
„Водовод“ а.д. Бањалука 

Резултати пословања у 2017. години, 
у односу на 2016. годину 

Позитивна кретања 
- повећање укупне производње воде од 0,5% и просјечног степена кориштења 

производних капацитета, са 59,5% у 2016. години, на 59,7% у 2017. години;  

- просјечно повећање укупно испоручене количине воде свим категоријама 
потрошача од 5,0%, а која представља 63,2% укупно произведене воде;  

- смањење укупних губитака воде у мрежи (неиспоручена количина) са 11.261.170 
m3 воде у 2016. години на 10.557.257 m3 воде у 2017. години, односно смањење 
учешћа губитака воде у мрежи у укупно произведеној количини воде са 39,5% у 
2016. години на 36,8% укупно произведене воде у 2017. години;  

- исказани износ бруто добити  повећан је 35,6%, у односу на исказану добит у 2016. 
години; 

- повећање вриједности реализованих инвестиција од 135,9% (са 1.487.503 КМ у 
2016. години на 3.509.074 КМ у 2017. години на), које су финансиране из властитих 
извора; 

- смањење укупних обавеза у 2017. години од 5,0%, у односу на 2016. годину; 
- повећање фактурисане реализације у 2017. години од 1,1%, а наплаћене 

реализације од 0,7%, у односу на 2016. годину;  

- просјечан степен наплате потраживања од 101,6% у 2017. години, усљед наплате 
текућих, пренесених и отписаних потраживања;  

Негативна кретања 
- смањење степена продуктивности од 1,2% (однос натуралног обима производње 

по раднику);  
- смањење укупне одводње отпадних вода од 3,7 %;  
- у структури укупних расхода највеће учешће имају трошкови који нису у функцији 

повећања производње, док су скромније учешће остварили трошкови, који су у 
функцији остваривања натуралног обима производње и дистрибуције воде. 

- смањење ликвидних новчаних средстава на крају 2017. године од 43,10%. 

„Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука 

Резултати пословања у 2017. години, 
 у односу на 2016. годину 

Позитивна кретања 
- просјечно повећање натуралног обима производње и извршених услуга од 4,0%; 

- повећање просјечног степена кориштења производних и услужних капацитета са 
39,5% на 40,4%.  

- повећање укупног прихода у 2017. години од 6,6% 
- вриједност реализованих инвестиција у 2017. години биљежи повећање од 139,9%, 

у односу на 2016. годину; 
Негативна кретања 

- повећање укупних расхода од 7,1%, уз смањење бруто добити од 33,0%; 



- смањење ликвидних новчаних средстава од 36,6%;  
- повећање укупних обавеза од 1,2%;  
- смањење просјечног степена наплате потраживања, са 92,6% у 2016. години, на 

86,0% у 2017. години. 

 

ЈП „Деп-от“ Бањалука 

Резултати пословања у 2017. години, 
 у односу на 2016. годину 

Позитивна кретања 
- повећање укупне количине збринутог отпада од 6,2%, у односу на количину збринутог 

отпада у 2016. години те повећање укупне количине мијешаног комуналног отпада од 
5,9%, који у укупном отпаду учествује 80,9%;  

- повећање укупног прихода од 19,3%, у односу на исказану вриједност прихода по 
обрачуну за 2016. годину, знатно нижи раст укупних расхода од 1,4%, што је 
резултирало оствареном бруто добити од 830.739 КМ, која је 260,7% већа, у односу 
на исказану бруто добит по обрачуну за 2016. годину; 

- пораст трошкова материјала и енергије од 6,7%, у складу је с порастом натуралног 
обима услуга, док је пораст трошкова амортизације и пораст учешћа амортизације у 
укупним трошковима, посљедица стављања у функцију значајне вриједности трајних 
средстава, као и смањење расхода по основу исправке вриједности трајних средстава 
и отписа потраживања од 28,4%, док је смањење трошкова производних услуга 
резултат модернизације, техничко-технолошке обнове и проширења производних и 
услужних капацитета;  

- повећање вриједности фактурисане реализације од 4,7% и наплаћених потраживања 
по обрачуну за 2017. годину од 1,7%; 

- смањење укупних обавеза по обрачуну за 2017. годину од 10,5% (смањење дугорочних 
обавеза од 14,0%, а повећање краткорочних обавеза од 13,0%); 

- смањење показатеља задужености за 12,5%, у односу на 2016. годину, уз повећање 
коефицијента опште ликвидности за 5,9%; 

Негативна кретања 
- повећање ненаплаћених потраживања од 8,1%; 
- смањење просјечног степена наплате потраживања на 95,9%; 
- смањење вриједности реализованих инвестиција у 2017. години од 95,7%,  као 

посљедица је окончања великог инвестиционог захвата. 

 

„Чистоћа“ а.д. Бањалука 

Резултати пословања у 2017. години, 
 у односу на 2016. годину 

Позитивна кретања 
- повећање укупног прихода у 2017. години од 5,4%;  
- повећање годишњег нивоа наплаћених потраживања од 11,4% и остварени просјечан 

степен наплате потраживања од 82,63%; 



- након исказивања губитака у пословању у периоду од 2012. до 2014. године, „Чистоћа“ 
а.д. Бањалука започиње с позитивним пословањем, и исказаном добити од 776.991 КМ 
по годишњем обрачуну за 2017. годину; 

- стање ликвидних новчаних средстава на крају 2017. године је веће за 272,2%; 
- просјечан степен наплате потраживања у 2017. години износио је 82,63% и већи је, у 

односу на 2016. годину (71,62%);  

Негативна кретања 
-вриједност реализованих инвестиција у 2017. години (1.314.138 КМ) мања је 46,3%, у 
односу на 2016. годину, али као и претходних година, инвестиције су финансиране у 
цјелини властитим средствима „Чистоћа“ а.д. Бањалука. 

 
 

„Завод за изградњу“ а.д. Бањалука 
Резултати пословања у 2017. години, 

 у односу на 2016. годину 
У току су активности Радне групе за израду Плана мјера за унапређење пословања и 
реструктурисање „Завода за изградњу“ а.д. Бањалука.  

 

„Топлана“ а.д. Бањалука 
Резултати пословања у 2017. години, 

 у односу на 2016. годину 
Маја 2017. године на сједници Скупштине града Бањалуке усвојена је Одлука о оснивању 
новог предузећа „Еко топлана Бањалука“, након чега је Град Бањалука потписао уговор с 
компанијом „IEE“ ради оснивања привредног друштва и изградње новог постројења на 
дрвну сјечку. Тиме је отпочело рјешавање проблема у функционисању топлификационог 
система, као највећег комуналног проблема на подручју града. 

 


