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Комунално предузеће "Чистоћа" је основано 1955.године. Сада послује под називом Привредно 
друштво за комуналне услуге „ЧИСТОЋА“ ад Бања Лука и правни је сљедбеник Основног 
државног јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Бања Лука. Промјена статуса и облика својине 
70% државног капитала је извршена 19.09.2001. године, сходно одредбама Закона о приватизацији 
државног капитала Републике Српске.

Дана 19.09.2001 .године извршен је упис промјене својине државног капитала у складу са Законом
о приватизацији државног капитала (Сл. гл. РС 24/98) и промјена облика у складу са Законом о 
предузећима (Сл. гл. РС 24/98).

Предузеће послује под фирмом: Привредно друштво за комунапне услуге „ЧИСТОЋА“ ад Бања 
Лука.
Скраћени назив предузећа: „Чистоћа“ ад Бања Лука.
Сједиште предузећа: Браће Подгорника бр. 2, Бања Лука.
Регистрација предузећа: Код Основног суда у Б.Луци под бр: 1-10-00.
Задња допуна регистрације: 23.11.2016. године, а по Рјешењу број: 057-0-Рег-16-002316. Допуна 
регистрације односила се на допуну дјелатности субјекта уписа и на промјену функције лица 
овлаштеног за заступање.
ЈИБ код Пореске управе РС: 4400849160004.
ПДВ број код Управе за индиректно опорезивање БиХ: 400849160004.
09.09.2011. године је извршена промјена власничке структуре капитала Друштва тако да је Град 
БЛ постао акционар са 30% учешћа у капиталу. Како је Град уговорна страна у највећем дијелу 
пословних активиости из дјелатности Друштва то се и у смислу Закона о привредним друштвима 
сматра повезаним лицем.
Акцијски капитал предузећа обухвата 9.603.944 обичне акције, номинапне вриједности од 1 КМ. 
Акције предузећа котирају на Бањалучкој берзи под ознаком ЦИСТ-Р-А од 01.07.2002.године, када 
су уврштене на слободно берзанско тржиште, од 22.05.2009.године на службено берзанско 
тржиште листа „Б“, а од 28.03.2013.године на почетно берзанско тржиште листа „Ц службеног 
берзанског тржишта. Према извјештајима са Бањалучке берзе, у току 2019.године минимална 
просјечна цијена акција је била 0,56 КМ, а максимална 0,60 КМ.

Просјечна цијена акције за 2019.годину износила је 0,57 КМ. Тржишна капитализација на дан
31.12.2019.године је износила 5.762.366 КМ. Друштво је на дан 31.12.2019.године имало 280 
акционара, а структура капитала на дан 31.12.2019.године, износи:

ОПИС ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋАУ КАПИТАЛУ

Тржница ДОО Бања Лука 51,02%

Град Бања Лука 30,00 %

Фондови 11,74%

Ситни акционари 7,24 %

УКУПНО 100,00%



I рошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи представљају нојединачно најзначајнији 
трошак у п°словањУ „Чистоћа“ ад Бања Лука. који у укупним расходима Друштва учествује са 
39,54 /о. Га чињеница довољно говори о значају који за пословање Друштва има одговарајућа 
структура радне снаге, као и број запослених радника. У наредној табели приказан је број 
запослених радника по квалификационој структури а на основу систематизације радних мјеста на 
дан ј 1.1/.^ШУ.године.

Ред.
бр.

7

Квалификација

2

Остварени број радника 
2018

з

Остварени број радника 
2019

Структура Индекс

3 - % 4 - % 4/3

1 ВСС 23
4

26
5
9,96

6
10,97

7
113

2 ВС 1 1 0.43 0.42 100
3 ВКВ 3 3 1,30 1,27 100
4 ссс 32 31 13,85 13,08 97
5 кв 84 85 36,36 35.86 101
6 пк 88 91 38,10 38.40 103

У К У 11 Н О 231 237 100 100 103

Табела укупног ирихода и расхода јануар-децсмбар 2019.године
Ред
бр.

. Елементи Остварено
2018

I идипс

Планирано
2019

Остварено
2019

Индекс
5/3

Индекс
5/4

I 2 3 4 5 6 7
Ј Отпад од домаћпнстава 4.902.127,51 4.900.000,0С 5.403.486,10 110 1102 Јавна хигијена и зимска служба 2.212.585,15 2.200.000,00 2.122.739,05 96 963 Отпад од правних лпца и предузетника 2.198.974,90 2.200.000,00 2.499.322,87 114 1144 Продаја секундарних сировина 445.851,38 450.000,00 183.383,38 41 41
5 Услуге лицима по основу радних налога 317.326,34 300.000,00 340.289,67 107 1136 11риходи од продаје учинака у Федерацнји БиХ 13.210,67 15.000,00 21.903,81 166 1467 Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту - - 130,00
8 1 фиходи од продаје учинака на страном 

гржишту - - 6.922,50 - _
9 Приходи од закупнина 28.175,30 30.000,00 38.642,33 137 129ш Намјенски извори финансирања 96.567,86 120.000,00 104.007,21 108 8711 Остали пословни приходи 30.463,76 30.000,00 23.575,37 77 7812 Приходи од камата 6.807,91 20.000,00 13.339,96 196 6713 Остали финансијски прмходи 15.603,36 10.000,00 6.060,41 39 6114 Цобицн по основу продаје НПО 9.222,15 10.000,00 5.942,54 64 59

15 Цооици по осн.прод.учешћа у капиталу и 
цуг.ХОВ ' ' 3.191,03 - 1.562,48 49

16 Зишкови 54,15 - _
1 / Триходи од напл.отписаних потражнвања 434.563,91 400.000.00 355.526,93 82 89
18 Зстали неп. приходи-таксе 192.502,20 250.000,00 164.883,76 86 66

^КУПАН ПРИХОД 10.907.227,58 10.935.000,00 11.291.718,37 103 103



Ред.
бр.

Елементи Остварено
2018

Планирано
2019

Остварено
2019

Нндекс
5/3

И ндекс 
5/4

1 2 3 4 5 6 7

1 -1абавна вриједност продате робе 354.632,40 300.000,00 133.379,71 38 44

2 'рошкови материјала 1.295.686,73 1.300.000,00 1.328.525,49 102 102

3 Грошкови бруто зарада и бруто накнада 
5арада

3.063.544,78 3.250.000,00 3.438.575,33 112 106

4 Остали лични расходи 645.327,17 650.000,00 605.419,47 94 93
Грошкови транспортних услуга и услуге 
одржавања

352.122,89 350.000,00 281.570,28 80 80

6 'рошкови закупа - опреме 309.397,11 350.000,00 478.470,00 155 137

7 Трошкови сајмова - 20.000,00 - - -

8 Трошкови рекламе и пропаганде 96.333,53 100.000,00 48.472,50 50 48

9 Трошкови осталих услуга 1.773.597,11 1.700.000,00 1.727.526,38 97 101

10 Грошкови амортизације 1.076.651,25 1.050.000,00 1.007.273,72 93 96

11 Грошкови резервисања 28.074,00 30.000,00 43.111,76 153 144

12 Трошкови непроизводних услуга 193.490,52 170.000,00 230.985,47 119 134

13 Грошкови пореза 44.653,56 50.000,00 54.150,35 121 108

14 Грошкови доприноса 13.241,84 20.000,00 14.778,40 112 74

15 Остали нематеријални трошкови 265.580,27 450.000,00 41.700,90 16 9

16 Расходи камата 487,96 10.000,00 18.445,31 3.780 184

17 Остали финансијски расходн - - - - -

18 Губици по осн.прод. нем.ул. и НПО - - 443,17 - -

19 Мањкови, изузимајући мањкове залиха 
учинака

1.165,58 -

20 Отпис потраживања 625.420,73 650.000,00 676.094,14 108 104

21 Трошкови осталих расхода 216.120,71 200.000,00 97.098,43 45 48

22 Исправка грешке из ранијих година 339,64 490,31 144

УКУПАН РАСХОД 10.354.702,2С 10.650.000,00 10.227.676.7С 99 96

Ред.
бр.

Елементи предвиђања
Остварено у 
2018.години

Остварено у 
2019.ГОДИНИ

Индекс

1 Просјечан број радника на бази часова рада 228 232 102

2 Просјечан број радника на бази стања крајем мјесеца 230 234 102

3
Просјечно исплаћена мјесечна нето зарада по 
раднику

703 771 110

4 Вриједност реапизованих инвест.активности 1.239.648 1.241.222 100

а машине и опрема 1.055.207 1.078.194 102

б транспортна средства - - -

в грађевински објекти 184.441 163.028 88

5 ИЗВОРИ ФИНАИСИРАЊА 1.239.648 1.241.222 100

а Властити извори 1.239.648 1.241.222 100

б Ангажована буџетска средства (Град, Влада РС) - - -



в Туђи извори-кредити
6 Фа кту рисана реализација 12.323.840 12.453.524 101
а домаћинства 5.754.156 6.344.512 110
б правна лица 6.039.026 5.539.596 92
в предузетници 530.658 569.416 107
7 наплаћена потраживања 9.902.843 10.233.163 103
а домаћинства 4.797.986 5.244.318 109
б правна лица 4.721.222 4.570.842 97
в предузетници 383.635 418.003 109
8 просјечан степен наплате потраживања 80,36 82,17 102
а домаћ и нства-урбано 83,40 82,71 99
б домаћинства-рурално 77,12 76,87 100
в правна лица 78,18 82,51 105
г предузетници 72,29 73,41 101
9 реализација комун.услуга које се финансирају из 

зуџета Града 2.216.029 2.122.739 96

КАПИТАЛ - СТРУКТУРА КАПИТАЛА

31.12. 2019. 
(у КМ)

31.12. 2018. 
(у КМ)

Индекс
2019/2018

Основни капитал 9.603.944,00 9.603.944,00 100
Ревалоризационе резерве 6.366.775,81 6.430.784,63 99
Законске резерве 82.364,65 58.965,93 140
Нераспоређени добитак текуће године 948.648,00 467.974,36 203
Нераспоређени добитак ранијих година 1.564.928,23 1.120.352,59 140
I убитак до висине капнтала _

Губитак ранијих година
- .

Губитак текуће године
- _

КАПИТАЛ 18.566.660,69 17.682.021,51 105

т  ПОСЛОВАЊА. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ И ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА
ДСЈоИ I

31Л 2. 2019. уКМ 31.12.2018. Индекс
2019/2018

Примљени аванси, депозити и кауције 74.754,12 70.511,51 106
Добављачи у земљи 918.613,13 1.211.686,81 76
Добављачи у иностранству 12.110,54 1.353,43 895
Обавезе из пословања -  укупно 1.005.477,79 1.283.551,75 78
Остале обавезе из специфичних послова
Обавезе нз специфичних послова -



укупно
Обавече за нето зараде 158.157.77 159.954.88 99

Обавезе за нето накнаде зарада 23.066.11 27.116,85 85

Обавезе за зараде и накнаде зарада - 
укупно

181.223,88 187.071,73 97

Обавезе за порезе на зараде и накнаде 
зарада

6.625,96 8.013,93 83

Обавезе за доприносе иа зараде и накнаде 
зарада

55.428,70 103.888,54 53

Обавезе за остала нето лична примања 8.242,96 7.957,39 104

Обавезе за порез на остала лична примања 1.346.99 1.423,13 95
Обавезе за допринос на остала лична 
примања

4.683,64 5.193,97 90

Обавезе по основу камата - - -

Обавезе за порез на додату вриједност 64.253,67 15.642,60 411
Остале обавезе, за порезе, царине, царин. 
евид.

8.534,27 8.097,74 105

Обавезе за порезе, доприносе п друге 
дажбине (осим пореза на добит) - укупно

149.116,19 150.217,30 54

Обавезе према запосленима - 11.550,00 -

Обавезе према члановима УО-а 650,00 650,00 100
Обавезе према физ.лицима за накнаду по 
уговору

- - -

Остале обавезе 28.104.42 25.444,58 110

Друге обавезе 28.754,42 37.644,58 76

Краткорочне обавезе (без фннансијских 
обавеза) - укупно

1.364.572,28 1.658.485,36

Текуће обавезе за порез на добит 34.264,15 25.843,11 132

Структура сталне имовине за 2019.годину је сљедећа:

СТРУКТУРА СТАЈ1НЕ ИМОВИНЕ у КМ
ВРИЈЕДНОСТ %

нстрошености
Ред.
бр.

Позицпја Набавна
Исправка

врнједности
Садашња

Структр. 
сад. вр.

1
Нематеријална
улагања

298.027 140.300 157.727 1,00% 47,08 %

2 Земљишта 8.550.400 - 8.550.400 54,34 % -

3 Грађевински објекти 8.553.517 4.661.681 3.891.836 24,73 % 54,50 %

4 Опрема 11.587.742 8.451.705 3.136.037 19,93% 72,94 %

5
Биолошка средства и 
средства културе - - - - -

6
Остали дугорочни 
финан. пласмани - - - - -

7 СТАЛНА ИМОВИНА 
(1 до 6)

28.989.686 13.253.686 15.736.000
.

100 % 45,72 %



Истрошеност основних средстава представља однос кумулативне амортизације и набавне 
вриЈедности. Друштво примјењује метод линеарне амортизације па проценат истрошености вјерно 
приказуЈе коликоЈе близу крајњи вијек корисности средстава.

С груктура обртне и.мовинс је сљедећа:

СТРУКТУРА ОБРТНЕ ИМОВИНЕ V КМ
Ред.

Позицнја
Вриједности по годпмама

број Текућа Претходна
Износ % Изное °/о1 Материјал 368.844 8,39 355.533 8 912 Недовршена пронзводња - _

3 Готови производи - _
4 Роба 61.537 1,40 34.225 0,865 Стална средства намнјењена за отуђење -

6 Датм аванси -  нето 63.762 1,45 241.566 6.067 ЗАЈ1ИХЕ -  УКУПНО 494.143 11,24 631.324 15 838 Потражмвања по основу продаје 2.221.008 50,52 2.793.770 70 079 Друга потраживања 52.106 1,19 67.392 1 6910 ПОТРАЖИВАЊА -  УКУПНО 2.273.114 51,71 2.861.162 71,7611 Краткорочнм финансијски пласманм 972.060 22,1112 Готовмнски еквмваленти и готовина 614.352 13,98 454.694 11,4013 Активна временска разграничења 42.357 0,96 39.131 0 9814 Порез на додату вриједност - _ 904 0 03
15 ОБРТНА ИМОВИНА - УКУПНО 

(7+10+11+12+13+14) 4.396.026 100 3.987.215 100

Финансијски положај Друштва

Финансијски положај Друштва се види из анализе позиција пасиве биланса стања, ликвидности 
финансиЈске стабилности, задужености и солвентности.

Структура пасиве је сљедећа:

Ред.
број Позиција

Врнједности по годинама
Текућа

о/
Предходна

1. Капитап 18.566.661

/<>

92,22

Изное

17.682.020

%

90,722. Обавезе 1.398.837 6,95 1.684.330 8,643. Дугорочна резервисања 166.528 0,83 123.417 0 64
Паснва-Укупно 20.132.026 100 19.489.767 100Покривеност обавеза капиталом 13,27 10,50

то Је учешће капитала у структури пасиве веће и покривеност обавеза трајним капиталом већа, 
Друштво се; више финансира из сопственог капитала, што дуелује на смањење расхода камата’ 
Друштво у _0 9.ГОДИНИ има приказане показатеље добре, задуженостје 6,95 %. из године у годину 
се смањује (2018.године - 8,64 %, а 2017.године - 9,10 %).



АНАЛИЗА КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ у КМ
Врнједности но годинама

Текућа Претходна
Ред.
бр. 1

Позиција
Износ

Однос према 
нословној 
активи(%)

Износ
Однос према 
нословној 
актнвп(%)

1 Готовина 614.352 3,05 454.694 2,33

2 Купци и друга потраживања 2.273.114 11,29 2.861.162 14,68

3
Краткорочни финанснјски 
пласмани

972.060 4,83 - .

4
Активна временска 
разграничења

42.357 0,21 39.131 0,19

5
Ликвидна н краткорочно 
везана средства (1 до 4) 3.901.883 19,38 3.354.987 17,21

6
Краткорочне финансијске 
обавезе

- - -

7 Обавезе из пословања 1.005.478 4,99 1.283.553 6,58

8 Остале обавезе 393.359 1,96 400.777 2,06

9 Пасивна временска 
разграничења

- - -

То Краткорочна резервисања - - - -

11 Краткорочни извори 
финансирања (6 до 10) 1.398.837 6,95 1.684.330 8,64

Из приказаних података види се да су ликвидна и краткорочно везана средства 2,79 пута већа од 
краткорочних обавеза. Овај однос је бољи у односу на претходни период када је однос истог био за 
1,99 пута већи.

Финансијска стабилност

АНАЛИЗА ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ у КМ

Ред.
бр.

Позиција
Вриједности по годинама

Текућа Претходна
1 Капитал 18.566.661 17.682.020
9 Дугорочна резервисања 166.528 123.417

3 Дугорочне обавезе - -
4 Капптал и дугорочне обавезе (1 до 3) 18.733.189 17.805.437
5 Нематеријална улагања 157.727 69.200

6 Некретнине,постројења, опрема и инвест.некрет. 15.578.273 15.433.332
7 Дугорочни фин. пласмани - -

8 Дуг. везана средства без залиха (5 до 7) 15.736.000 15.502.532
9 Обртни фонд (4 - 8) 2.997.189 2.302.905
10 Залихе (сталне) 494.143 631.324

11
Проценат покрића сталних залиха обртним 
фондом (9/10*100)

606,54% 364,77%

Друштво је у посматраном периоду имало позитиван обртни фонд, а проценат покрића сталних 
залиха обртним фондом знатно је бољи у односу на 2018.годину.



Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У 

Члан 1.
Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2018.годину.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке су Финансијски извјештаји Друштва за 2018.годину.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -8 .
Доношење Одлуке о расподјели добити Друштва оствареној у 2018.години

Предсједник Скупштине отворио је  тачку дневног реда. Казао је  да је остварена добит у 
пословној 2018.години у износу од 467.974,36 КМ. Приједлог Управног одбора је да се добит 
распсрвди на сљедећи начин:
- 23.398,72 КМ за законске резерве или 5%
- 444.575,64 КМ да остане нераспоређено.

Као представник највећег појединачног акционара, приједлог сматра оправданим и истакао је 
да је сагласан са истим.

Није било друге дискусије.

Предсједник Скупштине дао је Одлуку о расподјели добити Друштва оствареној у 2018.години 
на гласање.

Г ласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да је исти гласао ЗА усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва 
оствареној у 2018.години.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ -Н и к о

Предсједник Скупштине констатовао је  да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.
Да се нето добит остварена у пословној 2018.години у износу од 467.974,36 КМ распореди 
како слиједи:



6 Расходи редовне дјелатностн 9.433.940 9.512.332 92,24 91.86

7 Остали расходн 775.292 841.882 7.58 8.13

8 Расходи финансирања 18.445 488 0,18 0.01

9 Укупни расходи (6 до 8) 10.227.677 10.354.702 100 100

10 Губитак иријс оиорезивања (5 - 9) - - - -

11 Добитак прије опорешвања (5 - 9) 1.064.041 552.525 9,42 5,06

Добитак прије опорезивања био 9,42 % од укупног прихода и већи је у односу на претходну 
годину за 4,36 %.

Рентабнлност пословања је зарађивачка моћ, односно принос на уложена средства, што се 
израчунава стопом приноса (стопа поврата). Стопа приноса се добије из односа нето-дооитка на 
просјечни укупни капитал, на просјечни акцијски капитал или на просјечно уложену имовину и 
износила је по годинама:

- Стопа приноса на укупни капитал (гећнп оп е^Пу, К.ОЕ) износила је:

Ред.бр. Позиција 2019. 2018.
1. Просјечни укупни капитал 

(Почетно стање+крајње стање)/2 18.124.340 17.478.326
2. Нето-добитак/губитак 884.639 407.388
3. Стопа приноса (2/1*100) 4,88 4,29

Стопа приноса на 

Ред.бр.

акцијски капитал износилаје: 

Позиција 2019. 2018.
1. Просјечни акцијски капитал 

(Почетно стање+крајње стање)/2 9.603.944 9.603.944
2. Нето-добитак/губитак 884.639 407.388
3. Стопа приноса (2/1*100) 9,21 2,36

Стопа приноса на уложену имовину (ретурн он ассетс, РОА) износила је:

Ред.бр.
1.

Позишпа 2019. 2018.
Просјечно уложена имовина 
(Почетно стање+крајње стање)/2 19.810.896 19.299.329

2. Нето-добитак/губитак 884.639 407.388
3. Стоиа приноса (2/1*100) 4,46 4,74

у  односу на остварене резултате из предходне године зарађивачка способност је повећана.

Солвентност је способност Друштва да плати дугове не у року доспијећа. већ кад-тад, макар из 
ликвидационе масе. Рацио солвентности утврђује се као однос између вриједности пословне 
имовине Друштва и дугова (обавеза).
Код „Чистоћа“ АД рацио солвентности на дан 31.12.2019.године износи:
Пословна имовина/дугови = (20.132.026-157.727) / (1.398.837) =14,28. Пословна имовина већа је од 
дугова 14,28 пута. Из тога произилази да је „Чистоћа“ АД високо солвентна и мале су могућности 
да јој се имовина смањи испод нивоа дуга.

Зарада но акцији и цијена акцнја
Зарада по акцији представља однос нето-добитка који припада акционарима и пондерисаног броја 
акција у пословној години. Зарада по акцији износила је:



2018.
407.388

Ред.бр. Појшшт 2019
Нето добитак 884.639

2. Пондерисани просјечни број акција 9.603.944 9.603.944
• Зарада по акцији (1/2) 0,0921 0,0424

2 Т~ Љ ”:'еРИ рентабиЈ1ност "»ЈедаоЈ обичној акцији, одиосио показује расположиви нето 
добитак по акцији, који сс може расподјелити акционарима у облику дивнденде илГдијелом 
акумулнрати, што ће завнситн, прнјс евега, од одлуке скупштние акцнонара Нсто д ^ т а к
и ча ппт П° УЗДа" показатељ >'сп'еха ДРУштва, како за постојеће акционаре и управу друш тва 

п°тенциЈалне улагаче, који нам јеравају да инвестирају свој капитал
11осљедња цијена акције је 0,60 КМ. ‘

по 
тако

ДИРЕКТОР



Привредно друштво за комуиалнс услугс 
„ЧИСТОЂА“ АД БАН>А .ЈЈУКА
Број: 2484/19
Дана: 27.06.2019.године

З А П И С Н И К
Са XIX годишњс сједницс Скупш тине акционара „Чистоћа“ АД Бањ а Лука

XIX годишња сједница Скупштине акционара Привредног друштва за комуналне услуге 
„Чистоћа“ АД Баља Лука (у даљем тексту: Друштво) заказана је и одржана дана
27.06.2019.године са заказаним почетком у 12,00 часова у пословним просторијама Друштва у 
улици Браће Подгорника бр. 2 у Бања Луци.

Одлуку о сазивању XIX годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, Друштво је 
објавило на Интренет страници Бањалучке берзе \у\у\у.ћЉегга.сот дана 27.05.2019.године, 
Друштво је Одлуку без прекида објављивало на интернет страници Друштва, а такође Одлука о 
сазивању XIX годишње сједнице Скупштине акционарског друштва објављена је  у броју од 
дана 25. и 26.05.2019.године у два дневна листа и то „Глас Српске“ и „Независне новине“. 
Друштво је од Централног регистра хартија од вриједности писмено затражило извјештај са 
стањем на дан 17.06.2019.године, а у складу са законским одредбама, 10 дана прије одржавања 
Скупштине и Централни регистар хартија од вриједности доставио је у штампаној верзији 
Извјештај са стањем на дан 17.06.2019.године.

Доказ о објави Одлуке о сазивању сједнице Скупштине чини саставни дио овог Записника.

Према Одлуци Управног одбора Друштва о сазивању XIX годишње сједнице Скупштине 
акционара број: 1793-8/19 од 21.05.2019.године објављен је сљедећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине акционара.
1.1. Именовање Записничара, два овјеривача Записника и три члана Комисије за 

гласање.
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање Записника са осамнаесте годишње сједнице Скупштине 

акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији Финансијских 

извјештаја Друштва за 2018.годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018.годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину са Изјавом о 

усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 201 б.годину.
8. Доношење Одлуке о расподјели добити Друштва оствареној у 2018.години.
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2019.годину.
10. Доношење Одлуке о разрјешењу свих чланова Управног одбора Друштва.
П.Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва и давању

сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних односа Друштва и чланова 
Управног одбора Друштва.

Сједницу Скупштине акционара Друштва отворио је Генерални директор Друштва г-дин 
Александар Бајић, поздравио је присутне и захвалио се на присуству. Обавијестио је присутне 
да су Позив за одржавање XIX годишње сједнице Скупштине и дневни ред сједнице објављени 
у складу са законом и да се дневни ред састоји од 11 тачака. Истакао је да у законом 
прописаним роковима није било захтјева за допуну дневног реда. Предложио је да 
представници стручне службе Друштва информишу о присутности акционара, а ради 
утврђивања постојања кворума за пуноважан рад Скупштине.



Представник стручне службе Друштва извијеетио је присутне да је на сједници Скупштине 
нрисутно 6 акционара који имају укупно 9.260.719 акције-гласа или 96.426209 % у акцијама са 
иравом гласа, те да су иснуњени услови за рад Скупштине акционара и доношење одлука.
Г-дин Александар Бајић иредложио је да се отпочпе са радом по Дневном реду.

А Д -1 .
Избор прсдсједника Скупштине акционара

Г-дин Александар Бајић предложио је да се за предсједника Скупштине акционара изабере г- 
дин Немања Билановић као представник највећег појединачног акционара.

Других приједлога није било.

О приједлогу да се г-дин Немања Билановић именује за предсједника Скупштине акционара 
гласало се дизањем руке.

Г-дин Александар Бајић прочитао је препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да су исти гласали ЗА избор предсједника Скупштине из реда 
акционара.

Приједлог за избор предсједника Скупштине, Скупштина акционара једногласно је усвојила и 
донијела сљедећу

О Д Л У К У  
о именовању предсједника Скупштине акционара

Члан 1.
Немања Билановић именује се за предсједника Скупштине акционара.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Г-дин Немања Билановић поздравио је све присутне, захвалио се на избору и преузео вођење 
сједнице Скупштине акционара. Замолио је све присутне акционаре да се изјасне о 
предложеном Дневном реду. Након што су се акционари изјаснили дизањем руке, а 
уважавајући препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град Бања Лука, који је гласао 
ЗА, предсједник Скупштине констатовао је да је предложени Дневни ред једногласно утврђен 
у цјелости.

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске 
број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 50. Статута Привредног друштва за комуналне 
услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, а уважавајући препоруку акционара који је 
гласао писаним путем, Град Бања Лука, који је гласао ЗА, Скупштина акционара донијела је 
сљедећу

О Д Л У К У  
о имсновању Записничара, два овјеривача Записника и три члана Комисије за гласање

Члан 1.
За Записничара се именује:
Олга Мармат

За овјеривача Записника именују се:



]. Драган Кајкут 
2. Жељко Ћубић

Именује се Комисија за гласање у саставу:
1. Александар Васић - предсједник
2. Маријана Вујичић - члан
3. Драгана Ћубић - члан

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -2 .
Усвајање Извјештаја Комиеије за глаеање

Предсједник Скупштине позвао је Комисију за гласање да поднесе Извјештај о присутности.

Г-дин Александар Васић, председник Комисије за гласање поднио је Извјештај о присутности 
акционара на Скупштини. Информисао је присутне да Комисија за гласање утврђује и 
објављује да овој XIX годишњој сједници Скупштине „Чистоћа“ АД Бања Лука, од укупног 
броја акција Друштва, а који износи 9.603.944 акција са правом гласа (номинална вриједност 
једне акције износи 1 КМ) присуствује 6 акционара:
1. „Тржница“ ДОО Бања Лука, заступана по законском заступнику -  директору г-дину

Билановић Немањи, а овлаштење за заступање потврђује Актуелним изводом из судског 
регистра Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-19-001074 од
07.05.2019.године, који према извјештају Централног регистра хартија од вриједности АД 
Бања Лука -  књига акционара за емитента „Чистоћа“ АД Бања Лука са стањем на дан
17.06.2019.године има 4.900.753 акција, односно 4.900.753 акција са правом гласа што 
процентуално износи 51.028546 % у основном капиталу, односно 51.028546 % у акцијама 
са правом гласа.

2. Град Бања Лука, достављено писано изјашњење бр: 3019 од 25.06.2019.године, овлаштеног 
представника, г-дина Сандић Славише, ЈМБ 0310965100066, л.к. број: 10ГЦВ7601 издата 
код МУП Републике Српске, Бања Лука, који према извјештају Централног регистра 
хартија од вриједности АД Бања Лука -  књига акционара за емитента „Чистоћа" АД Бања 
Лука са стањем на дан 17.06.2019.године има 2.881.216 акција, односно 2.881.216 акција са 
правом гласа што процентуално износи 30.000342 % у основном капиталу, односно 
30.000342 % у акцијама са правом гласа.

3. ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ Максимус Фунд, заступан по г-дину Кајкут Драгану, 
ЈМБГ 1111979100000, по Пуномоћи број 57/19 од 25.06.2019.године, који према извјештају 
Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука -  књига акционара за емитента 
„Чистоћа“ АД Бања Лука са стањем на дан 17.06.2019.године има 960.394 акција, односно 
960.394 акција са правом гласа што процентуално износи 9.999996 % у основном капиталу, 
односно 9.999996 % у акцијама са правом гласа.

4. ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ Футуре Фунд, заступан по г-дину Кајкут Драгану, ЈМБГ 
1111979100000, по Пуномоћи број 56/19 од 25.06.2019.године, који према извјештају 
Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука -  књига акционара за емитента 
„Чистоћа“ АД Бања Лука са стањем на дан 17.06.2019.године има 10.344 акција, односно 
10.344 акција са правом гласа што процентуално износи 0.107706 % у основном капиталу, 
односно 0.107706% у акцијама са правом гласа.

5. „ГАС ПЕТРОЛ“ ДОО Мркоњић Град, заступан по законском заступнику г-дину Бошкан 
Синиши, а овлаштење за заступање потврђује Актуелним изводом из судског регистра 
Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-18-002289 од 16.11.2018.године, који 
према извјештају Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука -  књига



акционара за емитента „Чиетоћа" АД Бања Лука са стаљем па даи 17.06.2019.године има 
503.012 акција, односно 503.012 акција са правом гласа што процентуално износи 5.237557 
% у основном капиталу, односно 5.237557 % у акцијама са правом гласа.

6. Драженко Глогињић, заступан по г-дину Ђубић Жељку, ЈМБГ 0701975103267, по Пуномоћи 
овјереној у Градској управи, Одјељење за општу управу од дана 26.06.2019.године, који 
према извјештају Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука -  књига 
акционара за емитента „Чистоћа“ АД Бања Лука са стањем на дан 17.06.2019.године има
5.000 акција, односно 5.000 акција са правом гласа што процентуално износи 0,052062 % у 
основном каниталу, односно 0,052062 % у акцијама са правом гласа.

Присутни акционари имају укупно 9.260.719 акција-гласова или 96.426209 % у акцијама са 
правом гласа, и испуњени су услови за рад Скупштине акционара и доношење одлука.

Предсједник Комисије за гласање констатује:
- да је за рад и одлучивање Скупштине - надполовична већина, од укупног броја гласова 

4.801.973 акције(50%+1 акција),
- да надполовична већина гласова од броја присутних и заступљених акционара 

представља 4.630.361 акције-гласа,
- да 2/3 од броја присутних и заступљених акционара износи 6.173.813 акције-гласа или 

66,67%, па Комисија констатује да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно 
радити и одлучивати.

Пије било примједби на Извјештај Комисије.

Предсједник Скупштине дао је Извјештај Комисије за гласање, на гласање.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да је исти гласао ЗА усвајање Извјештаја Комисије за гласање.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико
„УЗДРЖАН“ -Н и к о

Предсједник Скупштине је констатовао да је Извјештај Комисије за гласање једногласно 
усвојен.

Скупштина је донијела сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.
Усваја се Извјештај Комисије за гласање са XIX годишње сједнице Скупштине акционара 
Друштва.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.



А Д -3 .
Газмаграњ с и усвајањ с Записника са XVIII годишн>с сјсдиицс С куш ш инс акциоиара

Прсдсједник Скупштине казао је да је Записник са XVIII годишње сједнице Скупштине 
акционара достављен у материјалима, да на исти нема примједби, те отворио расправу.

Г-дин Драган Кајкут пуномоћник ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ Максимус Фунд и ДУИФ 
Кристал Инвест АД-ОМИФ Футуре Фунд казао је да исти нису присуствовали XVIII годишњој 
сједници Скупштине акционара, те да је став да се у таквим ситуацијама гласа „УЗДРЖАН“.

Није било дискусије. .

Предсједник Скунштине дао је Записник са XVIII годишње сједнице Скупштине акционара на 
гласање.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је препоруку акционара који је гласао писаним путем Град 
Бања Лука и констатовао да је исти гласао ЗА усвајање Записника са XVIII годишње сједнице 
Скупштине акционара.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  86.318507 %
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ -10.107702 %

Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У  

Члан 1.
Усваја се Записник са XVIII годишње сједнице Скупштине акционара.
Саставни дио Записника је Извјештај Комисије за гласање са XVIII годишње сједнице 
Скупштине акционара Друштва.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД —4.
Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији Финансијских

извјсштаја Друштва за 2018.годину.

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда. Подсјетио је да је ревизију 
финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину извршило ревизорско друштво „Врал Аудит“ 
из Бања Луке, те да је Извјештај достављен у скупштинским материјалима.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је на гласање Извјештај Независног ревизора о ревизији 
Финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину.



Гласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да су исти гласали ЗА усвајање Извјештаја Независног ревизора о 
ревизији Финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ -  Нико

Предсједник Скупштине констатовао је  да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.
Усваја се Извјештај Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 
2018.годину.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Извјештај Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја 
Друштва за 201 б.годину.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -5 .
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за

2018.годину

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда. Казао је да је у материјалима 
достављен Извјештај и у њему је јасно и сажето приказано дјеловање Управног одбора за 
извјештајни период. Отворио је дискусију.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је на гласање Извјештај о раду Управног одбора Друштва за
2018.годину.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је препоруку акционара који је  гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да је исти гласао ЗА усвајање Извјештаја о раду Управног одбора 
Друштва за 2018.годину.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:



„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ — Нико

Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У  

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2018.годину.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора Друштва број: 1793-5/19 од
21.05.2019.године.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -6 .
Разматрање и уевајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годииу са Изјавом о 

усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је Извјештај о пословању Друштва за 2018.годину са Изјавом о 
усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања на гласање.

Гласало се тајно-путем гласачких листића.

Предсједник Комисије за гласање, уважавајући препоруку акционара који је  гласао писаним 
путем, Град Бања Лука, извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико
„УЗДРЖАН“ -Н и к о

Предсједник Скупштине констатовао је  да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.
Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2018.годину са Изјавом о усклађености 
организације и дјеловања са кодексом понашања, број: 1793-3/19 од 21.05.2019.године.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Извјештај о пословању Друштва за 2018.годину са Изјавом о 
усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.



Члан 3.
О извршењу Одлуке стараће се Управа Друштва.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -7 .
Разматрање и усвајање Финаисијских извјештаја Друштва за 2018.годину

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда. Казао је да су Финансијски извјештаји 
Друштва за 2018.годину акционарима у писменој форми достављени у материјалима. Позвао је 
присутне да узму ријеч у дискусији.

Генерални директор Друштва г-дин Александар Бајић казао је да Друштво наставља тренд 
позитивног пословања. У 2018.години добит је била нешто мања у односу на 2017.годину, 
првенствено због већих трошкова и то издвајања за зараде, за депоновање отпада, а поскупјели 
су и енергенти. Приходи су на нивоу 2017.године. Наплата потраживања у 2018.години је за 
око 2% била лошија у односу на 2017.годину. Узимајући у обзир све елементе пословања, са 
оствареним финансијским резултатом од преко 400.000,00 КМ добити и укупном 
нераспоређеном добити преко 1.000.000,00 КМ, што је за једно акционарско друштво у оваквим 
временима и условима привређивања јако добро, Генерални директор истакао је да је изузетно 
задовољан. Из биланса је видљиво да Друштво није кредитно задужено, да све своје обавезе 
уредно измирује како према запосленим, тако и према држави и добављачима. Подсјетио је да 
су добри резултати пословања евидентни уназад пет година и овом приликом захвалио се и 
Управном одбору, чији мандат истиче, а који је сво вријеме био подршка Друштву и директору, 
те доносио одлуке које су пратиле све оно што је било у сврху побољшања опште и 
финансијске ситуације која је тада затечена у Друштву. Такође је истакао да има још пуно тога 
што се може и треба урадити на просперитету Друштва и интензивно се ради на томе.

Предсједник Скупштине г-дин Немања Билановић, као представник највећег поједичног 
акционара „Тржница“ ДОО Бања Лука, кратко се осврнуо на трошкове које Друштво има према 
друштву „Деп-от“, а за одлагање прикупљеног комуналног отпада. Трошкови по том основу су 
око 1.800.000,00 КМ на годишњем нивоу. Подсјетио је да је простор депоније био у посједу 
„Чистоће“ и да је у ранијем периоду Град, без правног основа, изузео предметно земљиште од 
Друштва, на истом је формирао предузеће „Деп-от“ као регионалну депонију. Због таквог 
поступка Града „Чистоћа“ плаћа депоновање комуналног отпада што је битна и велика ставка у 
трошковима. Питање статуса депоније рјешава се у упраном поступку и нада се скором, по 
Друштво повољном, окончању истог.

Није било друге дискусије.

Предсједник Скупштине дао је Финансијске извјештаје Друштва за 2018.годину на гласање. 

Гласало се тајно-путем гласачких листића.

Предсједник Комисије за гласање, уважавајући препоруку акционара који је  гласао писаним 
путем, Град Бања Лука, извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ -  Нико



Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У  

Члан 1.
Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 201 Б.годину.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке су Финансијски извјештаји Друштва за 2018.годину.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД -  8.
Доношење Одлуке о расподјелн добити Друштва оствареној у 2018.години

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда. Казао је  да је остварена добит у 
пословној 2018.години у износу од 467.974,36 КМ. Приједлог Управног одбора је  да се добит 
распсреди на сљедећи начин:
- 23.398,72 КМ за законске резерве или 5%
- 444.575,64 КМ да остане нераспоређено.

Као представник највећег појединачног акционара, приједлог сматра оправданим и истакао је 
да је сагласан са истим.

Није било друге дискусије.

Предсједник Скупштине дао је Одлуку о расподјели добити Друштва оствареној у 2018.години 
на гласање.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Скупштине прочитао је  препоруку акционара који је гласао писаним путем, Град 
Бања Лука и констатовао да је исти гласао ЗА усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва 
оствареној у 2018.години.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико 
„УЗДРЖАН“ -  Нико

Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У  

Члан 1.
Да се нето добит остварена у пословној 2018.години у износу од 467.974,36 КМ распореди 
како слиједи:



- 23.398,72 КМ за законске рсзерве или 5%
- 444.575,64 КМ да остане нераспоређено.

Члан 2.
О извршењу ове Одлуке стараће се Управа Друштва.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -9 .
Доношење Одлуке о нзбору Ревнзора финанеијских извјештаја Друштва за 2019.годину

Предсједник Скупштине у вези са предметном тачком казао је да су понуде за ревизију 
финансијских извјештаја за 2019.годину доставила два понуђача и то:

1. „УКА!, А1Л)1Т“ БОО Бања Лука по цијени 4.500,00 КМ
2. „ПРИМАНОТА" ДОО Бања Лука по цијени 5.500,00 КМ

и цијене свих понуђача исказане су без ПДВ-а.
Приједлог Управног одбора је да се изабере „УКА1. А1Ш1Т“ БОО Бања Лука као најповољнији 
понуђач и са тим приједлогом је сагласан.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је Одлуку о избору Ревизора финансијских извјештаја Друштва за
2019.годину на гласање.

Гласало се тајно-путем гласачких листића.

Предсједник Комисије за гласање, уважавајући препоруку акционара који је гласао писаним 
путем, Град Бања Лука, извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -Н и к о  
„УЗДРЖАН“ -  Нико
Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.
За Независног ревизора, који ће извршити ревизију финансијских извјештаја Друштва за
2019.годину, бира се Друштво за ревизију финансијских извјештаја које је доставило 
финансијски најповољнију понуду, а то је „УКАГ А1ГОГГ“ БОО Бања Лука, по цијени од
4.500,00 КМ (без ПДВ-а) и у свему према понуди број: 028/19 од 19.03.2019.године.

Члан 2.
О извршењу ове Одлуке стараће се Управа Друштва.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.



А Д - 1 0 .
Доиошсњс Одлукс о разрјсшсњу свих чланова У нравног одбора Друштва

Предсједник Скупштине отворио је раснраву по овој тачки дневног реда истичући да је разлог 
разрјешења чланова Управног одбора тај што истом истиче мандат од пет година, а сходно 
одредбама Статута Друштва.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је приједлог Одлуке о разрјешењу свих чланова Управног одбора 
Друштва на гласање.

Гласало се тајно-путем гласачких листића.

Предсједник Комисије за гласање, уважавајући препоруку акционара који је гласао писаним 
путем, Град Бања Лука, извјестио је  о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -  Нико
„УЗДРЖАН“ -Н и к о

Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Управног одбора

Члан 1.
Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора Друштва: Миодраг Каурин, Марко 
Балабан и Љубомир Дакић.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

А Д -1 1 .
Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва и давању сагласности на 

приједлог Уговора о регулисању међусобннх односа Друштва и чланова Управног одбора
Друштва

Предсједник Скупштине отворио је тачку дневног реда и предложио да акционари предложе 
кандидате за чланове Управног одбора, те да Комисија за гласање према приједлогу сачини 
гласачке листиће.

„Тржница“ ДОО Бања Лука предложила је Билановић Немању.
„Гас Петрол“ ДОО Мркоњић Град и Драженко Глогињић предложили су Кесић Бранка,
Град Бања Лука предложио је Славнић Обренка.

Других приједлога није било.

Предсједник Скупштине констатовао је да су предложена три (3) кандидата и да се бирају три 
(3) члана Управног одбора.
Дао је приједлог Одлуке са предложеним кандидатима на гласање.



Именовање чланова Унравног одбора Друштва врши се кумулативним гласањем.
Гласало се тајно-путем гласачких листића.

Предсједник Комисије за гласање, уважавајући препоруку акционара који је гласао писаним 
путем, Град Бања Лука, извјестио је о резултатима гласања. Скупшгина акционара донијела је 
Одлуку о именовању чланова Управног одбора Друштва и то:
Немања Билановић са 9.260.824 гласа, Обренко Славнић са 9.260.818 гласова и Бранко Кесић са 
9.260.515 гласова.

Предсједник Скупштине казао је да је у скопу предметне тачке достављен и приједлог Уговора 
о регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва и исти дао на 
расправу.

Није било дискусије.

Предсједник Скупштине дао је приједлог Уговора о регулисању међусобних односа Друштва и 
чланова Управног одбора Друштва на гласање.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је о резултатима гласања:

„ЗА“ -  Сви
„ПРОТИВ“ -Н и к о  
„УЗДРЖАН“ -Н и к о

Предсједник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара једногласно донијела 
сљедећу

О Д Л У К У
о именовању чланова Управног одбора Друштва и давању сагласности на приједлог Уговора о 

регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва '

Члан 1.
Именују се чланови Управног одбора Друштва и то:
1. Немања Билановић,
2. Обренко Славнић и
3. Бранко Кесић.

Члан 2.
Мандат чланова Управног одбора Друштва из става 1. ове Одлуке тече од 28.06.2019.године и 
траје сходно одредбама Статута Друштва пет година.

Члан 3.
За свој рад чланови Управног одбора Друштва одговарају Скупштини акционара Друштва.

Члан 4.
Утврђује се висина мјесечне накнаде за рад у Управном одбору:

- Предсједник Управног одбора у износу од 250,00 КМ,
- Чланови Управног одбора у износу од по 200,00 КМ.



Члан 5.
Даје се сагласност на Уговор о регулисаљу међусобних односа Друштва и чланова Управног 
одбора, нрема ириједлогу Уговора достављеном од сгране Управног одбора Друштва.

Члан 6.
Саставни дио ове Одлуке чини приједлог Уговора о регулисању међусобних односа Друштва и 
чланова Управног одбора Друштва.

Члан 7.
Задужује се Генерални директор Друштва да потпише Уговоре са члановима Управног одбора 
Друштва.

Предсједник Скупштине захвалио се присутним акционарима и стручним службама Друштва 
на раду Скупштине и закључио да је Скупштина завршила са радом у 13,00 часова.

У Бањ аЛ уци, 27.06.2019.године

ЗАПИСНИЧАР
1 Јл̂ гАиоЈ̂  О па /
ОлгА Мармат

Прилог:
1. Списак присутних и пријављених акционара
2. Обавијести о Скупштини акционара објављене у два дневна листа
3. Извјештај Комисије за гласање

Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
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