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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Основна дјелатност Топлане је производња и дистрибуција топлотне енергије.
Основни капитал Топлане је  29.648.609,00 КМ и у цијелости је  у власништву 

града Бања Лука. Преносом акција са мањинских акционара, окончаним 27.2.2018.г. 
Град је постао власник капитала Топлане са 100%. Године 2012. када је  извршен пренос 
над власништвом на капиталу Топлане са Републике Српске на град Бања Лука, Град је 
био власник капитала са 65%. Тада је  основни капитал Топлане износио

19.648.609,00КМ.
Године 2013. извршена је докапитализација. Основни капитал је  повећан на износ 

од 29.648.609,00КМ. Учешће Града у основном капиталу се поваећало са 65% на 77%.
Године 2014. Топлана је купила сопствене акције у номиналном износу од 

5.560.080,00 КМ, што је  представљало 19% од основног капитала.
Годипе 2017. Град Бања Лука је откупио од Топлане сопствене акције и тако 

повећао своје учешће у основном капиталу на 95,58%. Топлана је  продала акције по 
истој цијени по којој их је купила (0,02 КМ по акцији). Стекавши учешће у основном 
капиталу од 95,58%, Град је  стекао право да у складу са законом преузме акције од 
мањинских акционара уз правичну накнаду, што је и учинио. Тако је  Град у 2018.Г.
постао власник капитала Топлане са 100%.

Скупштина Града, на сједници одржаној 31.1.2018.г. је  донијела Одлуку о 
повјеравању обављања комуналне дјелатности којом је  повјерила производњу, 
испоруку и наплату топлотне енергије предузећу «Еко топлане Бања Лука» д.о.о. Тако 
је Топлана од 1.2.2018.г. престала производити, испоручивати и наплаћивати топлотну 
енергију, као и одржавати опрему и дистрибутивну мрежу.

Повјеравањем обављања комуналне дјелатности производње, испоруке и 
наплате топлотне енергије Еко топланама, престала је потреба за ангажовањем 
одређеног броја радника Топлане. У складу са Законом о раду, донесен је  Програм 
збрињавања вишка радника. Према том Програму, је у периоду од 1.2. до 31.12.2018. 
године, престао је  радни однос за 56 радника. Сваком од њих су исплаћене све обавезе 
по основу престанка радног односа, проглашењем вишком.

у  Нко топланама је  засновао нови радни однос 51 радник Топлане.
Са сваким од радника ком је  престао радни однос, проглашењем вишком или 

преласком у Еко топлане, закључен је  споразум о регулисању међусобних права и 
обавеза, којим је  констатованао да је  Топлана измирила све своје обавезе из радног 
односа и поводом престанка радног односа, као и то да се радник својевољно одриче
побијања споразума из било ког разлога.

По основу престанка радног односа у Топлани нико није покренуо радни спор.



2. БИЛАНС УСПЈЕХА

У наредној табели се приказује преглед остварених прихода и расхода.

Табела 1 -П реглед прихода и расхода у  2018. године

Ред. бр.
о п и с

Остварено
1.1.-31.12.2018.

1 2 3

А УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3) 4.938.208

1. Пословни приходи 3.534.493

2 . Финансијски приходи 398.740

3. Остали приходи 1.004.975

Б УКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6) 10.871.499

4. Пословни расходи 7.566.779

5. Финансијски расходи 2.648.444

6 . Расходи осталих активности 656.276

НЕТО ГУБИТАК (Б-А) 5.933.291

2.1. Приходи

Преглед остварених прихода у приоду од 1.1. до 31.12.2018. године се види у 

сљедећој табели.

Табела 2- Преглед остварених прихода

Ред.
бр. О П И С

Остварено у 
периоду 1.1.- 
31.12.2018. г.

1 2 3

1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3) 3.534.493

1. 1 Приходи од продаје услуга (1.1. + 1.2.) 2.405.357

1.1. Прихоа од продаје услуга стамбеним купцима 1.317.656

1.1.1. Приход од стамбених купаца — обрач. по ш 987.493

1.1.2 . Приход од стамбених купаца -  обрач. по М\7/ћ 330.163

1.2 . Приходи од продаје услуга пословним купцима 1.087.701

2 . Приходи од осталих пословних активности 489.646

3. Остали пословни приходи 639.490

3.1. Приходи од донација' 155.698

' Приходи од донација се односе на неамортизоване вриједности донираних основних средстава. У 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводственом политиком, вријсдност 
ових средстава се преноси у корист прихода за дати период у висини обрачунате амортизације тих 
средстава за тај псриод. Донирана средства се односе на улагања у основна средства извршена, односно 
донирана, у ранијем периоду. (углавном од 1999. -  2006. године) од Парсонс-а америчког донатора,



.3.2. Приходи од закупнине 473.933

3.3. Приходи по основу прикључних такси 8.759

3.4. Приходи по основу накнаде за издавање сагласности и 
друге накнаде 1.100

II ФИНАНСИЈСКП ПРИХОДИ 398.740

1. Приходи од камата 398.740

III ОСТАЛИПРИХОДИ 1.004.975

1. Наплаћена отписана потраживања 687.746

0 Непоменути остали приходи 317.229

.
УКУПНИ ПРИХОДИ (I + П + Ш) 4.938.208

Топлана је  од 1.2.2018л\ престала производити, испоручивати и наплаћивати 
топлотну енергију, као и одржавати опрему и дистрибутивну мрежу. Она је  у 2018. 
години произврдила и испоручивала топлотну енергију само_у периоду од 1.1 . до
31.1.2018. године. У том периоду је остварен приход од продаје топлотне енргиЈе у 
укупном износу од 2.405.357 КМ. Од укупно оствареног прихода од продаје топлотне 
енергије, у периоду од 1.1. до 31.1.2018. године, на пословне потрошаче се односи 45% 
(1.087.701 КМ), док се на стамбене потрошаче односи 55% (1.317.656 КМ).

Укупно остварени пословни приходи за период од 1.1. до 31.12.2018. године 
износе 3.534.493 КМ. Поред пословних прихода, за период од 1.1. до 31.12.2018. 
године Предузеће је  остварило финансијске и остале приходе у износу 1.403.715 КМ. 
Финансијске приходе у износу од 398.740 КМ чине приходи од камата, док остале 
приходе у износу од 1.004.975 КМ чине наплаћена отписана потраживања 687.746 КМ 
и непоменути остали приходи 317.229 КМ (добици од продаје ХоВ, укидање ПВР-а у

корист прихода и други приходи).
Укупни приходи Предузећа у у периоду од 1.1. до 31.12.2018. године износе

4.938.208 КМ.
2.2. Расходи

Преглед расхода се може видјети у сљедећој табели.

Табела 3 - Преглед расхода

Ред.
бр. О П И С

Остварено
1.1.-31.12.2018

1 2 3

I 1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 7.566.779

1. Трошак мазута 1.135.603

2 . Трошкови набавке топлотне енергиЈе 950.616

Ј). Трошак дрвне СЈечке
327.626

4. Трошкови лож ул>а 19.066

5. Трошкови помоћног и потрошног материјала 40.691

града Бања Лука и „нвеститора са којима је закључен уговор о заједничком улагању, а чије улагање Је 
веће од припадајуће прикључне накнаде коју је он био дужан да плати за изграђени објекат.



6 . Трошкови резервних диЈелова 3.599

7. Режи1ски трошкови 61.987

8 . Трошкови електричне енергије 448.311

9. Трошак воде 7.507

10. Трошкови бруто зарада, накнада запослеиих и осталих 
личних расхода радника и чланова органа Предузећа

2.342.023

11. Трошкови производних услуга 509.406

12. Трошак амортизације 991.882

13. Трошак резервисања 309.580

14. Нематеријални трошкови (без пореза и допр.) 364.437

15. Трошкови пореза 54.445

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 2.648.444

1. Расходи камата 2.648.444

III ОСТАЛИ РАСХОДИ 656.276

1. Расходи исправке вриједности потраживања 591.989

2 . Остали непоменути расходи 64.287

УКУПНИРАСХОДИ 10.871.499

Напомене:

1. Трошак мазута. Топлана је  у току 2018. године производила и испоручивала 
топлотну енергију само у периоду од 1.1. до 31.1.2018. године, те је  у том 
периоду и трошила енергенте (мазут, дрвну сјечку и лож уље). У посматраном 
периоду је  утрошено 1.368 тона мазута, што у новчаној противвриједности 
износи 1.135.603 КМ. У истом периоду прошле године (1.1.-31.1.2017. године) 
трошкови мазута су износили 3.154.414 КМ.

2. Трошкови набавке топлтотне енергије. Топлана је  у периоду од 1.1. до
31.1.2018. године куповала топлотну енергију. У посматраном периоду на 
трошкове набављене топлотне енергије се односи 950.616 КМ.

3. Трошкови дрвне сјечке у периоду од 1.1. до 31.1.2018. године износе 
327 626КМ Од тога се на топлану у Кочићевом Вијенцу односи 157.152 КМ, 
док се на топлану на Старчевици односи 170.474 КМ. Укупан утрошак дрвне 
сјечке у поменутом периоду износи 3.667 тоне. У топлани на Старчевици је 
утрошено 2.165 тона, а на Кочићевом Вијенцу 1.502 тона. У истом периоду 
прошле године (1.1.-31.1.2017. године) трошкови дрвне сјечке су износили

446.461 КМ.

4. Трошак лож уља као енергента у 2018. године се односи на лож уље које је 
набављено за гријање борачких зграда у нассљу Ада-Врбања. Ове зграде по 
захтјеву Града, први пут грије Топлана од почетка грејне сезоне 2017/18.



Ш Потрошни и помоћни материјал. Трошкови потрошног материјала се односе 
на- разни електроматеријал, индустријску со (за хемијску припрему воде), 
таблетирану со, тринатријев фосфат, ХЦЛ киселину, лебит масу, прирубнице и

слично.

6 Режијски трошкови у 2018. години обухватају: трошкове канцеларијског 
материјала, трошкове отписа ХТЗ опреме, трошкове отписа ситног инвентара, 
трошкове текућег одржавање возила и радних машина и друге режијске

трошкове.

7 Трошкови бруто зарада, накнада запослених и осталих личних расхода
обухватају: бруто зараде радника, отпремнине према Програму збрињавања 
вишка радника, накнаде члановима органа (Надзорног одбора, Одбора за 
ревизију, 'директора Одјељења за интерну ревизију), накнаде трошка превоза 
запослених на посао и са посла, помоћ запосленима по колективном уговору у 
случају смрти радника или члана уже породице и лијечења од тешких болести и

сл.

8 . Расходи по основу исправке вриједности потраживања од купаца. Расходи 
по основу исправке вриједности потраживања износе 591.989 КМ.

9. Остали непоменути расходи расходе настале смањивањем ПВР-а, судске 
трошкове, отписана потраживања мале вриједност за које се не исплати

покретати спорове пред судом и сл.

10 Трошкови производних услуга. Ови трошкови обухватају трошкове: ПТТ 
' уелуга у земљи, телефонских услуга, уелуга текућег одржавања основних 

средстава, закупа мрежне тон-фреквентне команде од Електродистрибуције, за 
укључивање пумпи у подстаницама, трошкове медијског оглашавања, остале 
непоменуте производне услуге (комуналне услуге, заштита на раду, 
регистрација аута, надзор над извођењем грађевинских радова, архивираље 
пословне документације, разне друге производне услуге и сл.), услуге 
машинског и грађевинског одржавања, сервиса рејонских топлана, , закупнине 
земљишта на ком је основано право грађења на локацији Кочићев вијенац,

11 Нематеријални трошкови. Највећи износ ових трошкова се односи на судске 
таксе у парничном и извршном поступку. Износ ових такси Је 173.486 КМ. 
Остали нематеријални трошкови се односе на: трошкове платног промета и 
банкарских услуга, трошкове ревизије финансијских извјештајадрошкови 
процјене вриједности имовине, трошкове ревизије п р о ф н е  в р и јед н о сти  

имовине, трошкове преноса акција са мањинских акционара на откупиоца према 
правилима Центраног регистра хартија од вриједности, трошкак вођења 
регистра хартија од вриејдности.трошак услуга судеких вјештака.трошак израде 
студије о трансферним цијепама, трошак обавезног стручног усавршавања и сл„



12. Трошкови пореза, накнада и такси. Ови трошкови се односе на разне 
ирописане фискалне и парафискалне намете. Они обухватају: порез на имовину, 
накнаду за противпожарну заштиту, накнаду за кориштење вода, накнаду за 
кориштење шума, накнаду коморама, накнаду спољно трговинској комори БиХ, 
комуналне накнаде, накнаде за кориштење грађевинског земљишта на локацији 
Старчевица која је префактурисана Еко топланама, разне таксе (републичке и

градске) и сл.

13. Финанснјскн расходи. Ови расходи се односе на расходе по основу камата и 

износе 2.648.444 КМ.

2.3. Финансијски резултат

Структура финансијског резултата показује колико од финансијког резултата

прије опорезивања припада:
- пословном резултату, 

резултату редовне активности,
- резултату осталих активности.
Преглед остварених резултата по поједипим активностима Предузећа, приказан

је у наредној табели.
Табела 4- Преглед остварених резултата по појединим активностгша

р. бр. о п и  с Остварено
1.1.-31.12.2018.

1 2 3

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3.534.493

2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 7.566.779

I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1-2)
11 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (2-1) 4.032.286

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 398.740

4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 2.648.444

III ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
IV ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 6.281.990

5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1.004.975

6. ОСТАЛИРАСХОДИ 656.276

V ДОБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ (5-6)

348.699

VI ГУБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ (6-5)

0

VII УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5) 4.938.208

VIII УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6) 10.871.499

IX НЕТО ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 5.933.291____ ______________1



■ ' Из претходног прегледа се види структура финансијског резултата, ког чини:
\  1 ) Пословни резултат -губитакод  4 .0 3 2 .2 8 6  К М ,

I 2 )  Резултат р е д о в н е  активности - губитак о д  6 .2 8 1 .9 9 0  К М

/  3) Резултат осталих прихода и расхода -  добитак од ј 48.699КМ  
4) Финансијски резултат -  губитак од 5.93ј .291 КМ.

Финансијски резултат је  битно детерминисан тзв. објективно условљеним 
расходима. То су они расходи на који су посљедица раније предузетих пословних 
активности (нпр. трошак амортизацнје на које се не може утнцати у текућем периоду, 
као и расходи одређени од стране другог лнца на које предузеће не може утицати - 
камате на кредите, фискални и парафискати намепш, разне таксе и сл.). Укупан 
износ ових расхода је 4.596.340 КМ. Ако се посматрају само расходи периода на које 
се може утнцати у том нериоду и који су носЉсднца искљуниво активности текућег 
периода ондаје у 2018.год. остварен финансијски резултат -  губитак од 1.336.951 К .

3. БИЈ1АНС СТАЊА

Биланс стања у основи представља снимак књиговодствене вриједности 

Предузећа на дан билансирања (31.12.2018. године).

Табела 5 - Скраћена верзија активе биланса стања на дан 31.12.2018. године

Т е к у ћ а  г о д и н а

Ред.
бр. о п и с Бруто

Исправка
вриједности

Нето
31.12.2018.

1 2 3 4 5

А СТАЛНА СРЕДСТВА 99.984.170 68.260.958 31.723.212

1. Нематеријална улагања 548.051 430.396 117.655

2. Гпаћевиснкси објекти 50.259.244 38.620.107 11.639.137

л Некретнине постр. и опрема 37.835.382 28.884.755 8.950.627

4. Земљиште 11.020.490 325.700 10.694.790

5. Аванси и инвестиционе некретнине у 
припреми 321.003 0 321.003

Б ТЕКУЋА СРЕДСТВА 31.648.841 14.037.105 17.611.736

1 Залихе материјала и друга средства 1.220.543 142.686 1.077.857

2 Краткорочна потраживања, пласмани 
и готовина 30.428.298 13.894.419 16.533.879

в ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (А+Б) 131.633.011 82.298.063 49.334.948

Г ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИПЕ 
КАПИТАЛА 45.430.920 0 45.430.920

д ПОСЛ. АКТИВА (В+ Г) 177.063.931 82.298.063 94.765,868

Ђ Ванбилансна актива 11.126.438 0 11.126.4ј 8

Е УКУПНА АКТИВА (Д+ Ђ) 188.190.369 82.298.063 105.892.306



Преглед скраћене верзије пасиве биланса стањ а на дан 31.12.2018. г. се може

, видјети у наредној табели.
\

Т/абела 6 - Преглед скраћене верзије пасиве биланса стања на дан 31.12.2018. г.

Ред.
бр.

о п и с Стање на 
дан 

31.12.2018.

1. 2
А КАПИТАЛ 0

1. Основни капитал 29.648.609

2. Ревалоризационе резерве 7.061.225

3. Нераспоређени добитак 335.052

4. Губитак до висине капитала 37.044.886

Б ОБАВВЗЕ 94.765.868

1. Дугорочне обавезе 41.641.613

2. Краткорочне обавезе 53.124.255

В ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б) 94.765.868

г Ванбилансна пасива 11.126.438

д УКУПНА ПАСИВА ( В+Г ) 105.892.306

Преглед краторочних потраживања од купаца (у бруто и нето износу) за период 
2013-2018. г. може се видјети у наредној табели.

Табела 7 - Преглед краткорочних потраживања од купаца

Редни
бр.

О п и с Бруто
вриједност

Исправка
вриједности

Нето
вриједност

1 2 пЈ 4 5

1. Купци на дан 31.12.2013. године 29.941.261 14.762.303 15.178.958

2. Купци на дан 31.12.2014. године 29.560.906 14.465.776 15.095.130

3. Купци на дан 31.12.2015. године 31.224.136 15.741.118 15.483.018

4. Купци на дан 31.12.2016. године 28.559.457 14.934.615 13.624.842

5. Купци на дан 31.12.2017. године 29.595.678 14.296.412 15.299.266

6. Купци на дан 31.12.2018. године 26.848.024 13.894.419 12.953.605



С ^ к т у р а  потраживања на дан 31.12.2018. године се може видјети и у сљедећој табели.

г

о п и с
Бруто

нотпаживања
Исправка
впиједност

Нето
потражис ања

бр.л*
Износ % Износ % Износ %

1. Купци - репрограми 1.356.205 5% 0 0% 1.356.205 10%

0 Купци - пословни потрошачи 6.986.604 26% 1.197.359 9% 5.789.245 45%

3. Купци - стамбени иотрошачи - 17.124.143 64% 12.506.422 90% 4.617.721 36%о

4. Купци - стамбени (калориметри) 42.834 0% 2.461 0% 40.373 0%)

5. Купци - остали потрошачи 1.105.508 4% 0% 1.105.508 9%

6 . 1 Купци - прикључна такса 232.730 1% 188.177 1% 44.553 0%

У К У П Н О 26.848.024 100% 13.894.419 100% 12.953.605 100%

Увидом' претходну табелу се може констатовати да Топлана има нето 
потраживања од стамбених потрошача код којих се обрачун топлотне енергије врши 
по пг у износу од 4.617.721 КМ, што представља 40% од укупних нето потраживања.

Преглед бруто потраживања од физичких лица код којих се обрачун топлотне 
енергијс врши по ш2 и калориметру (М Ш ) је  приказан у наредној табели.

Ред. бр. и з н о с Број лица Укупан
износ

Учешће у
%

1. од 15.000 до 25.000 15 256.807 1%

2 . од 10.000 до 15.000 128 1.493.232 9%

3. од 5.000 до 10.000 927 6.404.761 37%

4. од 1.000 до 5.000 3.053 7.666.250 45%

5. до 1.000 4.185 1.345.927 8%

6. УКУПНО 8.308 17.166.977 100%

Бруто потрад<ивања (редован дуг, камата и таксе на поднесене тужбе) Топлане 
од пословних потрошача који се у цјелости финансирају из буџета Владе Републике 
Српске (јавне организацнје, као што су: основне школе, фонд ПИО, судови итд.) на да 
31 12 2018 године износе 29.857 КМ, док бруто потраживања Топлане од пословних 
„отрошача који се дјелимично финансирају из буџета Владе Ренублике Српске (као 
што с у  студентски цептар, факултети, музеј, позориште итд.) износе 5.034.291

Преглед старосне структуре бруто потраживања по категоријама купаца се може
видјети у сљедећој табели.

Табела 8 -  Преглед старосне структуре потраживања

Ред.
о п и с

до 1 
године

од 1 до 3 
године

од 3 до 5 
година

преко 5 
година УКУПНО

ор.
К упци - репрограми (пословни

68.960 1.159.193 80.175 47.877 1.356.205

2. Купци - пословни потрош ачи 261.407 2 .216 .577 1.937.022 2 .571 .598 6.986.604

2 От1 1РПНОГ стам беног потрош ача, код којег се обрачун топлотне енергије врши по ш 2, на дан 31 .12 .2018 . 
године Топлана потраж ује чак 2 4 .5 5 2 ,9 0  КМ. Против њ ега су редовн о поднесене туж бе. Нажалост, суд

веома споро рјешава туж бене захтјеве.



1 •
^ у п ц и  - стамбени потрошачи

142.928 3 .039 .440 2 .727 .697 11.214.078 17.124.143

Купци - стам бени (обрачун топл.
32.363 8.095 69 2 .307 42.834

Купци - прикључна такса 0 70.457 26 .919 135.354 232.730

1.099.437 3.489 1.732 850 1.105.508

V К  V П Н О 1.605.095 6.497.251 4.773.614 13.972.064 26.848.024

8. П р оц ен у та л н о  уч еш ћ е 6% 24% 18% 52% 100%

Од укупног износа бруто потраживања, потраживања од 1.605.095 КМ су 
старости до годину дана, а нотражнвања оД 25.242.929 КМ су старости внше од годину 
дана! а к0Ја датирају чак од 1998. годнне. Од укупних бруто нотраживања 6 % 
потраживања је старости до годину дана, а 94% потраживања Је старости више

годину д а н а ^ в  ^  потрошача који нису измнрили своје обавезе благовремено еу 

поднесене тужбе за наплату потражи'вања, што значи да није наступила застара 
потраживања. Нажалост, надлежни судови веома споро рјешавају тужбе. Сада су у 
поступку рјешавања тужбе поднесене прије 2013. године.

3.1. Обавезе

Укупне обавезе на дан 31.12.2018. године се приказују у наредној табели.

Табела 9 - Преглед обавеза

Р.
бр.

------------------------------- — Датум

о п и с 31.12.2017. 31.12.2018.

1 2 5 6

1 Дугороч обавезе настале по основу текућих активности 32.369.082 32.641.613

9 Дугороч обавезе настале изградњом рејонских топлана 9 .000.000 9.000.000

3 Укупне дугорочне обавезе (1+2) 41.369.082 41.641.613

4 Краткорочне обавезе 56.281.121 53.124.255

5. СВЕУКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (3+4) 97.650.203 94.765.868

Увидом у претходну табелу јасно се може констатовати да су укупне обавезе на 
дан 31.12.2018. године мање за 2.884.335 КМ у односу на 31.12.2017. године.

3.1.1. Дугорочне обавезе

Дугорочне обавезе на дан 31.12.2018. године су приказане у иаредном прегледу.



.•л

- \ Табела 10 -  Структура дугорочнш обавеза

Ред5 
бр. ''

— ---------- — --------------— ----------------- 1
О П И С

Стање на дан 
31.12.2018.

1 2 3

1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВ. ИО ОСНОВУ ТЕКУЋИХ АКТИВНОСТИ 32.641.613

1.1. Дугорочни кредити и зајам 19.466.187

1.2 . Обавезе по основу емитованих обвезница (II \ III емисија обвезница) 9.901.227

1.3. Остале дугорочне обававезе - репрограм пореза 283.330

1.4. Обавезе по основу репрограма дуга према Електрокрајини 2.990.869

2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЕМИТОВАНИХ 
ОБВЕЗНИЦА ИСКОРИШЋЕНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.000.000

УКУПНЕ ЛУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1+2) 41.641.613

3.1.2. Краткорочне обавезе

Укупне краткорочне обавезе Предузећа на дан 31.12.2018. године износе 
53.124.255 КМ. Преглед краткорочних обавезаје приказан у наредној табели.

Табела 11 - Преглед краткорочних обавеза

Ред.
бр.

О П И С Стање
31.12.2018.

1 2 3

1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1.1.+1.2.+1.3.) 48.712.519

1.1. Дио дугорочних обавеза, кредита и репрограма, који доспјевају 
за плаћање до једне године

2.877.247

1.2 . Остале краткорочне финансијске обавезе (1.2.1.+ 1.2.2.) 45.653.165

1.2 .1. Обавезе према Влади РС према Споразуму о преузмању дуга 29.544.522

1.2 .2 . Остале краткорочне финансијске обавезе према Г раду 16.108.643

1.3. Обавезе по основу краткорочних емитованих ХоВ 182.107

2. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (2.1.+2.2.+2.3.) 595.032

2 .1. Примљени аванси 417.579

2 .2 . Обавезе према добављачима 157.060

2.3. Остале обавезе из пословања (обавезе по основу осигурања 
имовине и лица и сл)

20.393

3. ОБАВАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА 61.915

4. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 1.546.396

5. ОБАВЕЗА ЗА ПДВ 9.525

6. ОБАВАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ 43.269

7. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 2.155.599

УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1+2+3+4+5+6+7) 53.124.255

3 Обавезе по основу краткорочних емитованих ХоВ је дио обавеза који доспијева на плаћање до 
једне године по основу друге емисије обвезница.



1 Укупне краткорочне обавезе на дан 31.12.2018. године су мање за 5% у односу 
н а^ 1 .12.2017. године кадасу износиле 56.281.121 КМ.

3.2. Стање кредита, зајма и обвезница

По свим кредитима и емитованим обвезницама Топлана је  заложила имовину, 
земљиште, објекте, опрему, дистрибутивиу мрежу. У продужетку се даје преглед 
узетих кредита, емитованих обвезница и зајма.

Табела 12 - Преглед кредита, зајма и емитоваиих оовезница

Ред.
бр. П О В Ј Е Р И Л А Ц

И зн о с  у 
К М

Г оди н а

н астан к а

Х и п отек а  

н ад  и м ов и н . 
Т оп л аи е

Г ар ан ц и ја
Г рада

1. ИРБ - зајам 7 .800 .000 2016 . не да

2. А дико банка 830.942 2017 . да не

Н ова банка 14.681.067 2017 . да да

6. ИРБ -  Емитоване обвезниде 9 .000 .000 2 014 . да не

1. Емитоване обвезнице 2.300 .000 2017 . не не

8. Емитоване обвезнице 7 .800 .000 2017 . да да

9. У К У П Н О 42.412.009 - “

Кредити од Нове банке и Адико банке у 2017. г. су настали
реструктурирањем кредита узетих 2010. и 2011. године.

Износ узетих кредита и зајма до 31.12.2018. г. за које је Град гарант је
30 281 067КМ Њихов неотплаћен износ на дан 31.12.2018. г. је  28.626.483 КМ.

у  периоду од 30.6.2012. године до 31.12.2018. године Топлана је  исплатила 
обавеза по основу узетих кредита (главнице и камате) прије 30.6.2012. године и пореза
насталих прије 30.6.2012. године у износу од 33.912.253 КМ.

Стање кредита, зајма и емитованих обвезница на дан 31.12.2018. године се може

видјети у сљедећој табели.
Табела 13 - Стање кредити, зајма и емитованих оовезнигја на дан 31.12.2018. го ине

Ред.
бр.
1.

3.

П О В Ј Е Р И Л А Ц

Адико банка

Нова банка

ИРБ зајам

1.
2.
3.
II

У К У П Н О  К Р Е Д И Т И  И  ЗА ЈА М

ИРБ -  О бвезнице (I емисија)
ТЗ-------------

И зн ос
к р еди та

830.942

14.681.067

7.800 .000

23.312.009

Обвезнице (II емисија)

О бвезнипе (III емисија)
У К У П Н О  О Б В Е З Н И Ц Е
У К У П Н О  К Е Д И Т И , З А Ј А М  И  О Б В Е ЗН И Ц Е

9.000 .000

П оч етак

от п л ате

1 .4 .2018.

1.3.2018.

1 .5 .2018.

С тањ е дуга  
31.12.2018.

691.167

13.733.547

7 .270 .602

21.695.316

2 .300 .000

7 .800 .000

19.100.000
42.412.009

21 .8 .2019 .

27 .12 .2018 .

28 .6 .2018 .

9 .000 .000

Р ок
вр аћ ањ а

1.3.2022.

1.11.2027.

1.4.2021.

2 .461 .000

7 .622 .334

19.083.334
40.778.650

21 .2 .2024 .

27 .6 .2021.

28 .12 .2032 .

7 У оквиру обавеза по основу емитованих обвезница (II емисија) је  укалкулисана и главница од  

2.300.000К М  и камата о д  161.000 КМ.



4. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЋАЈИ

1 Доношење Одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности.
Скупштина Града, на сједници одржаној 31.1.2018.г. је  донијела наведену Одлуку којом 
је повјерила производњу, исш руку и наплату топлотне енергије предузећу «Еко 
топлане Бања Лука» д.о.о .5 Тако је  Топлана од 1.2.2018.г. престала производити, 
испоручивати и наплаћаивати топлотну енергију, као и одржавање опреме и

2. Пренос акција мањинских акционара на град Бања Лука. Процес преноса 
акција мањинских акционара на Град Бања Луку је  завршен 28.02.2018.г. Накнада за 
једну акцију је  0,02 КМ. Поступак преноса акција мањинских акционара на откупиоца 
је обављен у складу са прописима. Централни регистар хартија од а.д. Бања Лука, дана 
27 02 2018 године, извршио пренос 1.294.768 акција Топлане са рачуна власника- 
мањинских акционара, на рачун Града Бања Лука“ .6 По завршетку овог поступка Град 
је  постао 100% власник капитала Топлане а.д. Бања Лука. Пренос акција је  регистрован

3. Закључивање Уговора о пословно техничкој сарадњи. На Скупштини 
акционара одржаној 29.1.2018.Г. донесена је  одлука о закључивању Уговора о пословно 
техничкој сарадњи између Топлане и Еко топлана Бања Лука.

дистрибутивне мреже.

и код надлежног суда.

В.д. д и р е к т о р а

Бања Лука, 22.4.2019. године 
Број протокола: 05-3402/19

5 Одлука о повјеравању обављ ањ а комуналне дјелатности, број 07 -13 -1 5 /1 8 , С луж бени гласник града 

Ц е ^ а д н о г  реистра хартија од  вриједности а.д. БаЊа Лука о  преносу акција на откупиоца,

5 Одлука о повјеравању с 
Бања Лука 2 /2018 , стр. 21 .

број 01-2630 /18 , стр 1.



Т О П Л А Н А  а.д 
БАЊАЛУКА

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  
О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Бања Лука, јули 2019. год.



/' /■
// I 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

А- •'
У складу са дјелокругом рада утврђеним Законом о јавним предузећима 

(Службени Гласник Републике Српске, број: 75/04., 78/2011), Законом о привредним 
друштвима (Службени Гласник Републике Српске, број:127/08, 100/11) и Статутом 
Друштва, Скупштина акционара Друштва у 2018. години је  водила активности о 
питањима зпачајним за рад Друштва. У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. годинс, 
одржане су двије сједнице Скупштине акционара. Од тога једна ванредна и једна 
редовна Годишња сједница Скупштине акционара.

2. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Прва сједница Скупштине акционара Друштва у 2018. години, била је 
ванредна, одржана је дана 29.01.2018. године, са сљедећим дневним редом:

1. Именовање радних тијела,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара 

Друштва, одржане дана 14.12.2017. године,
4. Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на потписивање Уговора о 

пословно техничкој сарадњи.

На ванредној сједпици Скупштине акционара донесене су сљедеће одлуке и 
закључци:

1. Одлука о именовању радних тијела,
2. Одлука о усвајању Извјештаја комисије за гласање,
3. Одлука о усвајању Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара 

„Топлана‘; а.д. Бања Лука, одржана дана 14.12.2017 године, под бројем: ОПУ- 
2024/2017 сачињен од стране нотара Стеве Баштинца,

4. Одлука о давању сагласности Уирави Друштва , на потписивање Уговора о 
пословно-техничкој сарадњи, са привредним друштвом "ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА 
ЛУКА" д.о.о. БАЊА ЛУКА.

Друга сједница Скупштине акционара Друштва у 2018. години, била је 
Годишња редовна сједница, одржана је дана 20.09.2018. године, са сљедећим 
днсвним редом:

1. Именовање радних тијела:
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара 

Друштва, одржане дана 29.01.2018. године.
4. Разматрање и свајање приједлога Плана пословања Друштва за 2018 годину
5. Разматрање и усвајање извјештаја Независног Ревизора о извршеној ревизији 

финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину.
6 . Разматрање и усвајање:

6.1. Извјештаја о пословању Друштва за2017. годину.
6.2. Годишњих ревидираних финансијских извјешгаја Друш тваза2017. годину.
6.3. Приједлога одлуке о покрићу губитка, исказаног у пословању Друштва по 

завршном рачуну за 2017. година,



На Годишњој редовној сједници Скупштине акционара, донесене су 
сљедеће одлуке:

1. Одлука о именовању радних тијела,
2. Одлука о усвајању извјештаја комисије за гласање,
3. Одлука о усвајању Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара 

Друштва, одржана дана 29.01.2018 године,
4. Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за 2018. Година,
5. Одлука о усвајању Извјештаја Независног Ревизора о извршеној ревизији 

финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину,
6 . Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину,
7. Одлука о усвајању Годишњих ревидираних финансијских извјештаја Друштваза

8 . Одлука о усвајању Приједлога одлуке о покрићу губитка, исказаног у пословању 
Друштва по завршном рачуну за 2017. година.

9. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2017. годину.
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2017.

2017.

годину,

В.д. Д И Р Е К Т О Р-а

Датум: 4.7.2019 година 
Број: 05-5356/2019



Т О П Л А Н А а.д 
БАЊА ЛУКА

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Бања Лука, јули 2019. год. 

1



лг’\
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са својим обавезама и одговорностима утврђеним Законом о јавним 
прсдузећима (Службени гласник Републике Српске, број: 75/04., 78/2011) и Статутом 
Друштва у управљању и праћењу законитости пословања предузсћа, Надзорни одбор 
је у 2018. години континуирано спроводио активности из дјелокруга свог рада.

Надзорни одбор Топлане од 06.09.2016 године, чинечланови:
1. Видосав Ђекић, предсједник,
2. Др Зоран Бабић, члан,
3. Драгомир Ђукић, члан,
4. Драгољуб Бјељац, члан,
5. Др Винко Бабић, члан.

II СЈЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У складу са Законом о привредним друштивима предвиђено је да се у току једне 
пословне године одрже најмање четири сједнице Надзорног одбора. У периоду од
01.01.2018. до 31.12.2018. године, одржано је  укупно шеснаест сједница Надзорног 
одбора.

У 2018 .1'. Надзорни одбор је  припремио двије сједнице Скупштиие акционара, од којих 
је једна ванредна, а једна редовна, и утврдио приједлог одлука о свим питањима које 
разматрала Скупштина акционара.

Ванредна сјесница Скупштиие акционара је  сазвана и одржана са сљедећим дневним 
редом:

• Именовање радних тнјела,
• Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,
• Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине 

акг\ионараДруштва, одржане дана 14.12.2017. године,
• Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на потписивање 

Уговора о пословно техничкој сарадњи.
• Разно

Рсдовна годишња сједница Скупштина акционара је одржана са сљедећим дневним 
редом:

• Именовање радних тијела,
• Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,
• Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине 

акционара Друштва, одржане дана 29.01.2018 године.
• Разматрање и свајање приједлога Плаиа пословања Друштва за 2018 годину
• Разматрање и усвајање извјештаја Независног Ревизора о извршеној 

ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину.
• Разматрање иусвајање:

о Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину. 
о Годишњих ревидираиих финансијских извјештаја Друштва за 2017. 

годину.



: о Приједлога одлуке о покрићу губитка, исказаног у  пословању Друштва
по завршном рачуну за 2017. година, 

о Извјештаја о раду Надзорног одбора „Топлана“ а.д.Бања Лука за 
2017. годину.

о Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Топлана“ а.д.Бања Лука за 
2017. годину.

Поред утврђених приједлога одлука за Скупштину акционра, најзначајнија питања које 
јс  разматрао Надзорни одбор и донио одговарајуће одлуке су:

1. Разматрање и усвајање Правилника о измјенама и допунама Правилника о
раду,

2. Разматрање Извјештаја о процјени вриједности имовине Друштва.

3. Разматрање Извјештаја о редовном годишњем попису за 2017 годину.

4. Разматрање финансијских извјештаја Друштва за 2017. Годину (биланса 
стања, биланса успјеха, извјештаја о новчаним токовима и др.)

5. Разматрање Извјештаја о пословању Друштва за 2017. година.

6 . Разматрање приједлога Плана пословања за 2018 годипу.

7. Доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о 
макроорганизацији Друштва.

8 . Разматрање и усвајање приједлога Програма рјешавања вишка радника у 
„Топлани“ а.д. Бања Лука.

9. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању отказног рока, за 
исказани вишак радника у Друштву.

10. Разматрање Информације о пословном односу „Топлана“ а.д. Бања Лука са 
Еко Топланама Бања Лука д.о.о. Бања Лука, према Закључку Надзорног 
одбора,

11. Разматрање и усвајање измјењеног и допуњеног приједлога Плана 
пословања Друштва за 2018 годину,

12. Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја Друштва за 2017. година.

13. Разматрање приједлога Плана јавних набавки Друштва за 2018 годину.

14. Разматрање Извјештаја о пословању за период 1.1.-30.6.2018 године.

15. Разматрање Полугодишњих финансијских извјештаја за 2018 годину.

16. Разматрање и усвајање информације о извршеној ревизији процијене имовине 
друштва.



17. Периодично разматрање и усвајање извјештаја о проведеним поступцима 
јавних набавки.

18. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017 годину.

19. Разматрање Информације о потраживањима.

Поред горе наведених питања Надзорни одбор је  размотрио и низ других питања из 
дјелокруга своје надлежности.

О свим питањима разматраним на сједницама Надзорног одбора, Управа предузећа је 
утврдила приједлог одлуке, а прије изнашњавања Надзорног одбора, сва питања је 
разматрао Одбор за ревизију и о истима се очитовао у форми закљука или препоруке.

в.д. Д И Р Е К Т О Р-а

Датум: 4.7.2019 година 
Број: 05-5355/2019



Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за привреду
Трг српских владара Ј, БањаЛука

Број: 02-30-66/19

Мишљење уз 
Информацију о пословању у 2018. години и раду 

органа управљања „Топлана“ а.д. Бања Лука

Бањалука, јуни 2019. године



Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2019. годину предвиђено је да се у 
дру^зд! тромјесечју 2019. године разматра Информација о пословању „Топлана“ а.д. 
бањалука и раду органа управљања у 2018. години. Извјештај о пословању Друштва за 2018. 
годину, као и Годишњи ревидирани финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину 
усвојени^а сједници Надзорног одбора Друштва, одржаној 16.05.2019. године и на сједници 

'  Одбојз^' за ревизију Друштва, одржаној 15.05.2019. године те на сједници Скупштине 
акционара Друштва, одржаној 08.07.2019. године.

Мишљење Одјељења за привреду засновано је  на анализи основних финансијских 
резултата пословања, исказаних у финансијским извјештајима и Извјештају о пословању 
„Топлана“ а.д. Бањалука за 2018. годину, а који су представљени у сљедећем преглсду:

Ред.
бр. Елементи привређивања

Ј *

Јед.
Мј.

Остварено Инд.
5:42017 2018

I 2 3 4 5 6
1 Стална имовина К М 33.634.727 31.723.212 94,3

'У Текућа имовина км 25.490.494 17.611.736 69,1

3 Основни капитал-акцијски кап. км 29.648.609 29.648.609 100,0

4 Укупна актива км 107.803.993 105.892.306 98,2

5 Укупна пасива км 107.803.993 ’ 105.892.306 98,2

6 Просјечан број запослених радника 135 64 47,4

7 Прос. исплаћ. мј. бруто зарада по запос. км 1.862,89 2.237,55 120,1

8 Укупан приход 21.826.003 4.938.208 22,6

9 У купни расходи к м 23.856.452 100 % 10.871.499 45,6

а Трошкови материјала км 14.312.006 27,5% 2.995.006 20,9

б Трошкови бруто зарада и бруто накнада 
запослених радника

км 3.017.889 15,8% 1.718.435 56,9

в Трошкови амортизације и резервисања км 981.774 12,0% 1.301.462 132,6

г Трошкови производних услуга км 624.875 4.7% 509.406 81,5

Д Нематеријални трошкови (без пореза и 
допр.)

471.803 3,4% 364.437 77,2

ђ Финансшски рас.-расходи камата км 3.022.109 24,4% 2.648.444 87,6

е Расходи по основу исправке вриЈед. и 
отписа потраживања

км 243.116 5,4% 591.989 243,5

ж Остали материјални и нематер. трошк. км 1.182.880 6,8% 742.320 62,8%

10 Добнт к м - - -

10а Губитак текуће године к м 2.030.449 5.933.291 292,2

106 Губитак ранијих година к м 36.622.596 31.111.595 85,0

11 Укупна потраживања (краткорочна) км 17.400.499 15.803.177 90,8

12 Готовински еквиваленти и гот км 5.938.038 424.676 7,2

13 Укупне обавезе к м 97.650.203 94.765.868 97,0

13а Дугорочне обавезе км 41.369.082 41.641.613 100,7

13а1 Дугорочни кредити км 21.695.317 19.466.187 89,7

136 Краткорочне обавезе км 56.281.121 53.124.255 94,4

1361 Краткорочне финанс. обавезе км 48.265.277 48.712.519 100,9

Централни регистар хартија од вриједности извршио је  27.02.2018. године пренос 
1.294.768 акција „Топлана“ а.д., с рачуна мањинских акционара на рачун Града Бањалуке, 
чиме је Град постао 100%-тни власник кагштала „Топлана“ а.д. Бањалука.

Скупштина града Бањалуке, на сједници одржаној 31.01.2018. године, донијела је 
Одлуку о повјеравању обављања комуналне дјелатности - производња, испорука и наплата 
топлотне енергије предузећу „Еко топлане Бањалука“ д.о.о., тако да је „Топлана а.д., почев 
од 01.02.2018. године престала производити, испоручивати и наплаћивати топлотну енергију, 
као и одржавати дистрибутивну мрежу и опрему. И поред тога, у билансима стања и успјеха 
евидентирана је  вриједност имовине, трошкови, који су овисни о натуралном обиму



/Ч л р о и зво дњ е, као и фиксни трошкови, који н аста ју  н ео в и сн о  о  извршавању о сн о вн е  
дпелатности. Сходно утицају престанка рада на висину прихода и расхода по обрачуну за

8. годину, исказан је  губитак из пословања текуће године (5,9 милиона КМ).
■ ' : • На основу исказаних основних финансијских резултата пословања „Топлана“ а.д. за 

'2018. годину, Одјел^ење за привреду констатује сљедећа кретања основних резултата 
пословања, у односу на 2017. годину:

а) финансијски положај „Топлана“ а.д., након извршених промјена у производно- 
функционалном те статусно-организационом смислу и у структури капитала:

иако је  пословна 2018. година за „Топлана“ а.д. окончана с губитком од 5,9 милиона 
КМ, губитак ранијих година смањен је са 36,6 милиона КМ у 2017. години, на 31,1 
милион КМ по обрачуну за 2018. годину, односно смањен је  за 15,0%;

б) кретања показатеља, која су у складу с престанком производње, испоруке и наплате 
топлотне еиергије, почев од фебруара 2018. године:

у структури укупних расхода, смањење трошкова биљеже сви трошкови, који су у 
функцији остварења производње и исноруке топлотне енергије (смањење трошкова 
материјала од 79,1%, трошкова бруто зарада и накнада од 43,1% и трошкова 
производних услуга од 18,%%), док је знатно повећање забиљежено код трошкова 
амортизације и резервисања од 32,6% и расхода по основу исправке вриједности и 
отписа потраживања од 143,5%;

- ликвидна новчана средства-готовина на истеку 2018. године износила су 424,6 хиљада 
КМ и мања су 92,8%, у односу на 2017. годину, када су износила 5,9 милиона КМ;

- укупна потраживања „Топлана“ а.д., која су у цјелини краткорочна, по обрачуну за 
2018. годину, износила су 15,8 милиона КМ и мања су 9,2%, у односу на 2017. годину, 
када су износила 17,4 милиона КМ;
просјечан број запослених радника смањен је  за 52,6%, са 135 из 2017. године на 64 
радника у 2018. години. Новим статусом, системагизована су радна мјеста за 22 
радника, а 51 радник засновао радни однос у „Еко топлане Бањалука“ д.о.о.

Одјељење за нривреду предлаже Скупштини града Бањалуке да размотри 
Информацију о пословању „Топлана“ а.д. Бањалука и раду органа управљања у 2018. 
години, уз напомену да у оквиру анализе оетварених натуралних и финансијских 
резултата пословања „Еко топланс Бањалука“ д.о.о. треба инкорпорирати основне 
елементе привређивања „Топлана“ а.д. истог извјештајног периода, с обзиром да 
„Топлана“ а.д. и даље представља саставни дио система даљинског гријања, али да 
велики број неупоредивих података отежава праћење остварених резултата по 
методологији, која је уобичајена код разматрања резултата пословања комуналних 
предузећа с подручја града, као и њихових планских величина, у односу на остварене у 
извјештајном периоду.

т ч Е л н и з
м.п.

\Л ОРаденко Комљеновић, дипл. инжињер машинства



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 83. Статута Града Бања ЈТука („Службени гласник Града Бања 
Ј1ука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I - Информација о пословању „Топлана“ а.д. Бања Лука, и о раду органа управљања у 2018. 
години, припремљена је  у априлу 2019. године од стране „Топлана“ а.д. Бања Лука.

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

Број: 12—Г— /19.

Дана: АА.СуУ ■ 2019. године

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији

ЧЕЛНИК
Радојичић
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