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Програмом рада Скупштине града Бањалукe за 2019. годину предвиђено је да се у 
другом тромјесечју 2019. године разматра Информација о пословању „Еко топлане 
Бањалука“ д.о.о. Бањалука у 2018. години. На сједници Скупштине чланова привредног 
друштва „Еко топлане Бањалука“ д.о.о., која је одржана 21.05.2019. године, прихваћен 
је Извјештај о пословању „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. за 2018. годину, као и 
ревидирани Финансисјки извјештај о пословању за 2018. годину. 
 
Мишљење Одјељења за привреду засновано је на анализи основних натуралних и 
финансијских резултата пословања, исказаних у финансијским извјештајима и 
Информацији о пословању „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. и раду органа управљања у 
2018. години, а који су представљени у сљедећем прегледу:  
 

Ред. 
бр. 

Елементи привређивања Јед. мј. Остварено  Индекс 
5:4 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитал KM 27.178.682 31.933.609 117,50 

2 Натурални обим укупне 
произвoдње енергије 

MWh  153.184   

2.1. Производња из постројења на 
биомасу - према мјесту 
производње 

MWh  116.424  

а -Еко Топлане   86.152  

б -Старчевица  MWh  17.578  

в -Космос  MWh  12.694  

2.2. Производња из постројења на 
мазут 

MWh  36.760  

3 Максимални обим произв. 
(капацитети инстал. опреме)  

MW                 297     

4 Површина простора којима се 
испоручује топлотна енергија 
(стање децембар) 

m2       1.457.884     

а стамбени простор (са и без 
мјерила топлотне енергије) 

m2       1.055.078     

б пословни простор (са и без 
мјерила топлотне енергије) 

m2          402.806     

5 Степен кориштења произв. 
капацитета 

%                   51,58     

6 Просјечни дневни губици воде 
на мрежи током сезоне гријања 

m3              1.130     

7 Укупан приход КМ                     -        20.124.656     

8 Укупни расходи КМ        145.663    100,0%   19.102.253     

а Амортизација КМ                113    6,7%      1.278.568     

б Трошкови бруто зарада КМ           27.270    7,1%     1.365.891     

в Трошкови материјала КМ           11.325    62,7%   11.972.682     
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 -трошкови материјала за израду КМ - 55,0%  10.500.029     

 -трошкови горива и енергије КМ - 6,6%    1.263.545     

 -трошкови режијског материјала КМ - 1,1%       209.108     

г Трошкови текућег одржавања КМ - 5,8%     1.113.102     

д Трошкови непроизв. услуга КМ           12.428    3,0%        577.847     

ђ Финансиј. расходи по основу 
односа с повез. правн. лицима 

КМ           11.810    0,1%          14.335     

е Ост. мат. и нем. трош., порези и 
доприноси 

КМ           82.830    14,6%     2.779.828     

9 Добит КМ                     -          1.022.403    - 

9а Губитак КМ        145.663                          -      - 

10 Прос. исплаћ. мјесеч. бруто 
зарада по запос. 

КМ        1.136,25                1.497,69    131,81 

11 Просјечан број радника                     2                     76    - 

12 Вриједност реализ. инвест. 
активности, финансираних 
властитим средствима  

 
КМ 

            
1.993    

     
4.390.427    

 
- 

13 Потраживања од купаца 
текућег периода 

КМ                     -           6.407.656    - 

14 Ликвидна новчана средства КМ      2.007.877            855.724    42,62 

15 Степен наплате потраживања % -                 81,97    - 

а Фактурисана реализација КМ -           21.767.000    - 

б Наплаћена реализација КМ -           17.842.000    - 

16 Укупне обавезе КМ      4.675.826       10.321.379    220,74 

а Краткорочне обавезе КМ     4.675.826       9.431.351    201,70 

а1 Краткорочне финанс. обавезе КМ     2.810.046        3.457.184    123,03 

а2 Остале краткорочне обавезе КМ     1.865.780        5.974.167    320,20 

б Дугорочне обавезе КМ                     -             890.028    - 

б1 Дугорчни кредити КМ                    -             851.891    - 

б2 Остале дугорочне обавезе КМ                     -               38.137    - 

17 Показатељ задужености %               2,95    9,85 333,90 

 
Будући да је предузеће „Еко топлане“ д.о.о. Бањалука основано 30. маја 2017. године, 
резултати пословања за упоредну 2017. годину нису потпуни (седам мјесеци) па тиме и 
већина показатеља за 2017. годину није упоредива с резултатима по годишњем 
обрачуну за 2018. годину. Приказани расходи пословања у 2017. години износили су 
145.663 КМ и односили су се на изградњу и опремање „Еко топлане“ д.о.о. У 2017. 
години нису остваривани приходи, тако да је пословна 2017. година окончана с 
губитком у износу од 145.663 КМ. 
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Сходно наведеном, Одјељење за привреду предлаже Скупштини града Бањалуке да 
размотри Информацију о пословању „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. Бањалука у 2018. 
години, уз напомену да ће се цјеловита анализа остварених натуралних и финансијских 
резултата пословања „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. урадити по истеку 2019. године, 
чији ће елементи привређивања бити упоредиви с оствареним резултатима у 2018. 
години.  
 
 
 

 
 
 

                                          Начелник 
                                                             Раденко Комљеновић, дипл. инжињер машинства 
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Обрађивач: 
Мира Ћулибрк, самостални стручни сарадник  
за привреду и развој комуналних дјелтности  
 _____________________________ 
Дана 19.06.2019. године 
 
Шеф Одсјека за привреду 
Весна Радић, дипл. економиста   
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


