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1. ОЗМОУМ РООАС1

ЕКО  ТОР1АМ Е ВА1МЈА И ЈК А  сј.о.о. је рпугес1по сЈгизћ/о (и с!а1јет 1екз1и Оги§1уо), озпоуапо
30.05.2017.досИпе р гета  2акопи о рпугесЈпЈт с1ги51у1та, а па озпоуи Џдоуога о 51га1езкот 
раг*пег5ћ/и 2ак1јисепод јгтеб и  Сгас15ке иргауе ОгасЈа Вапја 1ика I рпугесЈпод с1гибћ/а 1ЕЕ 
сЈ.о.о. Вапја 1ика. Ос11икот бкирбИпе Огас1а Вапја 1ика ос! 01.02.201 б.дос!. ЕКО  ТОР1_А1^ЈЕ 
В А Ш А  И ЈК А  с1.о.о. 5и ргеиге1е котипа1пи иб1иди ргоЈгуосЈпје I јброгике 1ор1о1пе епегдјје га 
ОгасЈ Вапја 1_ика.

8Ј51ет с!а1јјпзкод дгјјапја (8 0 0 ) ОгасЈа Вапја 1ика 5аб1ој| 5е осЈ 4 ргоЈгуосЈпа оћјек^а ј 
сЛбМђиЦупе т ге ге  га  јброгики 1ор1о1пе епегдјје кгајпјјт кирсЈта.

Рг012У0 сЈп1 ођјекИ бОО Вапја 1ика 5и:
1. Роб1гојепје Еко 1ор1апе карасИе1а 49 М\Л/
2. Роб^гојепје 81агсеујса карасИе*а 10 М\Л/
3. Роб1гојепје Кобтоб карасИе^а 6 М\Л/
4. Роз1гојепје 1ор1апе па таги* карасИе*а 4 х 58 М\Л/

ОЈб г̂ИзиЦупа т ге га  8 0 0  Вапја 1ика 5аб1ојј 5е осЈ 3 4 0 1ор1о1пЈћ росЈб1ап1са, 1е 45 к т  Уге10У0сЈа
(ргјтагпј сјеуоуос!) ј 110 к т  1ор1оуос1пе т ге ге  (бекипсЈатЈ сјеуоуосЈ).

№коп ргуе к о тр И п е  бегопе дгјјапја, игабепод рп/од гетоп^а ргоЈгуосЈпЈИ ров^гојепја ј 
бапасјје ј гекопб^гиксјје сЈ|је1оуа сЈЈ51п!зи1ЈУпе т ге ге  и бегопј 2018/2019, Огибћ/о се и пагесЈпЈ 
репосЈ исј тподо зргетпјје за јабпЈт сПјеуЈта I р!апот, §1о се 5е осЈгагШ па 1зо1ји еЛкабпоз! I 
ргосЈикИупоб^.

8 ођгјгот па габ11гепсЈа ро*гећа 2 а 1ор1о1пот епегдџот \т. 5151ета сЈа1јЈп5код дпјапја, а па 
обпоуи р1апЈгапе ЈгдгасЈпје и ОгасЈи Вапја Шка, Огибћ/о р1апјга ројасаИ ак^упобИ па 
епегде1бкој ећкабпобИ 5151ета сЈа1јЈпбкод дпјапја, геуИаПгасЈјЈ тадЈ5{га!п1ћ уге1оуос1а, 
уге1оуосЈп1ћ одгапака I гекоп51гиксф 1ор1о1п1ћ росЈб^апЈса.

8{га1едјја и роб1оупој ро1ШсЈ Огибћ/а и пагесЈпот репосЈи кзјсе габпоуапа па б1јесЈесет:

1. 1Ј5ро51ау|јапје т је т јћ  тјеб1а па тадЈ51га1пот уге1оуос!и ј осЈгесЈепЈт сЈЏе1оуЈта 5Ј51ета 
и сПји сЈоћЈјапја §1о уј§е росЈа^ака о гасЈи I ропабапји 515*ета и геа1пот угетепи,

2. КопКпиЈгапа апаНга 5151ета сЈаЏЈпбкод дпјапја кгог ргодгатбкј а1а1 "ТегтЈб", 1е 
копИпиЈгапо уобепје 515*ета р гета  {етрегаШгпој орИтЈгасЈјЈ (ба1по, сЈпеупо I бесЈтЈспо 
уобепје 5151ета),

3. Рекоп51гиксЈја 5УЈћ 1ор1о1пЈћ росЈб^апЈса које пјби и геди1асјјј,

4. Ое1:а1јпј ргед1ес! ројесЈЈпЈћ сЛопЈса тад'151га1под Уге1оуосЈа ј д1аупјћ ^ге1оуосЈпЈћ одгапака 
5Ј51ета сЈа1јЈпбкод дгјјапја, 5 сПјет апаПге I оћпоуе осЈгебепЈћ сПопЈса тад15*га1под 
уге1оуос1а (сјеуоуос! 1 12о1ааја сјеуоуосЈа),

5. Коп^пиЈгапо ргоуобепје т је га  I акЦупобИ епегде1бке е^кабпобИ па сЈје1от бЈб^ети 
с1а1ј1П5код дгјјапја ј и зујш  оћ1аб1Јта роб1оуапја.



3|51ет сЈафпзкод дпјапја ва ^јзокјт 5{ерепот еТЈкабпобИ т о г е  1зШ бато  ако је еЛкабап сџеН 
епегдеТбкЈ 1апас, осЈ ргоЈгуосЈпје епегдјје, ргеко сИбТпбиаје, с!о кгајпје ро1гобпје.

Мајуагпјјј \гагом\ којј зе п атеси  ргесЈ Огибћ/от и пагесЈпот репосЈи 5 и:
- 5{авПап I роигсЈап 5151ет,
- ргНадосЈауапје рготјепујујт гаћ^јеујта,
- игаупо1егепа габрос!је1а 1ор1о1пе епегдјје диг 5151ета -  ИЈсЈгаиМскЈ ђа1апб,
- екопоггнспо I ећкавпо роб1оуапје.

\/г1о уагпе ођ1а5Т| па које се Огибћ/о робебпо ибтјегШ с1је1оуапје и пагесЈпот регЈосЈи 5 и:
- гас)оуо1ј51уо кгајпјЈИ копбпјка,
- епегде1бка ећкабпобТ,
- ос1по51 5а јаупобси,
- ро!Шка габТЈТе окоНпе ј с!г.

Р1апјгапе ак^упобТЈ и 2019. досМпЈ 6Ј Тге1за1е с!а отодисе бТаћПпоб!, рои2 <Јапоб1, куаН1е1 I 
еЛкабпобТ и бпаМЈјеуапји Огас1а Вапја 1ике Тор1о1пот епегдјјот, 1е бТуоге ргес1иб1оуе га 

бЈдигпобТ и роб1оуапји ргесЈигеса ЕКО  ТОР1АМЕ ВАМЈА И ЈК А  сЈ.о.о. и пагесЈпот репосЈи. Р1ап 
је геги11а1 апаНге бТапја 5151ета сЈа1јЈП5код дгџапја Сгас1а I гасЈа и рго1ек1от репосЈи, 1е уес 
игабепЈИ акТЈУпобТЈ \ т је га  и сЈобИгапји обпоупе ТипксЈје ргес1игеса -  бпаМЈјеуапје ОгасЈа Вапја 
1ика 1ор1о1пот епегдјјот.



2. РРСИгУООША I 015ТВ1В1ЈС1ЈА ТОР1_ОТМЕ ЕМЕР01ЈЕ

2.1 Маћаука епегдеп^а - 1одЈзИка

ОкуЈгпЈт зр о га ги то т  о кироргосЈајј ј јзрогисј зитзкјћ <јп/пј1п зогИтепа^а рофјзапјт
04.08.2017.д. за ЈР б  8 и т е  РерићПке бгрзке па регјос! ос! с1езе1 досИпа ођегђебепа је паваука 
одгеупод I се1и1огпод сЈг\/е1:а ро1геђпод га  ргегасЈи и с1п/и бјески. КеаПгасЈјот оуод Џдоуога 
р1апЈгапа је паћаука т1пЈта1по 90% ро1геђпод епегдеШа.

Ођ1оујпа која зе пађа^1ја бк1а<ЈЈз{| зе па 1од15Искот сеп^ги Еко Тор1апе Вапја 1ика па 
2 акир1је п о т  ргоз^оги и окујги роз1оупе гопе 1МСЕ1. Ођ1оуЈпа бе пађау|ја ид1аупот и репос1и 
уап дпјпе зегопе, а р1аса зе ауапзпо. 1_адегоуапа о ђ ^ јп а  и 1оки зегопе зе р гета  ро1геђата 
те1је, ргећ/ага и сЈп/пи зјески I јзрогисије па бПозе и розЈгојепји Еко 1ор1апе. Оз1аП тапјј с!Јо 
ос! 10 % пађау|ја зе и ујс1и сЈп/пе зјеске ос! рпуа^пјђ с)ођау|јаса.

2а гејопзке коИоупЈсе К о зто з I б^агсеујса, р1апЈгапа је пађа^ка с)п/пе зјеске и окујги Џдоуога 
за рпуа^пјт <Јођа^1јасЈта за т је з !о т  јзрогике и зПоз коИоупЈсе §1о гпасј с!а је та гагПки ос! 
ргоЈгуосЈпод розЈгојепја Еко 1ор1апе, та коИоупЈсе К о зто з I б1агсеујса р1апЈгапо с!а зе бјеска 
пе ођегђјебије осЈ ЈР б  б и те  РериђПке бгрзке уес осЈ сЈгидјђ сЈп/оргегабЈуаса. 2а па^есЈепе 
коИоупЈсе је р1апЈгапо сЈа зе епегдеп* р1аса сЈођау|јасЈта па озпоуи идоуогепе суепе 
ргојгуесјепе 1ор1о1пе епегдџе р гета  М\Л/ђ.

2а ргеиге1и гођи и 1оки 2019. досПпе ос! б1гапе ЈР б  б и те  РериђПке бгрзке пајау|јепо је 
роуесапје сџепе одгеупод ј се1и1огпод сЈп/е!а га ргеко 5% и ргозјеки. Р1апЈгапа ро^гозпја 
та ги !а  та 2019.д. је 600 1 1 сје!окирпа коНсЈпа је ођегђјесЈепа и 2018. досЛпЈ.

Р!ап и1го§ка епегдепЈа ро т је з е с јт а  р гета  угзИ епегдеп^а, коПсЈпЈ ј угџесЈпобИ.

Мјезес ВЈотаза Маги* буеда КМ
(*) (КМ) (1) (КМ) (КМ)

Јапиаг 18.000 2.250.000 300 249.369 2.499.369
Ређгиаг 14.000 1.750.000 100 83.123 1.833.123
Маг1 12.000 1.500.000 0 0 1.500.000
АргП 4.000 500.000 0 0 500.000
О Ш ђаг 4.000 500.000 0 0 500.000
Моуетђаг 12.000 1.500.000 0 0 1.500.000
О есетђаг 16.000 2.000.000 200 166.246 2.166.246
(Јкирпо: 80.000 10.000.000 600 498.738 10.498.738



Мјезес РгоЈгуосЈпја епегдјје (М\Л/Н)
Еко Тор1апе КоИоупЈса

б!агсе^јса
КоИоутса
Кобтоб

Маги* (Јкирпо

Јапиаг 32.144 4.620 3.415 2.820 43.000
Ређгиаг 26.050 3.745 2.767 940 33.500
Маг1 22.800 3.277 2.422 0 28.500
Арп1 7.600 1.093 808 0 9.500
Ок1ођаг 7.600 1.093 808 0 9.500
1\1оуетваг 22.800 3.277 2.422 0 28.500
О есетђаг 28.895 4.154 3.070 1.880 38.000
(Јкирпо: 147.889 21.259 15.712 5.640 190.500

Р1ап ргоЈгуосЈпје епегдјје и ргосепИта та 2019.д.

РгоЈгуосЈпја епегдјје (%)
В10МА8А МА21ЈТ

Јапиаг 93,5 6,5
Ређгиаг 97,2 2,8
Маг! 100 0
АргИ 100 0
Ок(ођаг 100 0
Ио^етђаг 100 0
О есетђаг 95,1 4,9

Р ге та  р!апи га 2019.д. 98% епегдјје с е т о  ргоЈгуезИ \г ћ јотазе, а зуеда 2% \т. тагиТа.



Мај^есЈ ргок1ет 5151ета с1а1ј1П5код дпјапја Вапја 1ика 1гепи1по ргес!51ау|ја 5*апје сНб^пЂиНупе 
т ге ге  Ј рос15(апЈса које с!идо досЈЈпа пјби гекопв^гиЈбапе. ОсЈгаг 1ода зи уеПкЈ диђјсј уос!е па 
сПб!п1зи1Ј\/пој т ге г ј којј 5е и ргобјеки кгеси сса 1.000 т З  сЈпе\/по. Рптагпј гаг1од га о\/е диђИке 
је б1агоб{ сјеуоуос^а. 21зод пауес!епод, па ропоупо дпјапје уосЈе тјезеспо 5 е ро1го51 око 700 * 
с)п/пе бјеске §1о је сса 87.500 КМ. б а т о  1го§ак сЈорипе по\/от уосЈот 5 а Негтјбкот р п р ге то т 
је сса 50.000 КМ тјебеспо.

О уо  5и кгШспЈ росЈасЈ ј пауос)е па {о сЈа је гекопб1гиксЈја уге1оУос!а пеорИосЈпа ј 1геђа с!а 
ргес1б1ау|ја рптагпи ак{мпоб1 и пагесЈпЈт досПпата. I рогес! уеПкод ђгоја бапасјја па т г е л  које 
{акосЈе ргесЈз!;ау|јаји ^еПкЈ 1го§ак, дикзјсј 5и гпасајпј. О б јт диМака и уосјј, и сПбЈпћиИупој тге гј 
роз^оје ј дићјсј епегдјје којј 5и ибко уегапј га  куа1Ке1пи Јзрогики 1ор1о1пе епегдјје ј геди1асјји 
5154ета сПб^пђисуе. То 5е ид1аупот осЈпобЈ па гас! 1ор1о1пЈћ росЈб^апЈса {ј. петодиспоб! 
куаП!е{пе геди1асјје 4ока епегдјје гђод пес)051а{ка геди1асЈопе I тјегпе оргете. Епегде1бке 
диђИке {гепи^по пЏе пј тодисе и1угс1ИЈ 1аспо, иргауо \т. гаг1ода пе роз1ојапја тјегпјћ тјеб1а па 
сПб^пђиИупој т ге г ј ј 1о је 1акосЈе јес1ап ос1 (з̂ пЈИ 5едтепа1а и којј 1геђа и1адаИ и пагесЈпЈт 
досИпата.

ба сПјет бпјтапја 51апја сНбМћиУупе т ге ге  ро рп/ј ри* је и о^јги  5151е т а  с)а1јЈпбкод дпјапја 
СгасЈа Вапја 1ика јгугбепо б тт а п је  т ге ге  ^егтоујгјјбкјт к а т е га т а  \г уагсЈића иг р о то с 
с1гопа. N8 оуај пасјп је ргесјгпо ић/гбепо 5*апје уге1оуо<Ја \ 1ор1оуос1а и 5гтб1и {егтЈске 
Ј2о1оуапо51Ј - 1ор1о1тН диђКака рпНкот с1јб{пђисјје епегдјје, као ј тјеб1а ро{епсЈја1пЈћ куагоуа 
па сјеуоуосЈи. Тгобкоуј бпЈтапја и Јгпоби ос! 75.000 Е1ЈР 5и ођегћјебет \г дгап{ 5 гесЈ5{ауа, а 
сјовјјет гегиИаИ 5и обпоуа па ђа21 које зе р1апјгаји ђис!исе Јт/ебИсце и с1Ј51п1зи1Јупи тгеги .

Ма обпоуи буеда пауесЈепод, и 2019. досПпЈ р1апЈгапе 5и јпу/ебИсЈје и сНб1пђи1Ј\/пој т ге г ј ј 1о:

1. Рекоп5{гиксЈја бујђ тјеб1а ЈпЈегкопексџе -  баМоуа, и упјес1по51Ј ос! 100.000 КМ.
2. Рекопб1гиксЈја уге1оуос)тћ 1габа р гета  ргЈогЛеИта с1ођЈјепЈ1п па обпоуи бргоуесЈепе 

сЈе^екЈаге, ро1геђа когјзпјка ј ђгоја 1п1егуепсЈја и рго!ек1ој дпјпој бегот, и упјесЈпобИ ос1
200.000 КМ

3. Рекопб1гиксЈја 1ор1оуосЈпЈИ 1габа р гета  рпогИеИта с1ођ|јеп1ђ па обпоуи бргоуесЈепе 
с1е?ек1аге, ро*геђа копзпјка ј ђгоја Јп1еп/епсЈја и рго!ек1ој дпјпој бегот, и угЈјесЈпобИ ос)
100.000 КМ.

4. РекопбЈгикаја 1ор1о1пЈИ росЈб^апЈса која ођиН\/а1а: гат је п и  е1ек!го огтага, гат је п и  
сЈо1гајаПђ агтаШ га, роб1ау|јапје тјегпјђ игесЈаја, и угуесЈпобИ ос1 10.000 КМ.

5. АиШтаИгасЈја росЈзгапЈса \ то сЈе гтга а ја  5Ј51ета га с)јпатјски орИтЈгасџи \ коп1го1и 
с1а1јЈп5ко§ §гјјапја и УпјесЈпобИ ос1 900.000 КМ.



3. РКОРАЈМО ТРг1бТЕ

Иа озпоуи {гепсЈа и 1оки 201 б.досЈ. ј апаПге 1г±јб1а, Огизћ/о је га 2019. досЈЈпи р1апЈга1о ђ1адј 
газ1 икирпе роугзјпа ргозТога (роз1оупЈИ ј зТатђепЈћ) га сџе дпјапје се зе ЈзрогисШ 1ор1о1па 
епегдјја. 1Ј 2018.д. дпјпа роугзјпа ђИа је 1.457.884 т 2, сЈок је р1апЈгапа роугзјпа ргозТога га 

дпјапје и 2019.д. осЈ 1.471.804 т 2, осЈ седа роугзјпа з^атћепЈН ргоз^огаје 1.067.798 т 2 сЈокје 
роугзЈпа роз1оупИ1 ргозТога 404.006 т 2.

Ргед1есЈ р1ап1гапЈћ дпјпЈМ роугзјпа ргоз1ога и окујги ТорПЛкасЈопод зјз1ета СгасЈа Вапја 1ика 
та 2019.д.

С Н Ш А  РОМП5ША (т 2)
ТАМРМА

РОПСРНЈРА
П ЕС ЕМ ВАР

2018.
П ЕС ЕМ ВАР

2019. Р А г и к А Р А 1 И К А
(% )

Трд1 733.617 730.617 -3.000 -0,41%
Трд2 321.461 337.181 15.720 4,89%
ТрдЗ 19.531 19.531 0 0,00%
Трд4 383.275 384.475 1.200 0,31%

(7КС/РЛ/0 1.457.884 1.471.804 13.920 0,95%

Ргед1есЈ р1апЈгапод ђгоја ргозТога и окујги 1орМЛкасЈопод зЈзТета СгасЈа Вапја 1_ика 
га  2019.д.

В Р О Ј  Р Р О ЗТ О Р А
ТАР1РМА

РОПСР1ЈРА
П ЕС ЕМ ВАР

2018.
ОЕСЕМ ВАН

2019. Р А г и к А Р А г и к л
(% )

Трд1 13.996 13.946 -50 -0,36%
Трд2 5.472 5.734 262 4,79%
ТрдЗ 217 217 0 0,00%
Трд4 718 728 10 1,39%

(УКС/РЛ/О 20.403 20.625 222 1,09%

• Трд1 -  з1атрепј ргоз!оп ђег тјегИа 1ор1о1пе епегдјје
• Трд2 -  з^атђепј ргозТоп за тјегИ о т 1ор1о1пе епегдјје
• ТрдЗ -  роз1оупЈ ргоз1оп ђег тјегИа 1ор1о1пе епегдјје
• Трд4 -  роз1оУП1 ргоз^оп за тјегП о т 1ор1о1пе епегдјје



I) 1оки 2018. досЛпе 2 аизЈау|јеп је 4гепс! расЈа ђгоја копзпјка осЈпозпо рго5*ога којј зи рпк1јисепј 
па 1:орМЛкасЈопЈ 5Јб1ет СгасЈа Вапја 1_ика којј је ђјо рпбиЈап и ргеИпосЈпЈт досПпата. I) 1оки 
2019. досПпе, и зк1ас!и за орзКт из1оуЈта о ргоЈгуосЈпј!, јзрогисј I копзсепји 1ор1о1пе епегдјје, 
за {орПЈчкааопод зјз^ета, р1апЈгапо је ссЈуајапје 50 копзтка, сЈок је и Јз1от репосЈи р1апЈгапо 
рпк1јисепо 272 поуа копзпјка. Р1апЈгапо роуесапје икирпод бгоја копзпјка је 222 з^о 
ргесЈз1ау1ја роуесапје га 1,09%. Р1апЈгапо роуесапје икирпе дгјјпе роугзЈпе ргоз^ога којипа зе 
јзрогисије 1ор1о1па епегдјје је 13.920 т 2 з1о ргесЈз1ау|ја газ1 осЈ 0,95%. 1Ј репосЈи осЈ 01.01. сЈо
15.05. р1апЈгапо је рпИјисепје 72 поуа копзпјка. I) репосЈи осЈ 15.05. сЈо 15.09. пџе р!апЈгапо 
рпкЏисепје поујИ копзпЈка, а и репосЈи осЈ 15.09 сЈо 31.12.2019. досЛпе р!апЈгапо је рпк1јисепје 
200 поујИ копзпјка. 1гс1уајапје 50 копзпјка за ТорПТЈкааопе т ге ге  р1ап1гапо је и репосЈи осЈ
15.05. сЈо 15.09. Когјзпјсј којј росЈпозе 2 аћ{јеуе га ЈгсЈуајапје за зЈз^ета као д!аупе гаг!оде 
паУосЈе сЈидодосЛзпје пегасЈоуо1Ј51уо за куа1Ие{от дпјапја као I петодиспобЈ: р1асапја Јб1:од. 
\/ес1па по^1ћ копзпЈка осЈпобпо ргобЈога којј 5и р!апјгапј га рпк1јисепје 5 и ргобЈоп и 
поуоЈгдгабепЈт ођјекИта, сЈок зи т а п ј јт  сЛје1от р1ап!гапј I ргобТоп којј 5 и ЈгсЈуојепЈ 5 а 5151ета 
и ргеШосЈпЈт досЛпата, аП 5е гкзод рођорапја куаП1е1а дгјјапја осекије пјЈМоуо ропоупо 
рпк1јисепје.

I) зк1асЈи 5а р1апЈгапЈт р го тје п а та  ђгоја копбпјка и 2019.д. р!апјгапа је ТакШпзапа геаПгасЈја 
ро т је б е с јта .

Ргед!есЈ р1апјгапе ТакШпбапе геаНгасџе и 2019. досЈ.
(и 000 КМ)

РЈ.Д/тДА/А 
М КШ КВЛМ Д 
К Е А Ш А С / ЈА

1 II III IV V VI VII VIII IX X X I X II и к и р м о

из1иде 3.395 2.915 3.056 1.770 1.357 1.352 1.362 1 363 1.357 1.528 2.488 3.160 25.103

РпкЦидпе Гакае 5 0 42 20 20 20 20 20 30 33 20 20 250

икирпо 3400 2.915 3.098 1.790 1.377 1.372 1.382 1.383 1.387 1.561 2.5 08 3.180 25.353

N8 обпоуи геги1Ја1а и 2018.д. Је па обпоуи кге1апја ђгоја ргозЈога рпк1јисеп1И па 1ор1ЈТЈкасЈопЈ 
5151ет СгасЈ Вапја 1ика ј р1апЈгапод роуесапје икирпе дгјјпе роугбјпе ргобТога ко јјта 5 е 
Јзрогисије 1ор1о1:па епегдџе р1апјгапа је ТакШпзапа геаНгасџа га јброгики Тор1о*пе епегдјје. II 
Јоки 2018.д. Так1ипбапа геаНгасЈја ЈгпобИа је 21.767 МПјасЈа КМ, аП та 11 тјебесЈ јег је Јзрогика 
1ор1о1пе епегдјје па обпоуи ОсЛике бкирбЛпе ОгасЈа Вапја 1ика росе1а за 01. Теђгиагот
2018.д.



4. Р1МАМ31Ј5К1 РЦ М

4.1 ВЛапз изрјеНа га 2019. досЈЈпи
Оз1уагепо Р1ап

2018. 2019.
ВИапзпе рогјсјје (и 000 КМ) (и 000 КМ)

Ро51сл/т ргЈИосИ
РпћосИ ос! ргос!аје истака 18.639 21.455
Об1аП ро51оупЈ рпћосЈј 1.376 214

20.015 21.669

Роз1оупЈ газМосЈј
Тгобкоуј та1егјја1а 11.973 12.210
Тгозкоуј гагас1а I пакпас!а гагасја 1.366 1.800
Тгозкоуј ргоЈ2Уос!пЈћ из1ида 2.391 2.500
Тгобкоуј атогИгасЈје 1 гегегујзапја 1.278 1.400
Мета1епја1п11гобкоУ1 760 1.000
Тгобкоуј рогега 68 100

17.836 19.010

Ро51о у п 1 сЈоћКак / дићКак 2.179 2.659

рјпапзјјзкј рпМосИ 104 150
Рјпапзјјзк! габћосИ 109 100

ОоћНак / дићЛак гесЈоупе акИупобИ 2.173 2.709

Оз^аН ргЈМосЈЈ 5 500
Об1аН габћосП 816 1.000

РабћосП ро озпоуи ибк1а(ЈЈуапја
'Х 'Х~7

упјесЈпобИ ЈтоуЈпе ЈЈ/

НавћосП ро обпоуи рготјепе
О

гасипоуос151уеп111 ро1№ка О

Ооћкак / дићКак рпје орогегјуапја 1.022 2.209
Рогебкј газћосЈ! /рпћосИ репосЈа 58 -

Ме1о сЈоћИак / диђ^ак репосЈа 1.080 2.209

(ЈК1ЈРМ1 РК1Н001 20.124 22.319
1Ж1ЈРМ1 РА5Н001 19.102 20.110

Огизћ/о је па ђагј р!апЈгапод роуесапја вгоја копзпЈка р!апЈга1о I роуесапје ро51оупЈћ рпћос1а. 

Р!апјгапј роб1оУП1 рпИосЈј ро т је з е а т а

1 II III IV V V I V II V III IX X X I X II
Џ К 1 1 Р Ш

2 0 1 9 .
Р1ап 

рпМосЈа ос! 
јзрогике 
1ор1о1пе 
епегдјје

2.906 2.491 2.648 1.530 1.177 1.173 1.181 1.182 1.185 1.334 2.144 2.718 21.669



5 овгјго т па пајау|јепо роуесапје ајепа епегдеп1а, е1ек1пспе епегдјје ј уос]е, р1апјгап је I газ! 
сЈЈгек̂ пЈИ 1гозкоуа.

Р1ап {гозкоуа та1егјја1а га 2019.д с1а1 је и 1ађеП:

Тгозкоуј та1епја1а 2019. 
и 000 КМ

Тгозкоуј та1ег|ја1а га \ггади

- Тгозкоуј га  т а г и ( 500
- Тгобкоуј га сЈгупи бјески 10.000
- Тгозкоуј га \ог и1је 60
- Тгозкоуј р о то сп о д  та1епја1а 100

10.660
Тгозкоуј допуа \ епегдјје

- Тгобкоуј е1ек1пспе епегдуе 1.100
- Ш гозепо допуо га аи1а 1 табЈпе 150

Тгозкоуј гегјјзкод та1епја1а
1.250

300
Џкирпо ^гозкоуј та!епја1а: 12.210

Р1апЈгапЈ роб1оуп1 газћосЈј га 2019.д.

Ро$1оут газИосН
2019. 

и 000 КМ
Тгозкоуј та1епја1а 12.210
Тгозкоуј гагасЈа 1.800
Тгозкоуј ргоЈ2Уос1п1И из1и§а 2.500
Тгозкоуј атог^гасЈје 1.400
Метагегјја1пј ггобкоуј 1.000
Тгозкоуј рогега 100
(Јкирпо ро51оупј габНосЛ: 19.010

Тгозкоуј гагасЈа га 2019.досЈЈпи р1атгап1 зи и Јгпози осЈ 1,8 тШопа КМ, з*о ргесЈз*ау|ја вги{о 
пакпасЈе га 12 тјезесЈ т.а ргозјесап ђгој ос! 76 2ароз1еп1И. Ргозјесап ђгој 2ароз1епЈИ па ћагј 
сазоуа гасЈа и 2018.д. ђјоје 58.

Тгозкоуј ргоЈ2Уос1пЈћ из1ида р1атгат зи и јгпози ос! 2,5 тШопа КМ. Мајгпасајпј јгпоз 
ргес1з1ау|јаји р1апјгапј {гозкоуј па осЈггауапји I роргауката уге1оуос1пе т ге ге  ј 2 акир1јепе 
оргете и јгпози осЈ 1,2 тШопа КМ.

Тгозкоуј гакира р1атгат зи и јгпози осЈ 700 МПјасЈа КМ р гета  идоуоги о гакири оргете за 
Тор1апот а.<± угџесЈпоз! идоуога 500 ИЛјасЈа КМ па досЛзпјет пјуои I гакир 2ет1јјз4а га 
зк1асј|з1епје ођ1оуЈпе и кгиди 1МСЕ1А р гета  идоуоги за Роз1оупот го п о т  и Јгпози осЈ 200 
ћИјас1а КМ.



Тгозксм атоПЈгасЈје па ЈтоуЈпи Огиз^а га 2019. досПпЈ р1апјгапј зи и Јгпози осЈ 1,4 тЈНоп КМ.

Р1ап1гапЈ роз1о\/пЈ с!ођИак и 2019. досПпЈ је 2.659.000 КМ, сЈок је р1апјгапј с!ођИак гесЈоупе 
акИупозК 2.709.000 КМ.

Р1апјгапј Тјпапзјјзкј рпНосН осЈ 150 МПјасЈа КМ и 2019.д. јези гаЈегпе ката1е које Ргизћ/о гасипа 
га казпјепје и р1асапји копзпјка.
Р1апЈгап1 Тјпапзџзкј газћосП осЈ 100 ћЛјасЈа КМ ргесЈз1ау|јаји ката*е па кгесЈЛ којј Огизћ/о копзУ 
кос! бђегђапк Вапја [_ика.

ОгизТуо је и 1оки 2019.д. р!апЈга1о оз^уагШ рпђосЈ осЈ пар1а*е оЈрЈзапЈМ ро^галуапја осЈ 500.000 
КМ, сЈок зи р1апјгапј газћосЛ ро озпоуи Јзргауке УпјесЈпозИ роЈгагЈуапја и јгпози осЈ 1 000 000 
КМ.

Р1апјгапј сЈођИак ргјје орогегјуапја ЈгпозЈ 2.209.000 КМ.



ВИапвпе рогјсјје
Оз1уагепо 

31.12.2018. 
и 000 КМ

Р1ап 
31.12.2019. 

и 000 КМ
51а1па јто у јп а
Нета1епја1па и1адапја 163 160
Мекге1пЈпе, роеЈгојепја, о р ге та 30.783 30.400
ОсИогепа рогезка згесЈзЈуа 58 -

Текиса јто у јп а
31.004 30.560

2аПће 1 сЈаИ ауапбЈ 3.969 4.000
КгаШогоспа ро^гагјуапја 6.407 6.500
С о1оута ј до^оујпбкј еку|уа1епи 856 700
Рогег па сЈос)а{и угЈјесЈпоб! 1 10
Акђџпа у ге те пб ка  гагдгапЈсепја 17 50

11.251 11.260

Р О б ^ У М А  АКТМ А 42.255 41.820
УапћПапбпа акЦуа 9.222 9.000
1ЈК1ЈРМА АКТ1УА 51.477 50.820

КарЛа!
Обпоугп карИа! 30.999 32.011
Мегаброге<ЗепЈ сЈокзИак 1екисед репос1а 1.080 2.209
Мегаброгебепј сЈођИак рге1ћос!под регЈосЈа 887
2акопбке гегеп/е _ 47
СиђКак {екисе досИпе (146) -

31.934 35.154

Оидогоспе ођауеге
ОидогоспЈ кгесЈШ 852 310
Оидогоспе ођауеге  ро ЛпЈеабЈпди 38 28

Кга1когоспе ођауеге
890 338

Кга1когоспе ћпапбјјбке ођауеге 3.457 2.906
О ђауеге \г. роб1оуапја 5.442 3.094
О ђауеге га  гагасЈе \ пакпасЈе гагасЈа 150 158
Огиде ођауеге 15 20
Рогег па с1осЈа{и УГ1јес1поб{ 16 50
О ђауеге га рогеге.сЈорппобе ј сЈг.сЈагђЈпе 18 50
РазЈупа у ге те п б ка  гагдгагпсепја 333 50

10.321 6.328

Р051_0УМА РА51УА 42.255 41.820
\/апђИапбпа рабјуа 9.222 9.000
1ЈК1ЈРМА РА5М А 51.477 50.820



Р1ап1гапа роб1оупа ак1Јуа Огизћ/а па с!ап 31.12.2019.дос!Јпе је и Јгпози ос) 41.820.000 КМ \ сЈпе 
је з!а1па ЈтоуЈпа осЈ 30.560.000 КМ {екиса јтоујпа и Јгпози осЈ 11.260.000 КМ.

Џ окујги з4а!пе јтоујпј р!апЈгапо је роуесапје га и!адапје и 1иби јтоујпи осЈ сса 1,3 тШопа КМ.

Текиса ЈтоуЈпа р1апјгапа је и Јгпози осЈ 11.260.000 КМ. Р 1атгат п јуо  гаПИа је 4 тШопа КМ 
сЈок је р!апјгапј Јгпоз роТгагЈуапја осЈ 6,5 тШопа КМ.

Р1ап1гапи роз1оупи разјуи Огизћ/а осј 41.820.000 КМ с ј п ј  кар\\а\ осЈ 35.154.000 КМ \ ођауеге ' 
осЈ 6.666.000 КМ, ос! седа сЈидогоспе оћауеге 338.000 КМ ј кгаТкогоспе ођауеге ос! 6.328.000 
КМ.

Р1атгапо је роуесапје озпоупод карЈ1а1а Огизћ/а га 1.012.000 КМ коПко јгпозј овауе^а Огас!а 
Вапја 1ика сЈа јзугзј ипоз ргауа дгабепја па 2ет1јјз1и па ко јет је јгдгабеп ођјекаТ Еко Тор1апе 
Вапја 1ика.

Оидогоспе овауеге ос! 338 МЛјасЈа КМ сЈпе оћауеге ро сЈидогоспот кгесШ:и кос! бђегђапк које 
сЈозруеуаји и 2020. досИпЈ ос! 310 ИИјасЈа КМ, I ођауеге ро 1еазЈпди ос! 28 ИПјасЈа КМ.

Р1апЈгапе кга^когоспе Лпапзџзке ођауеге ос! 2.910.000 КМ сЈт  Текисе сЈозрјјесе сЈидогоспод 
кгесШа косЈ бђегђапк Вапја 1ика ос! 1.910.000 КМ, рогајтјсе  озпјуаса 1ЕЕ сЈоо \ Огас! Вапја 
1_ика осЈ ро 550.000 КМ икирпо 1.000.000 КМ.

Р1апјгапе ођауеге р гета  с)ођау|јасЈта \г роз!оупод осЈпоза зи и јгпози ос! 3.094.000 КМ.



ВН апзпе р о г јс јје
2018. 

и 000 КМ
2019. 

и 000 КМ
ТОКОУ! ОО ТОУШ Е 12 Р051-0У1Ч1Н АКТ1УГЈ05Т1
РШшЈ ос! кираса ј рпт1јепј ауапзј 16.385 22.816
Оз1а1| рп1јуј \г роз1оупЈћ акЦупозИ 647 500
РгШуј до1оуЈпе \г ро51оупЈМ акЦупобМ 17.032 23.316

ОсШуј ро обпоуи Јзр1а1а с1ођау|јас1та ј сЈаИ ауапбј
Ос11М ро обпоуи 1зр1а1а гагасЈа, пакпасја гагасја 1 обЈаНћ НспЈН

(14.986) (19.289)

габИосЈа (1.219) (1.796)
Ос11јуј ро обпоуи рогега па (ЈођИ (101) (100)
ОсШуј ро обпоуи р1асепЈћ ката1а (92) (100)
Об1а1| ос11јуј 12 роз1оупЈћ акИупобИ (275) (300)
ОсЈМуј до!оуЈпе \г роз1оупЈМ 1гапбаксјја (16.673) (21.384)

Л/е<о рпНу/осШу до1оу'ше /г роз/оуп/Л акЦупозИ 360 1.932

ТОКОУ! СОТОУ1МЕ 12 АКТ1УМ05Т11МУЕ5Т1КАМЈА
ОсЈИуј ро озпоуи кгаЈкогоспЈћ ^јпапбјјзкјћ р1азтапа
ОсШ\л ро обпо\/и кироујпе пета1егуа1п1ћ и1адапја, пекге{пЈпа,

- -

роб^гојепја, о р ге те (4.390) (1.000)

Л/еГо ргНМобИу до(оУ1пе /г акИупозИ 'туезНгапја (4.390) (1.000)

ТОКОУ1 С О Т О У т Е  12 АКТ1УМ05Т1 Р1МАМ51КАМЈА
Рп1м ро обпоуи роуесапја озпоупод карИа1а 1.390 -

РгШуЈ ро обпоуи сЈидогоспЈћ кгесЈИа 3.000 1.800
РгЛМ ро обпоуи кга^когоспјћ кгесМа 2.275 1.000
Рп1М до1оуте \г акИупобИ Лпапвјгапја 6.665 2.800

ОсИм ро озпо\/и кга(когоспИ1 кгесМа 3.785 (3.885)
Ос11М ро озпо^и ИпапзЈјзкод 1еаз1пда 1 (12)
Ос11т д о к т п е  \г акЦупозИ ћпапбјгапја 3.786 (3.897)

Л/е(о ргИМодНу д о ^ / п е  /г акИупозН Лпапз/гапја 2.878 (1.097)

1Ж1ЈРМ1 РК1ШУ1 СО ТО У Ш Е 23.697 28.653
1Ж11РМ1 ОРиУ1 СОТОУ1МЕ 24.849 28.818

МЕТО РКЊ1У / 0011У СО ТО УШ Е (1.152) (165)

С О Т О У ^ А  ИА РОСЕТК1) О ВКАСЏ М 5КО С РЕК10РА 2.008 865
РогШупе кигвпе гагкро овпоу.ргегасипа до1оуЈпе .

МедаИупе кигбп.гагкро обпоу.ргегасипа до^оујпе -

СО ТО УШ А МА КРАЈ1) ОВКАС1ЈМ 5КОС РЕК100А 856 700



4.4 Ргед1е<Ј рЈапЈгапЈИ рос!а1ака па т је б е с п о т  пјуои га 2019.д.

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII џ к и р гд о

Р1ап
?ак(ипбапе
геаИгасЈје

3.400 2.915 3.098 1.790 1.377 1.372 1.382 1.383 1.387 1.561 2.508 3.180 25.353

Р1ап ргШуа 
осЈ из1иде 2.137 2.297 2.964 2.220 1.879 1.587 1.480 1.477 1.461 1.376 1.517 2.421 22.816

Р1ап 
рпћос1а осЈ 

из1иде 
јзрогике 
1ор1о1пе 
епегдјје

2.906 2.491 2.648 1.530 1.177 1.173 1.181 1.182 1.185 1.334 2.144 2.718 21.669

Ргјкаг кге!апја р1апјгапјћ рос!а1ака па т је зе сп о т туои

4.000

3.000

2.000 

1.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

——  Р1ап ^акШгЈзапе геаПгасЈје 

—  Р1ап рпПуа осј иб1и§е

Р1ап ргЈНосЈа ос) и$1и§е 15рогике 1ор1о1пе епег§јје

1г рпкага р!апа па т је з е с п о т  пјуои у \6 \ \ \ у о  је да зи геаНгасџа, рпИосИ \ пар1а!а и *оки досИпе 
гпа^по уесј и т је з е с јт а  дпјпе зегопе и ос!пози па тје зе се  уап дгјјпе зегопе.

Р1апјгапј ргосепа* пар1а!е ^аИипзапе геаНгасЈје и 2019. досНпЈ (осЈпоз рпНуа о с ј из!иде ј 
ЈаИипзапе геаП2:асЈје) је 90%.

Макаука епегдеп^а у г з ј  зе и т је з е с Јта  уап дпјпе зегопе ј р!аса зе а^апзпо 1ако с!а зи ро!ге!зпа 
гпасајпа ок)|1па згесјзгуа та Лпапзјгапје епегдеп!а.

Р1ап је игабеп па бал рос!а1ака \г рге1Иос1пе досНпе, 1е с!е1а1јпе апаНге {г±\з\а \ карасКе1а I 
рокагије с!а зи зћ/огепј ргес1и51оуЈ т.а зјдигпоз! \ затооггјуоз^ и роз!оуапји ргесјигеса ЕКО



I " "  I Ј .
Рр(га КаЖа : 13« 7В00С Ввпја 1.икв В1Н
Те1 081321821 •' тМо№№р18Л|Нмгуп:и1(Мвп> 1 «л<м.еко(«р1алв1ипја1ика сот 
Ј!В 4404130040001 /  Р!В 404190040001 ■ $(>в1’оаг.к а<ј Ва-јп 1ика 56? 241 11000366

Вгој: 4697/19 
Оз1ит: 27.05.2019.§ос1.

1МРОРМАС1ЈА О АКТМГЈОбПМА МА РК1РКЕМ1 СБР1ЈМЕ 5Е20МЕ 2019/2020. С 0 0 1 М

1МОО

Р1апЈгапе ак1Јупо51Ј па рпргетј зегопе §гјјапја 2019/2020.§осЈјпа 6ј гге5а1е да ото§исе 
51ак)|1по51, роигс1апо$1, куаП1:е11 ећка5П05г и бпаМЈјеуапји Сгас1а Вапја 1ике 1ор1о1пот 
епегеџот и пагесЈпот регЈосЈи. Р1ап је гегика* апаПге 51апја 5151:ета с1а1јт5кое §пјапја (Згас1а
I гас1а и рго1:ек1от репосЈи, 1е уес игасЈетћ акИупоб^ \ тјега и сЈ0 5*Јгапји обпоупе Типкаје 
ргесЈигеса -  бпађсЈЈјеуапје Сгас1а Вапја 1ика 1ор1о1пот епег§јјот.

МАВА\/КА ЕМЕКбЕГЈТА 2А СК1ЈМЈ 5Е20МЈ 2019/2020

ОкуЈгпЈт брогагитот о кироргосЈајј ј Ј5рогисЈ 5ит5кЈМ сЈгупјН 5ог1Јтепа1:а ро^рјбапјт
04.08.2017.§. 5а ЈР5 § и те  КерибПке 5грбке па регЈос! осЈ сЈебе* §ос11па, обегкзебепа је пађаука 
о§геупо§ I се1и1огпо§ с!п/е*а ро1:гевпо§ га ргегасЈи и с!гуи бјески. КеаПгасЈјот оуо§ 1Ј§оуога 
р1ат'гапа је паваука тЈпЈта1по 90%  ро1:ге1зпо§ епег§ета. 061оуЈпа која 5е па6ау|ја 5к1ас1Ј5И 
5е па 1о§151Јскот сеп1:ги Еко Тор1апе Вапја 1ика па гакир1јепот рго5*оги и окујги ро51оупе 
гопе 1МСЕ1. 061оуЈпа 5е паћау|ја и§1аупот и рег!ос)и уап §пјпе бегопе, а р1аса 5е ауапбпо.
1.а§егоуапа ођ1оуЈпа и 1:оки вегопе 5е те1је и с1гупи 5јески ј јброгисије па 5Ј1о5е и ро5*гојепја 
Еко 1:ор1апе. 05*аП, тап јј сИо ос! 10 %  р1ап1гапо је сЈа 5е па!зау|ја и ујс!и сЈгупе 5јеске ос! 
ргјуагпјћ с!ођау1јаса.

*Ј *гепи1ки ЈггасЈе оуе т^огтасџе Еко Тор1апе 5и геа1Јгоуа1е сса 30%  р1апјгапе пађауке 
о§геупо§ ј се1и1огпо§ с1гуе1:а.

Р1апјгапа ро^геђпа коПсЈпа таги^а (5\/е§а 6001), пађа\/1јепа је и 1оки рге1:ћос1пе §гјјпе 5егопа.



Р1ап иИгозка епег§еп1:а ро тјебесјта  р гета епег§еп1а, коПсЈпЈ I упјесЈпобИ.

Мјебес Вјотаба Маги1: 5уе§а КМ
(1) ( КМ) (1) ( КМ) (КМ)

Ок1о6аг 2019. 4.000 500.000 0 0 500.000
1\1оует6аг 2019. 12.000 1.500.000 0 0 1.500.000
Оесетћаг 2019. 16.000 2.000.000 200 166.246 2.166.246
Јапиаг 2020. 18.000 2.250.000 300 249.369 2.499.369
Ређгиаг 2020. 14.000 1.750.000 100 83.123 1.833.123
МаП 2020. 12.000 1.500.000 0 0 1.500.000
Арп! 2020. 4.000 500.000 0 0 500.000
Џкирпо: 80.000 10.000.000 600 498.738 10.498.738

Р1АМКАМЕ 1М\/Е5Т1С1ЈЕ 2А РК1РКЕМЏ СК1Ј№ 5Е20МЕ 2019/2020.С001МА

1г§гас1пјот Еко 1ор1апе гаугбепа је ргуа ^ага гјебепја рго1з1ета с)а1јЈп5ко§ §г|јапја и Вапја1иа, 
јег је ођегђјјебеп 5*ађПап \гмог 1:ор1огпе епег§јје, 51о 5е \ ргакИспо с1окага1о и оуој 5е го т 
§гјјапја. Како ђј ђјо овегђјјебеп ро1геђап пјуо куа1Ј1е!:а §гјјапја 5ујт когЈбпЈсЈта, роиеђпо је 
геаПгоуа^ с1ги§и ^аги гје^епја -  гекоп5 г̂иЈ5а1:1 с1Ј51:пђи1:Јупи тгеги  51:аги ргеко 45 §осИпа, која 
је 1:гепи1по и јако 1о§ет 5*апји.

ОсЈгаг 1о§а 5и уеПкЈ §ик)ЈсЈ УосЈе па сП5*пђиШпој тге гј којј 5е и ргобјеки кгеси око 1000тЗ 
сЈпеупо. 0 5 Јт §иђ|1ака и у о с Н , и сЛбггЈђиИупој тге гј ро51:оје \ §иђјсј епег§џе којј 5и ибко уегапј 
га куаП*е1пи 15рогики 1:ор1о1:пе епег§|је I ге§и1асјји 5151:ета с1Ј51:г11зис1је. Епег§е1:5ке §и1зИ:ке 
{гепиШо пјје пј то§исе ић/гс1Ш 1аспо, иргауо \г гаг1о§а пе ро51ојапја тјегпЈИ тје51:а па 
сП51:п1зи{јупој тге гј 11:о је 1акобе јесЈап осЈ 1зЈ1пЈН 5е§тепа1а и којјта је р1апЈгапо и1а§апје.

Запасјја I гекоп51:гиксЈја сЛје1оуа тге ге  па којјта 5и 1осЈгапЈ §иђјсј Уос1е 5а51:аупЈ је сПо 
р1апЈгапЈН ак^упобИ Еко 1:ор1апе и регЈос!и Јгтеби сМје 5егопе, сЈок је ргоујега ро*епаја1ш11 
куагоуа ЈгагуатН 1о§от 12о1асЈјот којј иггокији §иђ|1:ке 1ор1о1:пе епег§јје, то§иса јесЛпо 
гокот 5егопе, 51о је р1атгапо га ргес)51:ојеси §гјјпи бегопи 2019/2020.

ОсЈ 350 уге1оуос1п1Н 5аН1:оуа и Вапја1иа, па У15е ос1150 5и гаНПјегепа гпасајпј §и!зЈС11ор1о1:е 
г!зо§ 105е 12о1асЈје. Ргета с1о5асЈа5ПЈЈт апаПгата, икирпј 1ор1о1пЈ §и1зјсј и сЈЈ51п&иај| 1ор1о1е 
Ј2по5е У1§е осЈ 20% ргоЈгуесЈепе 1ор1о1:пе епег§јје.

АпаПгот је и1уг(Јепо с1а 5и иосепј куагоуј и уесој јП тапјој тје гј габрогебепј па 5у јт  
сЛје1оу1та 1орПЛкасЈопо§ 5151ети. 2ђо§ уеПко§ ђгоја куагоуа, ројесПпе сПопЈсе уге1оуос)а I 
1:ор1оуосЈа ро1:ге1зпо је и ро1:рипо51:Ј гатЈјепШ (сПопЈси осЈ Сгас)5ко§ т о 51а ка Е1е1:кго1:еНпЈскот



ТакикеШ ј сЈјо и 5о1ип5кој иПсЈ, уге1оуос) кос! кпјјгаге КиИига, *ор1оуос! па Ви1еуаги сага 
Оизапа...) Такобе, р1апЈгапе 5и ј §гасЈеу|П5ка \ та51П5ка гекоп51гиксЈја уеПко§ ђгоја 
уге1оуосЈтН 5аН1:оуа.

Ма обпоуи 5Уе§а пауес!епо§ р1апјгапе ЈпуебШсЈје па с1Ј5гг11зи1:Јупој тге гј га ргјргети егјјпе 
бегопе 2019/2020 5и:

1. Кекоп51:гиксЈја 5УЈИ тјебТа Iпгегкопексјје -  баћТоуа, и упјесЈП05*1 осЈ 100.000 КМ.
2 . КекопбЈхикаја \/ге1о\/ос1пЈИ Тгаба р гета ргЈогЈТеИта сЈођџетН па 0 5 П0 \/и 5рго\/ес1епе 

сЈеТек^аге , роТгеба когјбпјка I ђгоја тТеп/епаја и рго1ек1ој §пјпој 5егопЈ, и УпјесЈпобИ 
осЈ 200.000 КМ.

3. Кекоп51гикаја 1:ор1оуос)пЈИ 1:га5а ргета рпогКеИта с1ођјјеп|ћ па обпоуи зргоуес1епе 
с1еТек1:а2е , ро^геђа когЈ5пЈка I ђгоја ЈпТегуепсЈја и рго1ек1ој §пјпој 5е го т, и угЈјес1по51:Ј 
осЈ 100.000 КМ.

4. Кекоп5{гикс|'ја 1ор1о1пЈИ росЈб^апЈса која ођиНуаТа : гатјепи е1ек1го огтага, гатјепи 
с1о1:гаја1ЈИ агтаШ га, ро51:ау|јапје т је гтИ  игебаја, и угЈјесЈпобИ осЈ 10.000 КМ.

5. АиготаШ асјја росЈхгапЈса, и угјјесЈпобИ осЈ 600.000 КМ (рописЈа Ре*го1 с!.сЈ.Циђ1јапа).
6. №ђаука 5оТћ/ег5ко§ раке1а ТЕВМ15 га сПпатЈски ор^тјгасјји I коп1:го1и 5151е та  

сЈа1ј|П5ко§ дпјапја, и упјесЈпо51:Ј осЈ 300.000 КМ (рописЈа РеТго! сЈ.с1.Циђ1јапа).



Република Српска
Град Бањ а Лука
Градоначслник
Градска управа
Одјељење за прпвреду
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 02-30-69/2019

Мишљење уз Информацију о Плану пословаља „Еко топлане 
Бањалука“ д.о.о. Бањалука за 2019. годину и активностима на 

припреми гријне сезоне 2019/2020. година

Бањалука, јуни 2019. године

тел: +387 51 244 422 факс: +387 51 244 521 т т .капја/ика.п.ка е-таИ:рг1\1гес1а@1>апја1ика.п.1)а



Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2019. годину предвиђено је да се у 
другом тромјесечју 2019. године разматра Информација о Плану пословања ,,Еко 
топлане Бањалука“ д.о.о. Бањалука за 2019. годину и активностима на припреми гријне 
сезоне 2019/2020. година. На сједници Скупштине чланова привредног друштва ,,Еко 
топлане Бањалука“ д.о.о., која је одржана 21.05.2019. године, прихваћен је План 
пословања „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. за 2019. годину, као и Информација о 
активностима на припреми гријне сезоне 2019/2020. година.

Мишљење Одјељења за привреду засновано је на анализи планираних натуралних и 
финансијских показатеља, садржаних у планским документима „Еко топлане 
Бањалука" д.о.о., који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред.
бр.

Планнрани елементи 
привређивања

Јед.
мј.

Остварено у 
2018. *

Планирано за 2019. Индекс
5:4

1 2 3 4 5 б
1 Капитал КМ 31.933.609 32.011.000 100,24
2 Планирани натурални обим 

произв. енергије
М\Ућ 153.184 190.500 124,36

2.1. Производња из постројења на 
биомасу - према мјесту 
производње

М\УН 116.424 184.860 158,78

а -Еко Топлане М\Ућ 86.152 147.889 171,66

б -Старчевица М\Ућ 17.578 21.259 120,94

в -Космос МШћ 12.694 15.712 123,78

2.2. Производња из постројења на 
мазут

МШћ 36.760 5.640 15,34

3 Максимални обим произв. 
(капацитети инстал. опреме)

М\У 297,00 297,00 100,00

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

т 2 1.457.884 1.471.795 100,95

4а -стамбени простор т 2 1.055.078 1.067.789 101,20

46 -пословни простор т 2 402.806 404.006 100,30

5 Степен кориштења произв. 
капацитета

% 51,58 64,14 124,35

6 Просјечни дневни губици воде на 
мрежи током сезоне гријања

т 3 1.130 800 70,80

7 Планирани укупни приход КМ 20.124.656 22.319.000,00 110,90

8 Планирани укупни расходи к м 100,0% 19.102.253 100,0% 20.110.000 105,28

а Амортизација к м 6,7% 1.278.568 7,0% 1.400.000 109,50

6 Трошкови бруто зарада к м 7,1% 1.365.891 8,9% 1.800.000 131,78

в Трошкови сиров. и материјала КМ 62,7% 11.972.682 60,7% 12.210.000 101,98



г Трошкови производних услуга- 
текућег одржавања и закупа опреме

КМ 5,8% 1.113.102 12,4% 2.500.000 224,60

д Трошкови непроизводних услуга км 3,0% 577.847 - - -

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

км 0,1% 14.335 “

е Нематеријални трошкови км - - 5,0% 1.000.000 -

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

к м 14,6% 2.779.828 6,0% 1.200.000 43,17

9 Планиранадобит к м 1.022.403 2.209.000 216,06

9а Планирани губитак к м - - -

10 Планирана прос. исплаћ. мјесеч. 
бруто зарада по запос.

к м 1.497,69 1.973,68 131,78

11 Планирани просјечан број радника 76 76 100,00
12 Планирана вриједност 

инвестиција, која се финансира 
властитим средствима

к м 4.390.427 1.310.000 29,84

13 Планирана ликвидна новчана 
средства

к м 855.724 700.000 81,80

14 Планирани степеи наплате 
потраживања

% 81,97 85,47 104,27

а Планирана фактурисана реал. к м 21.767.000 25.353.000 116,47

б Планирана наплаћена реализ. к м 17.842.409 21.669.209 121,45

15 Планиране укупне обавезе к м 10.321.379 6.328.000 61,31

а Краткорочне обавезе к м 9.431.351 5.990.000 63,51
а! Краткорочне финанс. обавезе к м 3.457.184 2.906.000 84,06
а2 Остале краткорочне обавезе к м 5.974.167 3.084.000 51,62
б Дугорочне обавезе к м 890.028 338.000 37,98
61 Дугорчни кредити к м 851.891 310.000 36,39
62 Остале дугорочне обавезе к м 38.137 28.000 73,42

Након сагледавања планских натуралних и финансијских показатеља пословања и 
односа планских величина за 2019. годину и остварених вриједности у 2018. години, 
Одјељење за привреду констатује да „Еко топлане Бањалука'1 д.о.о. предвиђа за 2019. 
годину:

а) позитивна кретања

- планирано повећање натуралног обима произведене топлотне енергије од 24,36%, у 
чијој структури је планирано повећање производње енергије из биомасе од 58,78%, уз 
истовремено смањење производње енергије постројења на мазут од 84,66%;

- повећање степена кориштења производних капацитета у 2019. години за 24,35%, 
односно са 51,58% у 2018. годинои, на 64,14% у 2019. години;



-планирано смањење проејечних дневних губитака воде на мрежи током сезоне гријања 
од 29,20%, односно са 1.130 т 3 дневно у 2018. години, на 800 т 3дневно у 2019. години;

- планирано повећање укупног прихода од 10,9%, уз планирано повећање укупних 
расхода од 5,28%, што треба да резултира планираним знатним порастом бруто добити 
од 116,06% (више од 2 пута);

-рационална планска структура укупних трошкова за 2019. годину, која одражава 
капитално интензиван карактер основне дјелатности „Еко топлане“ д.о.о. Бањалука, у 
којој је планирано доминантно учешће трошкова материјала и енергије од 60,7%, док је 
планирано скромно учешће трошкова, који нису у функцији повећања натуралног 
обима производње и испоруке топлотне енергије;

- повећање просјечно исплаћене мјесечне бруто зараде по раднику у 2019. години од 
31,78%, односно, са 1.497,69 КМ у 2018. години, на 1.973,68 КМ у 2019. години;

-планирано повећање степена наплате потраживања за 4,27%, односно са 81,97% у
2018. години, на 85,47% у 2019. години;

-смањење укупних обавеза у 2019. години од 38,69%, у односу на 2018. годину.

б) негативна кретања

- планирано смањење ликвидних средстава од 18,2%, у односу на 2018. годину;

- у односу на вриједност реализованих инвеститиција у 2018. години (4.390.427 КМ), за
2019. годину планирано је смањење вриједности инвестиција од 70,16%, будући да су 
планиране неопходне инвестиционе активности на дистрибутивној мрежи у 
вриједности од 1.310.000 КМ, а које су првенствено усмјерене ка припреми гријне 
сезоне 2019/2020. година из властитих средстава „Еко топлане Бањалука'1 д.о.о. 
(реконструкција шахтова, вреловодних и топловодних траса, реконструкција топлотних 
подстаница и аутоматизација подстаница, набавка софтверског пакета ТЕКМ1б за 
динамичку оптимизацију и контролу система даљинског гријања).

Активности иа ирииреми гријне сезоне октобар 2019 / април 2020. године

Планом активности на припреми гријне сезоне октобар 2019 / април 2020. године, 
утврђено је да је за континуирано и квалитетно снабдијевање потрошача топлотном 
енергијом у сљедећој сезони гријања потребно обезбиједити 10.498.738 КМ, односно
80.000 тона био-масе, предрачунске вриједности 10.000.000 КМ и 600 тона мазута, за 
што је потребно обезбиједити 498.738 КМ.

Поред обезбјеђења потребне количине енергената, с циљем припреме гријне сезоне 
2019/2020. година, планирана је и реализација инвестиционих активности на 
дистрибутивној мрежи, вриједности 1.310.000 КМ (аутоматизација подстаница 600.000 
КМ, набавка софтвера Тептпз 300.000 КМ, реконструкција вреловодних траса 200.000 
КМ, реконструкција шахтова 100.000 КМ, реконструкција топловодних траса 100.000 
КМ и замјена дотрајалих уређаја у топлотним подстаницама 10.000 КМ).

Сходно наведеним пројекцијама „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. за 2019. годину, 
Одјељење за привреду предлаже Скупштини града Бањалуке да размотри Информацију



о Плану пословања „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. 2019. годину и активностима на 
припреми гријне сезоне 2019/2020. година, уз напомену да реализација планираних 
инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији капацитета доприноси 
даљњем смањењу натуралних губитака воде у мрежи и смањењу укупних трошкова, 
што уз пројектовани степен наплате потраживања доводи до раста укупних прихода и 
остварене добити.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Реиублике 

Српске“, број 97/16) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 

Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗА КЉ УЧА К

I - Информација о Плану пословања „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. Бањалука за 2019. 

годину и активностима на припреми гријне сезоне 2019/2020. година, припремљена је 

јануара 2019. године од стране „Еко топлане Бањалука“ д.о.о. Бањалука.

II Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: \ 2 - Г $ р П 9 .

Дана:$ .06.2019. године

ДОСТАВЉ ЕНО:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији
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