавкама)

 остварена је укупна вриједност набавки у износу од 1.865.100.88 КМ (примљене
фактуре) од чега је  пет набавки обављено отвореним поступком по процедурама
Свјетске банке (од чега су двије набавке уговорене у 2013. години, а све су
реализоване у ревидираној години).

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

 набавке извршене процедуром директног споразума уз претходно прикупљање
понуда остварене су у износу 48.901.76 КМ, што представља 2.62% укупних
набавки и представљају набавке од специјализованих добављача за поједине услуге
и робе и набавке мањег обима,

 набавке путем директног споразума без тражења претходне понуде износе
76.243.46 КМ, односно 4.09% укупних набавки и односе се на набавку од
монополиста и осталих текућих набавки и остале набавке за текуће потребе или
набавке мање вриједности. Од остварених набавки путем директног споразума
набавка је извршена од монополиста (електрична енергија, телефони, стручна
литература, службени гласници) у износу од 38.508.86 КМ, што представља 2.07%
укупних набавки. Остале набавке путем директног споразума износе 37.374.6 КМ
или 2.02% укупних набавки и  представљају набавке хигијенских средстава за
одржавање објеката, сервиси појединих машина и објеката, осигурање моторних
возила и радника 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).

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2014. годину са програмом рада за 2015.
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 01.01.2014 ДО 31.12.2014. 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 2014. гoдини je
стaбилнa, aли знaтнo лoшиja oд финaнсиjскe рaвнoтeжe у 2013. и 2012. гoдини.

 Кoeфициjeнт тeкућe ликвиднoсти у тeкућoj гoдини je знaтнo испoд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти, првeнствeнo збoг пoвeћaних крaткoрoчних oбaвeзa.

 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. Eвидeнтнo je дa сe
свeгa 5% крaткoрoчних oбaвeзa мoжe измирити из рaспoлoживих финaнсиjских
срeдстaвa.

 Кoeфициjeнт сoлвeнтнoсти Друштвa у 2014. гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти, тe имajући у виду дa Друштвo нeмa дугoрoчних oбaвeзa,
дoлaзи сe дo зaкључкa дa Друштвo мoжe свe свoje oбaвeзe измирити из
рaспoлoживe пoслoвнe aктивe.

 Meнaџмeнт Друштвa, пo питaњу измирeњa oбaвeзa, успjeшнo вoди пoслoвну
пoлитику, тe je рeфeрeнтa  вриjeднoст зaдужeнoсти знaтнo пoмjeрeнa у кoрист
кaпитaлa, иaкo су дугoви у 2014. гoдини пoвeћaли учeшћe у укупнoj пaсиви зa
4,86%, oднoснo зa 554.068 КM.

 Кoeфициjeнт eфикaснoсти имoвинe у 2014. гoдини je нeзнaтнo пoбoљшaн у
oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, из чeгa сe мoжe зaкључити дa сe имoвинa у тeкућoj
гoдини нeзнaтнo eфикaсниje кoристи у oствaривaњу прихoдa.

 Кoeфициjeнт oбртa имoвинe у 2014. гoдини нeзнaтнo je увeћaн у oднoсу нa 2013.
гoдину, штo укaзуje дa je oбртнa имoвинa у 2014. гoдини вишe aнгaжoвaнa
у oствaривaњу прихoдa oд прoдaje oд aнгaжoвaнoсти oбртнe имoвинe у
прeтхoднoj гoдини.

 Кoeфициjeнт oбртa зaлихa je знaтнo вeћи у тeкућoj гoдини у oднoсу нa
прeтхoдну гoдину, тe сe с тoгa мoжe зaкључити дa сe зaлихe бржe oбрћу у 2014.
гoдини у oднoсу нa 2013. гoдину.

 Koeфициjeнт oбртa пoтрaживaњa у 2014. гoдини je нeзнaтнo пoвeћaн у
oднoсу нa прeтхoдну гoдину, штo пoкaзуje дa сe нaплaтивoст пoтрaживaњa oд
купaцa у 2014. гoдини пoбoљшaлa у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, тe дa су дaни
вeзивaњa пoтрaживaњa сa 69 дaнa, у прeтхoднoj гoдини, смaњeни нa 66 дaнa у
тeкућoj гoдини.

 Из aнaлизe принoснoг пoлoжaja прeдузeћa, мoжe сe утврдити дa je рeзултaт из
пoслoвних aктивнoсти, oствaрeн у 2014. гoдини, нeпoвoљaн, тe je знaтнo лoшиjи у
oднoсу нa прeтхoднe гoдинe.

 У aнaлизи прoфитaбилнoсти AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa примjeтнo je дa je
кoeфициjeнт у 2014. гoдини испoд рeфeрeнтнe вриjeднoсти, штo пoкaзуje
нeпрoфитaбилнo пoслoвaњe Друштвa. Пoтрeбнo je прeдузeти oдрeђeнe мjeрe нa
пoвeћaњу прихoдa, кaкo би сe пoвeћaлa прoфитaбилнoст прeдузeћa у 2015.
гoдини и нaрeдним гoдинaмa,

 Из aнaлизe кoeфициjeнaтa рeнтaбилнoсти сoпствeнoг, инвeстирaнoг и
укупнoг кaпитaлa, утврђeн je нeгaтивaн кoeфициjeнт, штo нaм укaзуje дa пoстojи
нeдoвoљнa aнгaжoвaнoст кaпитaлa у oствaривaњу пoзитивнoг рeзултaтa
пoслoвaњa. 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 eвидeнтирaти 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).

 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.

 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.

 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 oтпaдa 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 2014. 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
01.01.2014 ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

1. УВОД

Namjena Izvještaja o poslovanju je analiza ostvarenih poslovnih ciljeva u periodu januar-
decembar 2014. godini uz komparaciju sa planom i izvršenjem prethodne godine.

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Javno preduzeće „Vode“ Bijeljina je pravni sledbenik Opštinskog vodoprivrednog fonda
sa osnovnom djelatnošću - izgradnja hidrograđevinskih objekata u okviru koje se obavljaju
poslovi izgradnje i održavanje hidromelioracionog sistema na području grada Bijeljine te
razješavanje druge vodoprivredne problematike.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Naziv: Javno preduzeće „Vode“ Bijeljina
Sjedište i adresa: Bijeljina, Miloša Crnjanskog 16
JIB: 4400425550007
Djelatnost (šifra i opis): 42.91 Izgradnja hidrograđeivnskih objekata
Broj zaposlenih: 9
Vrijednost osnovnog kapitala u KM: 25.759.197 KM
Poslovne ime, sjedište i adresa revizorske kuće koja je revidirala finansijske izvještaje:
„Revifin“  Galac, Bijeljina.

3. НОРМАТИВНА ОСНОВА

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

 Statut (usklađen sa odredbama Zakona o javnim preduzećima 21.02.2012.godine)
 Pravilnik o radu
 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova
 Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
 Pravilnik o praćenju realizacije okvirnih sporazuma, ugovora i faktura
 Pravilnik o računovodstvu
 Pravilnik o računovodstvenim politikama
 Pravilnik o vršenju popisa i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 Pravilnik o standardnom programskom klasifikacionom kodu za izradu i praćenje

izvršenja plana
 Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
 Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
 Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
 Poslovnik o radu Nadzornog odbora



 Pravilnik o zaštiti na radu i zdravlju na radu
 Pravilnik o zaštiti od požara

СТАТУТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДЕФИНИСАНА СУ ОСНОВНА ПИТАЊА:

 Poslovno ime i sjedište
 Djelatnost preduzeća
 Osnivački ulog i sredstva preduzeća
 Prihodi, rashodi, dioba dobiti i način snošenja rizika i pokriće gubitka
 Organi preduzeća, izbor, opoziv i djelokrug organa preduzeća
 Opšti i pojedinačni akti
 Zastupanje preduzeća
 Poslovna tajna i javnost rada preduzeća
 Prava i obaveze poslodavca iz oblasti radnih odnosa
 Rezerve
 Interni postupci
 Način promjene oblika i prestanak preduzeća

4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

 Tekuće održavanje primarnih, sekundarnih i 92,5% tercijalnih kanala HMS.

Tokom 2014. godine kosili smo prvo košenje kompletno i dio HM Sistema drugo košenje.
Programom korištenja sredstava prikupljenih na osnovu promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i prikupljene zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini
Republike („Službeni Glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/14) predviđena sredstva za 2014. godinu
održavanja primarnih i sekundarnih i 92,5% tercijalnih kanala su 210.000,00KM.

Rebalansom budžeta Skupštine Grada broj 04-022-79/14 od 7. Avgusta 2014. sredstva za
sanaciju i održavanje vodotokova i vodoprivrednih objekata su smanjena za 70.000,00KM.
Prvo košenje obavljeno u toku ljeta i to površine 3.992.163m². Tender Broj: TO-VI-154/14
otvoreni postupak na kome je učestvalo 3 ponuđača, posao dobio pionuđač sa najnižom cijenom.
Posao realizovan 100%.

Drugo košenje je zbog nedostatka sredstava izvršeno dijelimično svi primarni, većina
sekundarnih i dio tercijalnih kanala HMS poivršine 1.340.563 m².

Napominjemo da smo rebalansa budžeta dobili manje 70.000,00KM tako da smo morali smanjiti
drugo košenje na istočnom dijelu HMS gde rastinje slabije raste i HM Sistem je u koliko toliko
dobrom stanju jer smo njega zbog poplave kosili nešto kasnije tako da je 2014.godine koja je bila
veoma kišna i stanje na terenu je dosta lošije nego prethodnih godina kada smo HMS Sistem
kosili dva puta godišnje.



Možemo konstatovati da smo tekuće održavanje posle rebalansa budžeta i smanjenja sredstava
uradili 100% koliko smo i planirali našim rebalansom plana JP „Vode“ i time ispunili svoj plan
za 2014.godinu.

 Što se tiče investicionog održavanja tercijalne kanalske mreže (sječe šiblja, drveća,
rastinja koje nije očišćeno od 1992.godine). Ukupno je do sada očišćeno 97,5% tercijalne
kanalske mreže HMS.

Za ovu stavku u planu za 2014. godine planirano je 30.000,00KM na osnovu programa
korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe i prikupljeno od zakupnina za poljoprivredno zemljište u svojini
Republike (Službeni Glasnik Grada Bijeljina broj 2/14) Takođe smo od fonda otvoreno društvo
BiH i Grad Bijeljina uradili 231.146.m² Postupak je vodio Grad Bijeljina, a mi iz JP “Vode“ smo
bili samo nadzor!

Kad sve analiziramo možemo istaći da smo imali planirano 30.000,00KM, stvarno smo utrošili
29.526,50KM. Urađeno je 7 kanala na osnovu tendera br. TK-I-2/14. Što se tiče poslova koje je
radio fond otvoreno društvo i Grad Bijeljina od ukupno planiranih 31 kanal HMS površine
231.146m² komletno je urađeno 18 kanala površine 137.691m², a 13 kanala površine 93.455m²
neophodno je naknadno isjeći panjeve do zemlje, za što smo u planu za 2015. godinu predvideli
15.000,00KM.

Zadovoljstvo je istaći da je ostalo približno 60.000m² da potpuno očistimo tercijalnu kanlasku
mrežu za mašinsku obradu u narednom periodu. Ovaj planski zadatak smo 100% uradili.

 Što se tiče šljunčanja i grederisanja puteva u HMS Bijeljina II, Bijeljina III i Bijeljina IV
kao i na ostalim mjestima po posebnom nalogu naručioca za ovu stavku planirano je
42.000,00KM.

Tenderom br. TK-P1-VIII-227/14 stvarno je realizovano 41.550,00KM posao je dobio
najpovoljniji ponuđač (najniža cijena tehnički zadovoljovajuće ponude).

Konstatujemo da su ova sredstva za 2014. godinu na ovoj stavci bila nedovoljna da bi sve
pošljunčali što je bilo potrebno, posebno ističemo da smo imali tešku poplavu na istočnom dijelu
HM Sistema tako da smo morali posebno obratiti pažnju i više šljunčati, nego obično kraj
glavnih kanala koji vode do crpnih pumpi HMS Semberija Bijeljina.

Kad se osvrnemo na proteklu godinu (2014) možemo konstatovati da smo i ovaj planski zadatak
100% realizovali.

 Urgentni radovi za potrebe Mjesnih zajednica koje nisu obuhvaćene HMS.

1. Dodjela cijevi od Ø 200 do Ø 1000
2. Kanalisanje puteva, uređenje odrona i izrada propusta u MZ i HMS



Što se tiče dodjele cijevi za ovu stavku u 2014. godini planirano je 7.500,00KM a stvarno
utrošeno 6.410,00KM tender broj TK-X-231/14. Na tenderu je dobio najpovoljniji ponuđač
(najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude).

Zbog nedostatka sredstava i malog broja zahtjeva MZ za dodjelu cijevi raznih profila u 2014.
godini je ukupno podijeljeno 180 cijevi u 8 mjesnih zajednica. Možemo konstatovati da smo ovu
stavku realizovali sa 85%.

Što se tiče urgentnih radova za mjesne zajednice koje nisu obujvaćene HMS za ovu stavku je
planirano posle drugog rebalansa budžeta 2.500,00KM tender broj TK-IX-229/14, stvarno je
realizovano 1.174,00KM ili 46% realizacije.

Napominjeno da na ovoj stavci nije mnogo rađeno jer nije bilo dovoljno sredstava, a ni dovoljno
zahtjeva od MZ. Urađeno je oko 400m kanala u Suvom polju.

 Što se tiče namjenskih sredstava od posebnih vodnih naknada za 2014. godinu, odlukom
Skupštine Grada Bijeljina na tri aplicirane lokacije uređenja korita riječice dobili smo za:

1. Čišćenje i proširenje dijela riječice Stupanj u Gornjem Dragaljevcu -
39.476,00KM.

2. Skidanje rastinja i rekonstrukcija prelivnog kanala Jarak u Donjem Dragaljevcu (zaseok
Višnjevci) – 49.960,00KM.

3. Čišćenje, produbljivanje i sanacija jezera u mjesnoj zajdnici Brodac – 33.660,00KM.
4. Sva tri projekta smo realizovali u potpunosti, odnosno 100%.

Napomena:

Napominjemo da smo od fonda otvoreno društvo BiH i Grada Bijeljina u 2014. godini dobili
sredstva i očistili 40 propusta koji su bili poplavljeni, te da smo potpuno iznova uradili pet
propusta Ø1000 dužine 10-12m na HMS Semberija Bijeljina.

 Što se tiče ukupnog poslovanja preduzeća i organa upravljanja za 2014. godinu, planirano
je 307.570,00KM a stvarno je utrošeno 298.470,00KM kad to izrazimo u procentima,
izvršenje je bilo 97,05%.

Analizom utrošaka sredstava za troškove preduzeća i organa upravljanja možemo konstatovati da
nismo probili nijednu stavku u odnosu na planirana sredstva u 2014. godini.
Smatramo da sredstva koja smo dobili u 2014. Godini u prvoj varijanti bez dva rebalansa su bila
realna, ali nakon dva rebalansa budžeta Skupštine Grada i mi u JP „Vode“ morali smo da vršimo
rebalanse tako da smo morali svesti sa dva košenja HM Sistema na jedno potpuno i drugo
djelimično košenje svih primarnih, većinu sekundarnih i manji dio tercijalnih kanala HM
Sistema Semberija Bijeljina.

Ističemo da smo  maksimalno štedeći i domaćinski upravljajući preduzećem, trudili se da ne
probijamo predložene stavke, te tako uspješno završili 2014. Godinu, sa ostvarenom bruto dobiti
od 306,00KM.



Nakon svega na kraju 2014. godine možemo istaći da smo sve što smo planirali to uspješno i
uradili, osim potpunog drugog košenja HMS.

Nadamo se da je ovo bila poslednja loša godina što se tiče finansija, te da će doći bolja vremena.

5. ЗАКЉУЧАК

Na osnovu svega izloženog možemo zaključiti sledeće:

 da su planirani zadaci nakon dva rebalansa uspješno završeni, osim dijala drugog
košenja;

 da smo iznenada dobili sredstva kojim smo gotovo priveli kraju (sječu šiblja, rastinja i
dr.) odnosno da smo HMS priveli u gotovo 100% funkciju;

 da smo od posebnih vodnih naknada uspjeli da realizujemo 3 aplicirana projekta i tako
riješimo problem koji su dugo tištili ove tri mjesne zajednice;

 da u narednom periodu konačno otpočnemo rekonstrukciju propalih propusta na HMS, te
da započnemo izmuljivanje mulja i taloga koji nije čišćen u poslednjih 30 godina, tako da
omogućimo brži protok viška vode do crpnih stanica;

 da u narednom periodu maksimalnom štednjom, racionalnošću i odgovornošću kako
radnika JP „Vode“ i nadzornog odbora ispunimo svaki plan koji nam osnivač Skupština
Grada i Gradonačelnik sa resornim odeljenjem zada u 2015. godini.

 da su službe JP „Vode“ u 2014. godini imale dobru saranju i razumjevanje sa
Skupštinom Grada, sa Gradonačelnikom i svim resornim načelnicima odjeljenja i
posebno sa odeljenjem za privredu i poljoprivredu koje je zaduženo za JP „Vode“.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2014. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


