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Програмом рада Скупштине града Бања Луке за 2018. годину предвиђено је да се 

разматра и усваја Информација о плану пословања за 2018.годину „Топлана“ а.д. Бања 

Лука. У складу с тим, „Топлана“ а.д. Бања Лука доставилa је Градској управи Бања Лука 

„Информацију о Плану пословања за 2018. годину“ број 05-11708/18 од 17.09.2018.године, 

на основу којег је Одјељење за привреду сачинило мишљење. Информација је урађена од 

стране „Топлана“ а.д. Бања Лука на основу „Плана пословања за 2018. годину“ који је 

разматран и прихваћен Одлуком број 04-7308/18 на 17. сједници Надзорног одбора, 

одржаној 16.05.2018.године. Информација о плану пословања за 2018. годину „Топлана” 

а.д. Бања Лука усвојена је од стране Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука на 

годишњој сједници која је одржана 20.09.2018. године. 

 

 

План прихода и расхода пословања у 2018. години 

 

 

Планирани приходи; 

 

Укупни приходи планирају се у износу од 6.031.000 КМ. 

Од укупних планираних прихода, на пословне приходе спада 5.586.000КМ, 

финансијске приходе 135.000КМ и остале приходе у износу 310.000КМ. 

Због промјене статуса „Топлана“ а.д. Бања Лука која није више носилац комуналне 

услуге за производњу и дистрибуцију топлотне енергије већ има статус као алтернатива у 

резерви, „План пословања за 2018. годину“ није могуће поредити са планом из 2017. 

године, односно Извјештајем о пословању за 2017. годину, када је „Топлана“ а.д. Бања Лука 

била једини произвођач и дистрибутер топлотне енергије у Граду Бања Луци и тиме 

увећала значајна средства односно приходе по основу наплате произведене и испоручене 

топлотне енергије. 

 

Планирани расходи; 

 

Укупни расходи планирају се у износу од 6.021.000 КМ. 

У укупним планираним расходима, пословни расходи учествују са износом од  

5.323.000КМ. Структура пословних расхода чине трошкови енергента (укупно 

2.236.000КМ) мазута 1.100.000КМ, трошкови дрвне сјечке 400.000КМ, набавка топлотне 

енергије 450.000КМ, струје у износу 230.000КМ, трошкови бруто зарада са износом од 

1.900.000КМ, трошкови пореза и доприноса од 16.000КМ те амортизације у износу од 

1.000.000КМ као и нематеријалних трошкова у износу од 81.000КМ. 

 

Остатак од укупних планираних расхода, односи се на финансијске и остале расходе у 

износу од 698.000КМ. 

 

 

 

Закључци и мишљење Одјељења за привреду; 

 

На основу података из Информације о Плану пословања Топлане а.д. Бања Лука за 

2018. годину, Одјељење за привреду је констатовалo сљедеће: 
 

o Планирани приходи су далеко мањи у односну на предходни период јер „Топлана“ а.д. 

Бања Лука не врши производњу, дистрибуцију и наплату топлотне енергије, 

o У том смислу и планирани расходи су мањи у односну на протеклу пословну годину. 

 

 



 

 Одјељење за привреду предлаже градоначелнику града Бања Луке, да упути 

Скупштини града Бања Лука на разматрање Информацију о плану пословања за 2018. 

годину „Топлана“ а.д. Бања Лука уз сљедећу напомену; 

 

Узимајући у обзир да „Топлана“ а.д. Бања Лука више не обавља комуналну 

дјелатност као произвођач и дистрибутер топлотне енергије у Граду, потребно је да 

иста предузме све могуће потребне мјере у циљу што ефикаснијег и рентабилнијег 

пословања у новим околностима, обави рационализацију броја запослених у складу са 

новонасталим статусом и пословним околностима, као и да у свом редовном 

пословном функционисању настоји како квалитативно тако и квантитативно, 

максимално позитивно пословати. 
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