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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

1. УВОД

У овом извјештају биће обрађени основни пословни токови и други послови везани
за финансије предузећа у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 01.01.2015 до 31.12.2015. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ доо  Бијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2015. 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 60.500 м² и 62.500 м² стамбеног и пословног

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

обданишта,
 Број корисника стамбеног простора кретао се од 1.070 до 1.110 стамбених

јединица и 60-65 пословних једница,
 У 2015.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,
 Aкти 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 01.01.2015-31.12.2015
године.

Ликвидност

Општа ликвидност= текућа средства/текуће обавезе= 511.526,00 / 800.268,00=0,64
Однос опше ликвидности је показатељ финансијске структуре предузећа. Вриједност овог
показатеља на дан билансирања 31.12.2015.године износи 0,64.

Показатељ опште ликвидности у 2014.години износио је 0,65 што показује да предузеће
није успјело побољшати своју ликвидност у обрачунском периоду који је предмет анализе.
То нам указује да  текућа средства не могу покрити текуће обавезе.

Показатељ рентабилности

Рентабилност пословања=
=оперативи трошкови / оперативни приходи=1.146.176,00/1.107.237,00=1,04
Овај показатељ показује колико је оперативног прихода потребно за покриће оперативних
трошкова.У току 2015. године предузеће је остварило мање готовинског оперативног
прихода у односу на оперативне трошкове у износу од 38.939,00 КМ што представља
губитак предузећа у извјештајном периоду.Разлог овом резултату у току 2015.године јесте
смањење прихода због одређеног броја искључења са топловодне мреже као и због
укидања дотација од стране  Града Бијељина без којих предузеће још увијек не може
пословати.Требају се створити реални тржишни услови да би предузеће несметано
пословало без дотација од стране локалне заједнице.

Из приложеног се може видјети да без обзира на чињеницу што је предузеће у току 2015.
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 2015. 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 01.01.2015 ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха Извјештаја о пословању, је анализа остварених пословних циљева у
2015. години, као и о извршењу преузетих обавеза према ЕБРД – 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, водом, физичко – хемијски и
микробиолошки, исправном.

Посебно значајну активност представља реализација изградње канализационог
система у Бијељини, пошто је то од историјског значаја за град, са становишта изградње
канализације и пречишћавања отпадних вода, као и основ за заштиту подземних вода и
изворишта воде за пиће од могућих загађења. За потребе провођења ових активности,
Друштво је 18. јула 2007. године, потписало, закључило са ЕБРД – ом 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 ЕБРД
– ом 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 ЕБРД – ом
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). У прилог томе, додајемо да је ово Друштво на иницијативу ЕБРД –
а и у сарадњи са изабраним консултантом ЕБРД – 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. Анализом
наведених уговора о кредитном аранжману са ЕБРД – 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“.

Осим поменутих кредитних и донаторских средстава, након што је завршена развојна
фаза, Влада Холандије, је из програма „Орио“ одобрила нова донаторска средства, у
износу од 6.500.000,00 € за, наставак активности на изградњи канализације. У току су
активности на усаглашавању текста нацрта Уговора о донацији, а закључење се очекује у
првој половини 2016. године. Финансијске обавезе, које је ово Друштво преузело
потписивањем Уговора о кредитном задужењу са ЕБРД – ом, су такође, кључни услов
који мора бити задовољен током реализације пројекта, а према динамици испуњења,
која је утврђена и усаглашена са холандском агенцијом Фонд „Орио“.



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 току 2015. 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 одржао 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.

3. И даље је присутан проблем доношења Закона о поштанском саобраћају, којим је
дефинисано да се дистрибуција рачуна врши путем пошта Републике
Српске.

Против овог Друштва су поднесене двије тужбе од стране Пошта Српске. У
погледу судских поступака, тренутно се први судски поступак налази пред
Врховним судом РС, обзиром да је уложена ревизија на одлуку Вишег привредног



суда у Бања Луци, којом је жалба овог Друштва одбијена као неоснована док се
други судски поступак тренутно налази пред Вишим привредним судом у Бања
Луци по жалби овог Друштва на пресуду Окружног привредног суда у Бијељини.
Од значаја је поменути Одлуку о допустивости и меритуму коју је донио Уставни
суд Босне и Херцеговине по апелацији Комуналног предузећа из Лакташа, а којом
је апелација усвојена у цјелости, наводећи да комунална предузећа немају обавезу
достављати рачуне својим корисницима путем Пошта Српске него исто могу
чинити путем својих запослених – инкасаната. Наведу одлуку, пуномоћник овог
Друштва је прослиједио свим судовима пред којима се воде судски поступци
против овог Друштва у вези са доставом рачуна путем Пошта Српске. Очекује се
да Врховни суд РС прво заузме став у предмету Комуналног предузећа из Лакташа
поводом одлуке Уставног суда БиХ након чега је за очекивати да такав став
Врховни суд РС заузме и поводом наше ревизије, а једнако тако да одлуку донесе и
Виши привредни суд у БЛ поводом наше жалбе.

4. Неопходне активности по службама:
 набавка опреме за смањење кварова и за смањење губитака воде у мрежи;
 увођење ISO стандарда 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.

Без обзира на потешкоће са којима се, А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина,
суочавало у току 2015. године, снабдијевање становништва физичко – хемијски и
микробиолошки исправном водом, је било уредно.

Потребно је нагласити, да су радници свих служби, успјешно и професионално
одговорили свим постављеним задацима, како редовним тако и ванредним.

Комплетан документ Извјештаја о пословању за 2015. 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 01.01.2015 ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

1. УВОД

Годишњи извјештај о раду ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо Бијељина за 2015. 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
обезбјеђена су 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 које уједно врши и
надзор над реализацијом укупног пројекта.

На основу Споразума о оснивању Међуопштинског вијећа за реализацију пројекта
регионалне санитарне депоније за чврсти отпад од 22.08.2002. године потписан је
Уговор: број: 02-370 од 16.03.2005. 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,
5. Опћинско вијеће Челић,
6. 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

Интерна ревизија је извршила преглед примијењених рачуноводствених политика
при изради завршног рачуна за период јануар – децембар 2015. године и одговарајуће
књиговодствене и друге документације, а у циљу сагледавања ефикасности интерних
контрола, те да ли су при њиховој изради поштовани Међународни рачуноводствени
стандарди и остали прописи Републике Српске. Посебан циљ ревизије јесте утврђивање
могућих ризика у пословању и функционисање система интерних контрола, те давање
препорука за превазилажење утврђених ризика.

Основна полазишта за давање закључка биле су следеће чињенице:
 да је предузеће усвојило рачуноводствене политике својим Правилником о

рачуноводству и ревизији и исте примијенило приликом провођења трансакција
 да унешено стање у рачуноводствене извјештаје одговара стању у

књиговодственој евиденцији
 усклађено је стање аналитичке евиденције купаца и добављача и депонованих

средстава са стањем у финансијском књиговодству
 није било промјена рачуноводствених политика, које су утврђене Правилником
 уграђене и примијењене интерне контроле одговарају потребама очувања имовине

предузећа,
 извршена је анализа остваривање уговорених обавеза са повезаним лицима и

констатовано да иста нису имала повлашћен положај у односу на остале купце, али
да има неприхватања уговорених обавеза  од стране појединих повезаних лица:
код већине купаца не поштују се рокови плаћања, тако да је потраживање
достигло износ, који угрожава ликвидност предузећа и одбијање једног купца да
евидентира обавезе по задужењима за затезну камату, ради кашњења у плаћању,
иако је иста уговорена.

Полазећи од предњих закључака интерна ревизија је закључила да финансијски
извјештаји објективно и истинито  приказују,  по свим материјално значајним
аспектима,  финансијске позиције предузећа и његове резултате пословања за ревидирану
годину, те да су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са
Међународним стандардима финансијског извјештавања, те предлажемо њихово усвајање.
Извјештајем је извршено скретање пажње Управи да изврши усаглашавања обавеза по
основу затезних камата са једним купцем, те да се покрене поступак промјене намјене
парцеле у грађевинско земљиште и изврши његов пренос у нематеријална улагања.

У пословању предузећа изражени су следећи ризици:



 предузеће не остварује депоновање пројектованих количина отпада, пошто
комунална предузећа из појединих општина не врше депоновање у планираним
количинама, те треба очекивати остваривање прихода мањим од пројектованих

 све је израженија појава неблаговременог измирења обавеза од стране
купаца и поред утврђених санкција за неблаговремено плаћање

 обзиром на износ доспјелих обавеза и очекиваног прилива од продаје услуга
депоновања отпада у току текуће године очекивати је знатне тешкоће у плаћању
обавеза, што може имати штетне посљедице по предузеће у остваривању
регистроване дјелатности, осниваче и гаранте за преузете кредите, те ће бити
потребне  посебне активности Управе и оснивача.

Полазећи од проведених ревизорских поступака и утврђених закључака предлажу се
следеће препоруке:

1. Предлаже се Надзорном одбору усвајање финансијског извјештаја за 2015.
годину
Носилац: Надзорни одбор Рок: Фебруар 2016.

2. Информисати осниваче о израженим ризицима и очекиваним тешкоћама код
отплате дугорочних кредита и посљедицама и предложити мјере превазилажења
ризика
Носилац: Управа Рок: Април 2016.

3. Извршити усаглашавање потраживања по тужби са „Комуналцем“ ад Бијељина
на дан подношења тужбе и утврдити начин евидентирања затезних камата у
наредном периоду због кашњења у плаћању обавеза, а које представљају уговорну
обавезу.
Носилац: Управа Рок: Април 2016.

4. Извршити пренос вриједности земљишта у нематеријална улагања и извршити
преименовање истог у грађевинско земљиште.
Носилац: Управа Рок Децембар 2016

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2015. годину са програмом рада за 2016.
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 01.01.2015 ДО 31.12.2015. 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 AД „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“ (Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe, брoj 24/98, 62/02, 38/03 и 65/03) и „Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa“ (Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe, брoj 75/04), уписуje сe прoмjeнa oбликa Прeдузeћa у
aкциoнaрскo друштвo, пa Прeдузeћe пoслуje пoд нaзивoм: Aкциoнaрскo друштвo
„Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa Црњaнскoг брoj 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 AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa
Црњaнскoг брoj 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 AД
„Кoмунaлaц“ Биjeљинa, мoжe сe зaкључити сљeдeћe:

 Финaнсиjскa рaвнoтeжa Друштвa (крaткoрoчнa и дугoрoчнa) у 2015.
гoдини je стaбилнa и знaтнo je пoвoљниja oд финaнсиjскe рaвнoтeжe у 2014. и
2013. гoдини.

 Кoeфициjeнт тeкућe ликвиднoсти у тeкућoj гoдини изнoси 1,678 и знaтнo je
мaњи oд рeфeрeнтнe вриjeднoсти 2, штo пoкaзуje дa тeкућa ликвиднoст Друштвa



ниje зaдoвoљaвajућa, aли je нeзнaтнo пoбoљшaнa у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину.

 Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти je изнaд рeфeрeнтнe вриjeднoсти и исти
je нeзнaтнo пoбoљшaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, jeр су
крaткoрoчнe oбaвeзe у тeкућoj гoдини мaњe, кao и пoтрaживaњa oд купaцa кoja су
умaњeнa, дoк je изнoс гoтoвинe нa рaчунимa нeзнaтнo увeћaн у тeкућoj гoдини у
oднoсу нa прeтхoдну.

 Кoeфициjeнт трeнутнe ликвиднoсти je знaтнo испoд рeфeрeнтнe
вриjeднoсти 1 и изнoси 0,094, штo пoкaзуje дa je трeнутнa ликвиднoст Друштвa
угрoжeнa и дa свeгa 9% свojих крaткoрoчних  oбaвeзa Друштвo мoжe
измирити из  рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa. Нискa рeфeрeнтнa
вриjeднoст кoeфициjeнтa трeнутнe ликвиднoсти je пoслeдицa вeликoг изнoсa
крaткoрoчних oбaвeзa прeмa пoвeзaним прaвним лицимa.

 Прoсjeчaн брoj дaнa нaплaтe пoтрaживaњa у тeкућoj гoдини изнoси 115
дaнa, дoк je у 2014. гoдини билo пoтрeбнo прoсjeчнo 132 дaнa дa сe нaплaтe
пoтрaживaњa.

 Кoeфициjeнт сoлвeнтнoсти Друштвa у 2015. гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти 1 и изнoси 13,442. Имajући у виду дa Друштвo имa
дугoвe у изнoсу oд 810.109 КM и пoслoвну aктиву у изнoсу oд 10.889.826 КM,
дoлaзи сe дo зaкључкa дa je Друштвo у мoгућнoсти дa измири свe свoje oбaвeзe из
рaспoлoживe пoслoвнe aктивe.

 Meнaџмeнт Друштвa, пo питaњу измирeњa oбaвeзa, успjeшнo вoди пoслoвну
пoлитику, тe je рeфeрeнтa вриjeднoст зaдужeнoсти знaтнo пoмjeрeнa у
кoрист кaпитaлa, тe су дугoви у 2015. гoдини смaњили учeшћe у укупнoj
пaсиви зa 2,23%, oднoснo зa 268.453 КM.

 Кoeфициjeнт eфикaснoсти имoвинe у 2015. 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 2015. гoдини je увeћaн у oднoсу нa 2014.
гoдину, штo укaзуje дa je oбртнa имoвинa у 2015. гoдини вишe aнгaжoвaнa у
oствaривaњу прихoдa oд прoдaje oд aнгaжoвaнoсти oбртнe имoвинe у
прeтхoднe двиje гoдинe.

 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
2015. гoдини у oднoсу нa 2014. гoдину.

 Кoeфициjeнт oбртa пoтрaживaњa у 2015. гoдини изнoси 6,37 и исти je
пoвeћaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину,  штo пoкaзуje  дa сe нaплaтивoст
пoтрaживaњa oд купaцa у 2015. гoдини пoбoљшaлa у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину, тe дa су дaни вeзивaњa пoтрaживaњa сa 66 дaнa у прeтхoднoj гoдини
смaњeни нa 57 дaнa у тeкућoj гoдини.

 Из aнaлизe принoснoг пoлoжaja прeдузeћa мoжe сe утврдити дa je рeзултaт из
пoслoвних aктивнoсти, oствaрeн у 2015. гoдини, пoзитивaн, тe je знaтнo
пoбoљшaн у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe, jeр je у тeкућoj гoдини oствaрeн
пoслoвни дoбитaк у изнoсу oд 63.394 КM, дoк je у 2014. гoдини oствaрeн
пoслoвни губитaк у изнoсу oд 323.302 КM.



 У aнaлизи прoфитaбилнoсти AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa eвидeнтнo je
пoвeћaњe кoeфициjeнтa прoфитaбилнoсти у 2015. гoдини у oднoсу нa
прeтхoдну гoдину. У тeкућoj гoдини Друштвo je oствaрилo минимaлну
прoфитaбилнoст пoслoвaњa, дoк je у прeтхoднoj гoдини oствaрeн губитaк, кojи je
прикaзao нeрeнтaбилнo пoслoвaњe у 2014. гoдини. Пoтрeбнo je сaчинити прoгрaм
мjeрa зa пoвeћaњe прихoдa и смaњeњe трoшкoвa, кaкo би Друштвo пoбoљшaлo
прoфитaбилнoст пoслoвaњa.

 Из aнaлизe кoeфициjeнaтa рeнтaбилнoсти сoпствeнoг, инвeстирaнoг и
укупнoг кaпитaлa, утврђeн je пoзитивaн кoeфициjeнт, кojи je знaтнo пoбoљшaн у
oднoсу нa прeтхoдну гoдину, у кojoj je прикaзaнo нeрeнтaбилнo кoриштeњe
кaпитaлa.

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У тeкућoj гoдини oствaрeн je пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт и пoкaзaтeљи пoслoвaњa
су знaтнo пoбoљшaни у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Учињeнe су знaчajнe уштeдe
нa пojeдиним трoшкoвимa, нa кoje je мeнaџмeнт мoгao утицaти, смaњeн je брoj
зaпoслeних рaдникa, кao и издвajaњa нa имe брутo зaрaдa, пoвeћaни су
прихoди oд услугa oдвoзa oтпaдa физичким и прaвним лицимa, кao и oстaли прихoди, тe je
свe нaвeдeнo рeзултoвaлo oствaрeњeм пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa.

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

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

2. Увeсти oбрaчун зaкoнских зaтeзних кaмaтa зa дaнe кaшњeњa, кaкo би сe
oствaриo дoдaтни прихoд и увeлa вeћa дисциплинa кoрисникa приликoм
плaћaњa oбaвeзa.

3. Смaњити крaткoрoчнe oбaвeзe, кaкo би сe трeнутнa ликвиднoст Друштвa
пoпрaвилa и избjeглo плaћaњe зaкoнских зaтeзних кaмaтa зa дaнe кaшњeњa.

4. Извршити прoцjeну прeoстaлoг кoриснoг виjeкa упoтрeбe и прoцjeну фeр
(тржишнe) вриjeднoсти oпрeмe, кaкo би сe тaчнo утврдиo пeриoд eкoнoмскe
кoристи кojу мoжe дoнoсити oдрeђeнa oпрeмa и oдрeдилa фeр вриjeднoст
рaспoлoживe oпрeмe.

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



6. Прeиспитaти мoгућнoст смaњeњa пojeдиних трoшкoвa, пoсeбнo
трoшкoвa кojи имajу знaчajнo учeшћe у укупним рaсхoдимa.

7. Прeкo рeсoрних oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe утицaти нa циjeну дeпoнoвaњa
oтпaдa, oднoснo извршити упoрeђивaњe пoстojeћe циjeнe  дeпoнoвaњa oтпaдa
JП РД “EКO-ДEП” ДOO сa oстaлим рeгиoнaлним дeпoниjaмa, кaкo би сe
смaњили трoшкoви дeпoнoвaњa oтпaдa, кojи знaчajнo утичу нa рeзултaт
пoслoвaњa.

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

9. Извршити aнaлизу oствaрeних прихoдa, пoсeбнo прихoдa oд услугa oдвoзa
чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa физичким лицимa, сa пoсeбним oсвртoм нa сљeдeћe:
 упoрeђивaњe ствaрних и eвидeнтирaних квaдрaтурa стaмбeних пoвршинa,
 eкoнoмскa исплaтивoст пoстojeћe циjeнe oдвoзa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa,
 зaступљeнoст свих кoрисникa у eвидeнциjи oдвoзa и
 рaзмoтрити мoгућнoст oствaрeњa дoдaтних прихoдa пружaњeм нoвих

услугa, пo   oснoву пoстojeћих рaспoлoживих људских и мaтeриjaлних
рeсурсa.

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

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2015. 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
01.01.2015 ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар-децембар 2015. 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: 9
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 роба, услуга и радова
 Правилник о поступку директног споразума
 Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура
 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
 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

 Текуће одржавање примарних, секундарних и 97,5% терцијалних канала ХМС и
других канала са подручја МЗ Јања.

У 2015. години Ј.П.“Воде“ косило је све канале ХМ система и остале канале који не
спадају у ХМ систем и канале са подручја Бијељина III и Бијељина IV. Само једном из
разлога што смо буђжетом за 2015.годину добили 145.000,00 КМ.

Кошење је почело у првој половини Јула површине 4.313.738 м². Тендер број ТО-II-255/15,
отворени поступак на коме је учестовао само један понуђач. Планирана средства од
145.000,00 КМ нису пробијена, посао је реализован 100%.

Напомињемо да је у 2015.години било само једно кошење, тако да систем у последње
двије године се коси по један пут и то није довољно да одржи систем у добром стању да
може брзо одвести вишак воде из брањеног подручја. Наше мишљење је да се систем мора
косити најмање два пута да би био функционалан, те био употребљив у наредним
годинама.

 Што се тиче инвестиционог одржавања терцијалне каналске мреже (сјече шибља,
дрвећа, растиња које није очишћено од 1992.године). До сада је очишћено 99 %
терцијалне каналске мреже ХМС.

У плану за 2015. године за ове сврхе издвојено је 15.000,00 КМ из редовних средстава које
добијамо из буђжета Града Бијељина и 30.000,00 КМ смо добили на основу Програма о
кориштењу средстава прикупљених од посебних водних накнада.



Први тендер ТК-I-195/15 добио је најповољнији понуђач (ДОО „РАДИША“ Бијељина) и
успјешно га реализовао.

Други тендер ТК-VI-335/15 добио је (ДОО „ГМ ПРОМ“ Бијељина), такође га успјешно
реализовао.

Морамо истаћи са задовољством да смо што се тиче свих канла ХМ система посао
завршили (сјеча шибља, дрвећа и другог растиња). Остаје да очистимо још неколико
старих (Аустроугарских канала) тако да сви буду очишћени и припремљени за машинску
обраду односно машинско кошење.

Овај плански задатак смо 100 % реализовали.

 Кад је ријеч о шљунчању и гредерисању путева крај канала  ХМС Бијељина II,
Бијељина III и Бијељина IV као и на осталим мјестима гдје су бујице однијеле
путну инфраструктуру а по посебном налогу наручиоца за ову ставку планирано је
42.000,00КМ.

Тендером бр. ТК-III-196/15 посао је добио ДОО „ДИС ЦОМПАНY“ Д. Чађавица, стварно
је реализовано 41.488,20 КМ.

Морамо истаћи да су средства за овај намјенски посао доста скромна да би могли да
пошљунчамо све што је неопходно. Посебно на источном дијелу ХМС (биле поплаве),
тако да у наредном периоду морамо издвојити више средства за овај врло важан сегмент
система ХМС „Семберија“ Бијељина.

Констатујемо да смо и овај плански задатак 100 % реализовали.

 Ургентни радови за потребе Мјесних заједница које нису обухваћене ХМС.

a. Додјела цијеви од Ø 300 до Ø 1000
i. Каналисање путева, уређење одрона и израда мањих пропуста у МЗ изван ХМС

У 2015. години додјељено је 88 бетонских цијеви разних профила у 8 МЗ за ову ставку
планирнао је 3.000,00 КМ а стварно је утрошено све што је и планирано. Директни
споразум ДС-VI-15, на тендеру је добио најповољнији понуђач.

Што се тиче ургентних радова за мјесне заједнице које нису обујваћене ХМС за ову ставку
је планирано 3.000,00 КМ, директни споразум ДС-VII-15, стварно је реализовано 2.956,82
КМ или 99 %.

Напомињемо да на ове двије ставке није било довољно планираних средстава из разлога
што нам је буђжет био доста смањен у односу на 2014.годину.



Кад сумирмао можемо констатовати да смо и овај скромни план у потпуности
реализовали.

 Кад је ријеч о намјенским средставима од посебних водних накнада за 2015.
годину, Ј.П.“Воде“ је одлуком Скупштине Града Бијељина добило три различита
пројекта и то:

1. Реконструкција пропуста на ХМС тендер ТК-IV-361/15, уговор број 440/15, добио
је ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина, вриједности посла 49.916,00 КМ.
Напомињемо да смо у 2015.години изнова направили 12 пропуста. пројекат
реализован 100 %.

2. Инвестиционо одржавање терцијалне каналске мреже (сјеча шибља, дрва и
растиња), тендет ТК-VI-335/15 , уговор број 437/15 и посао добио ДОО „ГМ
ПРОМ“ Бијељина, вријендост радова 29.958,39 КМ. Пројекат реализован у року,
реализација 100 %.

3. Измуљивање дијела примарних канала ХМС, тендер ТК-В-359/15, уговор број
475/15, посао добио ДОО “ДИС ЦОМПАНY“ Д. Чађавица, вријендост уговора
36.855,00 КМ. Пројекат реализован у року предвиђеном у уговору, реализација 100
%.

4. Геодетско снимање примарних канала ХМС. Планирано 3.000,00 КМ утрошено
планирано. Посао реализован 100 %.

 Што се тиче укупног пословања предузећа и органа управљања у 2015. години,
планирано је 306.000,00КМ а стварно је утрошено 301.715,00 КМ кад се то изрази у
процентима, извршење је било 98,60 %.

Морамо истаћи да смо максимално штедели и домаћински се понашали, управљајући
предузећем стално водећи рачуна да не пробијемо ни једну предложену ставку, успјешно
завршили 2015.годину са оствареном бруто добити од 759,00 КМ.

Кад све сумирамо и осврнемо се на цијелу 2015.годину, морамо истаћи да све задатке које
смо планирали и што се тиче инвестиционих расхода и укупног пословања предузећа све
смо успјешно реализовали, тако да у 2016.годину улазимо са више ентузијазма да ћемо и у
наредном периоду успјешно радити и позитивно пословати.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу изложеног Извјештаја о раду Ј.П.“Воде“ Бијељина за 2017.годину
можемо закључити следеће:

На основу свега изложеног можемо закључити следеће:

 да су планирани задаци успјешно завршени
 да нисмо имали средства за друго кошење и да сматрамо да у наредном периоду

морамо костити бар два пута да би ХМ систем био потпуно финкционалан



 да смо отпочели изградњу (реконструкцију) пропалих пропуста на ХМС и да смо у
2015.години урадили 12 нових пропуста;

 да смо зајендо са одјељењем Стамбено-комунално и заштита животне средине
почели измуљивање муља и талога који није чишћен у последњих 30 година, тако
да смо у 2015.години измуљивали 2,5 км код црпне станице „Бегов пут“ и 1,6 км
код црпне станице „Докуз скела“.;

 да смо максималном штедњом, рационалношћу и одговорношћу како радника ЈП
„Воде“ и надзорног одбора испунили све зацртане планове за 2015. години.

 да је ЈП „Воде“ у 2015. години имале добру сарадњу са Скупштином Града, са
Градоначелником и свим ресорним начелницима одјељења, а посебно са одељењем
за привреду и пољопривреду.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2015. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html


