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САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. УВОД

У овом извјештају биће обрађени основни пословни токови и други послови везани
за финансије предузећа у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Извјештај представља
годишњи извјештај ЈП "Градска топлана“ доо  Бијељина.

Сви финансијски извјештаји предузећа за обрачунски период 01.01.-31.12.2017. 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 1.020 до 1.140 стамбених

јединица и 80-88 пословних једница,
- У 2017.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 01.01.2017-31.12.2017
године.

Ликвидност

Општа ликвидност=
=текућа средства/текуће обавезе= 501.188,00 / 853.211,00=0,59

Однос опше ликвидности је показатељ финансијске структуре предузећа. Вриједност овог
показатеља на дан билансирања 31.12.2017.године износи 0,59.

Показатељ опште ликвидности у 2016.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 текућа средства не могу покрити текуће обавезе.

Показатељ рентабилности

Рентабилност пословања=
=оперативи трошкови / оперативни приходи=1.187.883,00/1.174.453,00=1,01

Овај показатељ показује колико је оперативног прихода потребно за покриће оперативних
трошкова.У току 2017. године предузеће је остварило мање готовинског оперативног
прихода у односу на оперативне трошкове у износу од 13.430,00 КМ што представља
губитак предузећа у извјештајном периоду.Разлог овом резултату у току 2017. Из
приложеног се може видјети да без обзира на чињеницу што је предузеће у току 2017.
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 одржавања и ремонта постројења и сл.

Поред наведеног у прошлој години нису створени  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 2017. 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 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха овог Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева,
постигнутих резултата и испуњених обавеза према ЕБРД – у и Споразуму о јавним
услугама у току 2017. године. У овом Извјештају о пословању ћемо приказати послове и
активности које су обављене у овом Друштву, по службама и одјељењима. У првом дијелу
извјештаја је приказана активност Друштва кроз детаљан опис послова обављених у
посматраном периоду, а у другом дијелу је финансијски осврт на остварени финансијски
резултат 2017. године. 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, водом, физичко – хемијски и
микробиолошки, исправном.

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. Служба за информационо комуникационе технологије
5. Одјељење за пројектвовање и програмирање;
6. Одјељење за системску подршку
7. Економско – правни сектор;
8. Сектор за канализацију;
9. Технички сектор;
10. 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.
Службом за информационо комуникационе технологије руководи и одговоран је за њен
рад руководилац службе.
Економско – правним сектором руководи и одговоран је за његов рад извршни директор
економско – правног сектора.
Сектором за канализацију руководи и одговоран је за његов рад извршни директор
сектора за канализацију.
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

У току 2017. године, поред позитивних резултата које је ово Друштво постигло,
постоје и одређени проблеми на чијем рјешавању би требало да се ангажује у циљу
побољшања пословања. Неки од проблема које би посебно требало издвојити су:

1. Друштво је у таквој ситуацији да се у наредном периоду мора  максимално
ангажовати на плану остварења прихода, а нарочито контроли расхода како би се
очувала ликвидност и омогућило редовно сервисирање доспјелих ануитета по
кредиту ЕБРД-а и испуње одређених финансијских показатеља које је Друштво
преузело према ОРИО фондацији.

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. Неопходне активности по службама:
 увођење ISO стандарда 22000;
 наставак послова на успостављању ГИС (географски информациони систем);
 наставак лиценцирања софтвера;
 набавка опреме за еталонирање и баждарење водомјера и
 наставак активности везано за набавку опреме за ТВ инспекцију канализације.

4. З А К Љ У Ч А К

На основу приказаних показатеља, постигнутих резултата, наведени проблеми
захтијевају 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 суочава,
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 2017. 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 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. УВОД

Годишњи извјештај о раду ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо Бијељина за 2017. 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:

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

Предузеће је уписано у судски регистар код Основног суда у Бијељини, број Фи-
212/05 дана 09.05.2005. године (уложак 1-5864), као ЈП Регионална депонија “ЕКО-ДЕП”
Бијељина. Након првог уписа предузеће је вршило одређене измјене и допуне
регистрације: промјене сједишта, промјена статуса одговорног лица овлаштеног за
заступање предузећа (директора), проширење дјелатности као и пререгистрацију у „доо“
у складу са Законом о привредним друштвима РС. Рјешењем о регистрацији предузећа од
09.11.2012. године Окружни привредни суд у Бијељини уписао је промјену облика
организовања и промијенио пословно име у ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА „ЕКО-ДЕП“ ДОО.



Прва фаза изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у  Бијељини
завршена је у децембру 2009. године, а предузеће је почело да обавља регистровану
дјелатност пријема и збрињавања чврстог комуналног отпада на регионалној санитарној
депонији од 01.01.2010. године. ЈП „ЕКО-ДЕП“ доо је наставило активности развоја и
кроз Другу фазу изградње Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини.
Средства за  финансирање Друге  фазе изградње регионалне депоније 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 измијењени 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 446.842.86 КМ (примљене

фактуре) од чега су поједине набавке извршена на основу проведених процедура у
претходној години

 реализоване су двије набавке по отвореном поступку са потписом Оквирног
уговора на четири године (у износу од 210.288.06 КМ - 47.06%), три набавке су
извршене путем конкурентског захтјева у износу 60.910.20 КМ (13.63%%) и
проведено је 30 поступка набавки директним поступком ( у износу од 104.850.30
КМ – 23.46%).

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 (Закона
о јавним набавкама) и испоштоване законске регулативе за реализацију истих, уз оцјену
да је обезбијеђено адекватно функционисање система интерне контроле и предлаже
следеће:

4. ПРЕПОРУКЕ

На основу извршене ревизије процедура јавних набавки у 2017. години дају се
следеће препоруке:

 Предложити Извјештај о извршеним набавкама у 2017. години на усвајање.



Носилац: Управа и Надзорни одбор Рок: мјесец дана“.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2017. годину са програмом рада за 2018.
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 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О  ДРУШТВУ

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

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

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

Рjeшeњeм Oкружнoг приврeднoг судa у Биjeљини брoj 059-0-Рeг-16-000 900 oд
18.11.2016. гoдинe, уписaнa je прoмjeнa стaтусa лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe
Aкциoнaрскoг друштвa „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, ул. Mилoшa Црњaнскoг брoj 7, пa je кao
вршилaц дужнoсти дирeктoрa, тj. лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe уписaн: Рaтoмир
Дрaгaнић из Вeликe Oбaрскe

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

2. ЗАКЉУЧАК

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

 Финaнсиjскa рaвнoтeжa Друштвa (крaткoрoчнa и дугoрoчнa) у 2017.
гoдини je стaбилнa, и знaтнo je пoбoљшaнa у 2017. гoдини у oднoсу нa 2016.
гoдину.

 Кoeфициjeнт тeкућe ликвиднoсти у 2017. гoдини изнoси 2,074 и нeзнaтнo je
вeћи oд рeфeрeнтнe вриjeднoсти 2. Пoкaзaтeљи тeкућe ликвиднoсти у 2017. гoдини
су знaтнo бoљи oд пoкaзaтeљa из прeтхoдних гoдинa, првeнствeнo збoг смaњeних



крaткoрoчних oбaвeзa, кoje су у тeкућoj гoдини мaњe зa 35% oд крaткoрoчних
oбaвeзa из прeтхoднe гoдинe.

 Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти je пoбoљшaн у 2017. гoдини у oднoсу
нa прeтхoдну гoдину, првeнствeнo збoг смaњeних крaткoрoчних oбaвeзa.
Кoeфициjeнт рeдукoвaнe ликвиднoсти у 2017. гoдини изнoси 1,920, дoк je у 2016.
гoдини изнoсиo 1,287. Пoтрeбнo je прeдузeти oдрeђeнe мjeрe зa пoбoљшaњe
нaплaтe крaткoрoчних пoтрaживaњa, тe прeдузeти дoдaтнe мjeрe нa смaњeњу
крaткoрoчних oбaвeзa.

 Кoeфициjeнт трeнутнe ликвиднoсти je знaтнo испoд рeфeрeнтнe вриjeднoсти
1 и изнoси 0,154, штo укaзуje дa je трeнутнa ликвиднoст Друштвa угрoжeнa и дa
свeгa 15% свojих крaткoрoчних oбaвeзa Друштвo мoжe измирити из рaспoлoживих
финaнсиjских срeдстaвa.

 Прoсjeчaн брoj дaнa нaплaтe пoтрaживaњa у тeкућoj гoдини изнoси 95 дaнa,
дoк je у 2016. гoдини билo пoтрeбнo 97 дaнa дa сe нaплaтe пoтрaживaњa.

 Кoeфициjeнт сoлвeнтнoсти Друштвa у 2017. гoдини je знaтнo изнaд
рeфeрeнтнe вриjeднoсти 1 и изнoси 17,998. Имajући у виду дa Друштвo имa
дугoвe у изнoсу oд 581.851 КM и пoслoвну aктиву у изнoсу oд 10.471.925 КM,
дoлaзи сe дo зaкључкa дa je Друштвo у мoгућнoсти дa измири свe свoje oбaвeзe из
рaспoлoживe пoслoвнe aктивe.

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

 Кoeфициjeнт eфикaснoсти имoвинe у 2017. гoдини je пoбoљшaн у oднoсу
нa прeтхoднe гoдинe, тe сe мoжe зaкључити дa сe имoвинa у тeкућoj гoдини
знaтнo eфикaсниje кoристи у oствaривaњу прихoдa.

 Кoeфициjeнт oбртa имoвинe у 2017. гoдини je увeћaн у oднoсу нa 2016. гoдину,
штo пoкaзуje дa je oбртнa имoвинa у тeкућoj гoдини вишe aнгaжoвaнa у
oствaривaњу прихoдa oд прoдaje oд aнгaжoвaнoсти oбртнe имoвинe у прeтхoднe
двиje гoдинe.

 Кoeфициjeнт oбртa зaлихa je знaтнo мaњи у тeкућoj гoдини у oднoсу нa
прeтхoдну гoдину, тe сe с тoгa мoжe зaкључити дa сe зaлихe спoриje oбрћу у
2017. гoдини у oднoсу нa 2016. гoдину.

 Кoeфициjeнт oбртa пoтрaживaњa у тeкућoj гoдини изнoси 7,69 и исти je
пoвeћaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, штo пoкaзуje дa сe нaплaтивoст
пoтрaживaњa oд купaцa у 2017. гoдини пoбoљшaлa у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину, тe дa су дaни вeзивaњa пoтрaживaњa сa 49 дaнa у прeтхoднoj гoдини
смaњeни нa 47,5 дaнa у тeкућoj гoдини.

 Из aнaлизe принoснoг пoлoжaja прeдузeћa мoжe сe утврдити дa je рeзултaт
из пoслoвних aктивнoсти, oствaрeн у 2017. гoдини, нeгaтивaн, тe je знaтнo
пoгoршaн у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, jeр je у тeкућoj гoдини oствaрeн
пoслoвни губитaк у изнoсу oд 133.806 КM, дoк je у 2016. гoдини oствaрeн
пoслoвни губитaк у изнoсу oд 112.137 КM.

 У aнaлизи прoфитaбилнoсти AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa eвидeнтнo je
пoбoљшaњe кoeфициjeнтa прoфитaбилнoсти у 2017. гoдини у oднoсу нa прeтхoдну
гoдину. У тeкућoj гoдини Друштвo je прoфитaбилнo пoслoвaлo, дoк je у
прeтхoднoj гoдини oствaрeн губитaк, кojи je прикaзao нeрeнтaбилнo пoслoвaњe.



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, тaкo дa су рaсхoди
тeкућe гoдинe мaњи зa 415.014 КM у oднoсу нa рaсхoдe прeтхoднe гoдинe. Знaчajнe
уштeдe у тeкућoj гoдини у oднoсу нa прeтхoдну гoдину пoстигнутe су нa сљeдeћим
рaсхoдимa:

 Tрoшкoви мaтeриjaлa зa изрaду учинaкa су мaњи зa 30.613 КM;
 Tрoшкoви рeжиjскoг мaтeриjaлa су мaњи зa 25.629 КM;
 Tршкoви oстaлих услугa су мaњи зa 65.230 КM;
 Финaнсиjски рaсхoди су мaњи зa 151.789 КM и
 Рaсхoди пo oснoву испрaвкe вриjeднoсти и oтписa пoтрaживaњa су мaњи зa

223.496 КM.

Укупни прихoди тeкућe гoдинe су мaњи зa 77.215 КM oд oствaрeњa прeтхoднe гoдинe. У
2017. гoдини oствaрeн je пoзитивaн рeзултaт у изнoсу oд 30.514 КM, кojи прeдстaвљa
рaзлику укупних прихoдa и укупних рaсхoдa тeкућe гoдинe.

У Извjeштajу o пoслoвaњу зa 2016. гoдину, прeдлoжeнe су oдрeђeнe мjeрe зa унaпрeђeњe
пoслoвaњa и oствaрeњe пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa, кoje су дjeлимичнo или у
пoтпунoсти рeaлизoвaнe у тoку 2017. гoдинe, штo je имaлo пoзитивaн утицaj нa oствaрeни
рeзултaт пoслoвaњa.

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

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 пeриoду пoбoљшaлa и сприjeчилa
зaстaрa пoтрaживaњa.

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



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

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

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

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

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

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

9. 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.

10. Извршити aнaлизу oствaрeних прихoдa, пoсeбнo прихoдa oд услугa oдвoзa
чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa физичким лицимa, сa пoсeбним oсвртoм нa сљeдeћe:

o упoрeђивaњe ствaрних и eвидeнтирaних квaдрaтурa стaмбeних пoвршинa,
o eкoнoмскa исплaтивoст пoстojeћe циjeнe oдвoзa чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa,
o 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 2017. 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
01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у
периоду јануар-децембар 2017. години уз компарацију са планом и извршењем претходне
године.

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив: Јавно предузеће „Воде“ Бијељина
Сједиште и адреса: Бијељина, Милоша Црњанског 16
ЈИБ: 4400425550007
Дјелатност (шифра и опис): 42.91 Изградња хидрограђеивнских објеката
Број запослених: 13
Вриједност основног капитала у КМ: 25.759.197 КМ
Пословне име, сједиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске
извјештаје: „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, рачуноводственим политикама и ревизији
 Правилник о вршењу пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним

стањем
 Правилник о стандардном програмском класификационом коду за израду и

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



 Правилник о заштити на раду и здрављу на раду
 Правилник о заштити од пожара

СТАТУТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДЕФИНИСАНА СУ ОСНОВНА ПИТАЊА:

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

4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

 Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала ХМС
„Семберија“ Бијељина.

Предвиђена средстава на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске у износу од 294.000,00 КМ уграђена су у план буџета за 2017.годину и
то за:

1. Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала ХМС
„Семберија“ Бијељина, уграђено је 230.000,00 КМ;

2. Шљунчање гредерисање путева поред канала ХМС „Семберија“ Бијељина II, III и
IV као и на другим мјестима по налогу наручиоца посла, уграђено је 50.000,00 КМ;

3. Ургентни радови за потребе мјесних заједница, а у циљу заштите од штетног
дејства вода – каналисање путева, уређење одрона и др. уграђено је 7.000,00 КМ;

4. Додјела бетонских цијеви од Ø 300 до Ø 1000 у свим мјесним заједницама Града
Бијељина, уграђено је 7.000,00 КМ.

 Што се тиче Текућег одржавања ХМС „Семберија“ Бијељина у 2017.години
планирано је да косимо два пута годишње комплетан систем и за то смо
предвидјели 230.000,00 КМ. Расписан је тендер број ТО-I-114/17, отворени
поступак. На  тендерску документацију је била уложена жалба Канцеларији за
разматрање жалби од стране понуђача и Канцеларија за разматрање жалби је
доњела закључак у коме наводи да се обуставља поступак по жалби, обзиром да је
жалилац одустао од жалбе. Склопљен је уговор број 445/17 од 30.05.2017.године.



Посао је реализован до краја 2017.године, тако да можемо констатовати да је посао
100 % урађен.

 Што се тиче шљунчања и гредерисања путева поред каналске мреже ХМС (исток и
запад) те Бијељина III и Бијељина IV, као и на другим мјестима по налогу
наручиоца посла.

Планирана средста у 2017. години на овој ставци су износила 50.000,00 КМ или изражено
у количини 3.000 м³.

Расписан је тендер (конкурентски захтјев за достављање понуде) број ТК-II-112/17. На
тендер се нико није жалио, уговор склопљен под бројем 254/17 од 24.03.2017.године.
Посао је извођач успјешно обавио, тако да се може истаћи да смо овај плански задатак 100
% реализовали.

Морамо истаћи да су ова предвиђена средства недовољна да пошљунчамо све путеве
поред каналске мреже ХМС „Семберија“ Бијељина и Бијељина III и IV.

 Што се тиче чишћења (сјеча растиња и шибља) те копање и продубљивање канала
„Црвени поток“ у дужини 1140 м који се налази у К.О. Велика Обарска планирана
средства на овој ставци су била 40.000,00 КМ. Стварно је утрошено 39.703,00 КМ.
Тендер број ТК-IV-330/17, конкурентски захјтев за доставу понуде. Уговор
потписан са извођачем под бројем 417/17 од 23.05.2017.године. Посао на вријеме и
ваљано урађен, тако да можемо констатовати да смо овај плански задатак 100 %
реализовали.

 Ургентни радови за потребе мјесних заједница које нису обухваћене ХМС
„Семберија“ Бијељина

1. Додјела цијеви од Ø 300 до Ø 1000,
2. Каналисање путева, уређење одрона и израда пропуста у МЗ.

1. Што се тиче додјеле цијеви Ø 300 до Ø 1000 планирана средства у 2017. години су
износила 7.000,00 КМ, стварно је утрошено 6.963,00 КМ.
Тендер број ДС-V-17, директни споратум и број уговора 404/17 од 17.05.2017.
године. Директни споразум је рађен из разлога што средства која су планирана не
прелазе 7.020,00 КМ.
Укупно је подјељено 181 цијеви разних профила у 10 мјесних заједница.
Напомињемо да смо овај плански задфатак 100% реализовали.

2. Што се тиче каналисања путева, уређења одрона и израде пропуста у мјесним
заједницама које нису обухваћене ХМС у 2017.години на овој ставци било је
планирано 7.000,00 КМ а стварно је утрошено 6.997,00 КМ. Тендер број ДС-XII-17,
директни споразум из разлога малих планираних средстава. Потписан уговор број
352/17 од 24.04.2017.године, посао на вријеме и урађен, тако да можемо истаћи да
смо овај пласнки задатак 100 % испунили.



 Што се тиче реконструкције пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина, истичемо да
у почетку плана за 2017.годину нисмо имали ову ставку из разлога што је нисмо
добили од Посебних водних накнада. Пошто смо имали потребу да у 2017.години
реконструишемо четири (4) пропуста на ХМС, менађжмент предузећа је предложио
Надзорном одбору да укинемо ставку Инвестиционо одржавање у висини од
15.000,00 КМ и ставку Остали ургентни радови (пошто за ову ставку нисмо имали
захтјеве), те да та средства преусмјеримо на Реконструкцију пропуста у висини од
22.000,00 КМ. Стварно смо утрошили 21.959,00 КМ и спроведен је конкурентски
захтјев за доставу понуда (са објавом) број ТК-V-658/17 и после спроведене
процедуре закључен је уговор број 787/17. Овом јавном набавком урађена су
четири (4) пропуста Ø 1000 на каналима ХМС (исток -запад). Посао је на вријеме и
квалитетно урађен. Напомињемо да у последње 4-5 година постепено
реконструишемо све пропале пропусте, те тиме побољшавамо одводњу вишка воде
са брањеног подручја у што краћем року (1-3) дана. Можемо рећи да смо овај
плански задатак 100% реализовали.

 Што се тиче укупног пословања Јавног предузећа „Воде“ и Надзорног органа
истичемо следеће:

У 2017. години првобитно је планирано 331.205,00 КМ, али након ребаланса Скупштина
града Бијељина нам је  додијелила 77.000,00 КМ, тако да је укупно планирано 408.205,00
КМ, а стварно је и потрошено 408.205,00 КМ. Кад то изразимо у процентима извршење је
било 100 %.

Дакле можемо констатовати да након ребаланса нисмо имали пробијање појединачних
ставки трошкова пословања предузећа.

Према билансу успјеха за период 01.01.2017.године до 31.12.2017.године остварен је
следећи резултат:
УКУПНИ ПРИХОДИ     су             781.772,00 КМ
УКУПНИ РАСХОДИ   су              777.652,00 КМ
АМОРТИЗАЦИЈА                             3.867,00 КМ
БРУТО ДОБИТ                                  253,00 КМ

Након свега можемо сумирати да смо на крају 2017.године све што смо планирали,
успјешно смо и реализовали са максималним процентом од 100 %. Истичемо да смо имали
незнатну бруто добит од 253,00 КМ што је и нормално за овакво предузеће, које је у
потпуности наслоњено на буђжет Скупштине града Бијељина.

5. ЗАКЉУЧАК

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



 да смо у 2017.години што се тиче Текућег одржавања примарних, секундарних и
терцијалних канала ХМС успјешно смо реализовали плански задатак (кошење два
пута годишње комплетног ХМС и Бијељина III и IV );

 да смо у 2017. години шљунчали путеве уз канале ХМС, те два пута гредерисали да
би мјештанима омогућили да несметано могу убрати љетину;

 да смо у 2017.години извршили копање, продубљивање, сјечу растиња и шибља
канала „Црвени поток“ дужине 1140 м и тиме омогућили бржи проток воде код
обилних падавина;

 да смо у 2017.години наставили реконструкцију – изградњу четири (4) нова
пропуста, која су се налазила у врло лошем стању, тако да вишак воде није могао
несметано пролазити из мањих у веће канале ХМС;

 да су службе ЈП „Воде“ у 2017. години имале добру сарадњу са оснивачем, са
Градоначелником и са ресорним Одјељењем  за пољопривреду;

 да је Ј.П.“Воде“  пословну годину завршило са бруто добити од 253,00 КМ, те да је
све планиране активности и уредно завршило на задовољство оснивача и свих
грађана којих се дотиче проблематика којом се бави Ј.П. „Воде“ Бијељина

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2017. годину ЈП "ВОДЕ" Бијељина,
можете погледати на сљедећем линку: https://www.investinbijeljina.org/sr/2096.jp-vode-
bijeljina.html



САЖЕТИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ О РАДУ ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" Д.О.О.
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Оснивање и регистрација

Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана 13.новембра 2014.
године, донијела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“
ДОО Бијељина за управљање гробљима на подручју Града Бијељина и обављање
погребних и других дјелатности.

Јавно комунално предузеће „Градско гробље“ ДОО Бијељина, на адреси улица Нушићева
број 1 основано је Одлуком Скупштине Града Бијељина број 01-022-91/14 од 13. новембра
2014. године, као самостално предузеће и правни наслиједник АД „Комуналац“ Бијељина
у области обављања погребних и припадајућих дјелатности.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини број 059-0-Reg-14-000
890 од 12.12.2014. године, уписана је промјена статуса лица овлашћеног за заступање
Јавно комуналног предузећа "Градско гробље" д.о.о. Бијељина, па је као лице овлашћено
за заступање уписан: Миленко Вићановић, дипломирани инжењер електротехнике, са
пребивалиштем у Бијељини.

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

2. ЗАКЉУЧАК

Извршена анализа пословања и идетификовани проблеми са којима се суочава ЈКП
“Градско гробље“ ДОО Бијељина, представљају подлогу за доношење мјера за
побољшање пословања. У 2017. години остварен је позитиван финансијски резултат.

Укупни приходи Предузећа за период од 01.01. до 31.12.2017. године износе 710.016,90
КМ и у односу на 2016. годину већи су за 34,20% односно за 180.985,00 КМ. Укупни
расходи Предузећа, за период од 01.01. до 31.12.2017. године, износе 695.540,84 КМ и у
односу на 2016. годину већи су за 41,72% односно за 204.756,00 КМ.

Укупан нето добитак за 2017. године износи 12.332,00 КМ.

У Извјештају о раду за 2016. годину имамо да је укупан нето добитак 33.942,00 КМ
исказан у Билансу успјеха на АОР-у 300 у колони број 5 гдје се види разлика у добити са
2017. годином, која је у основи проузрокована преузимањем два сеоска гробља (гробља
Патковача и Новог гробља Велика Обарска). Активности на преузимању сеоских гробаља



наставља се и у 2018. години на основу члана 5. Одлуке о давању ЈКП "Градско гробље"
д.о.о. Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта, комуналних објеката
комуналне инфраструктуре ("Службени гласник Града Бијељина" број: 2/15) од 06.
фебруара 2015. године.

По плану пословања за 2018. годину предвиђене су капиталне инвестиције које се односе,
уређење Новог градског гробља Хасе-Бријесница и сеоских гробаља.

Капиталне инвестиције које су предвиђене да се финансирају заједничким средствима
како из средстава буџета како из буџета Града Бијељина: завршна фаза мртвачнице,
асфалтирање стаза и унутрашњих саобраћајница, изградња ограда на сеоским гробљима,
насипање, равнање и планирање земљишта и изградња хидро-дренажног канала и опрема
за мртвачницу.

Све ове капиталне инвестиције представљају основ за квалитетно обављање регистроване
дјелатности на основу Закона о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске" број: 31/13) и Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 11/2015).

Имплементација Одлуке о ослобађању прописане накнаде за гробна мјеста гдје су
сахрањени погинули борци ВРС у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату настављена
је и у 2017. години, гдје је издато 41 Рјешења о ослобађању ове категорије. У 2018. години
настављамо са овом активношћу на обавјештавању преосталих породица погинулих
бораца Војске Републике Српске.

Мјере за унапређење пословања и остваривање што бољег финансијског резултата:
 побољшати наплату одржавања заједничких површина гробља (систем

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

 преиспитати постојеће капацитете расположивих људских ресурса и
потенцијале запослених као највриједнијих средстава организације, са потребама
предузећа како би се постигла боља ефикасност и економичност Предузећа
(преузимање сеоских гробља у 2018. години захтјева што бољу ефикасност и
организацију радника на терену),

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

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

 Уколико Градска мртвачница почне са радом у 2018. години, биће неопходно
обезбједити потпуну имплементацију Закона о гробљима и погребној
дјелатности ("Слузжбени гласник РС" број: 31/13) и Одлуку Скупштине Града
Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 11/15), тачније члан 26 и 28.
Закона и члан 19. став 1), 2) и 3) Одлуке Скупштине Града Бијељина.



У наредном периоду потребно је обратити пажњу на процес реализације сваке од
предложених мјера за побољшање пословања и тежити ка остваривању планираних
циљева. Саставни дио извјештаја о раду ЈКП “Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2017.
годину чини и завршни рачун.

Комплетан документ Извјештаја о раду за 2017. годину ЈКП "Градско гробље" д.о.о.
Бијељина, можете погледати на сљедећем линку:
https://www.investinbijeljina.org/sr/2100.jkp-gradsko-groblje-doo-bijeljina.html


