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Прнвредно друштво за комуналне услуге 
„ЧИСТОЋА“ АД БАЊ А ЛУКА

Број: 2484-2/19 
Дана: 27.06.2019.године

И ЗВЈЕШ ТА Ј КО М И СИ ЈЕ ЗА ГЛАСАЊ Е
са деветнаесте годишње сједнице Скупштине акционара „Чистоћа“ АД Бања Лука одржане дана

27.06.2019.године

Комисија за гласање утврђује и објављује да од укупног броја акција Друштва, који износи 9.603.944 
акције са правом гласа, данашњој деветнаестој годишњој Скупштини акционара присуствује шест 
акционара, од тога пет акционара по пуномоћи - Тржница ДОО Бања Лука, ДУИФ Кристал Инвест 
АД-ОМИФ Максимус Фунд, Гас Петрол ДОО Мркоњић Град, ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ 
Футуре Фунд и Драженко Глогињић и један акционар је гласао писаним путем - Град Бања Лука, 
који имају укупан број акција-гласова од 9.260.719 акција-гласова или 96.426209 %.

Да за рад и одлучивање Скупштине акционара надполовична већина представља 4.801.973 акција- 
гласова или 50% +1 акција, акционара присутних укључујући гласове акционара који су гласали 
писаним путем.

Да надполовична већина од броја гласова присутних и заступљених акционара представља 4.630.361 
акција-гласова.

Двотрећинска већина чини 6.173.813 акција-гласова (66,67%) присутних и заступљених акционара.

Комисија за гласање констатује да постоји кворум и да Скупштина акционара може пуноважно 
радити и одлучивати.

Комисија за гласање утврђује резултате гласања по тачкама дневног реда и то:

АД - 1. Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о избору Немање Билановића за 
предсједника Скупштине.

АД -1.1. Предсједник Скупштине је именовао:
- Комисију за гласање у саставу: Александар Васић-предсједник, Маријана Вујичић-члан и 

Драгана Ћубић-члан.
- За Записничара -  Олга Мармат
- За Овјеривача Записника: Драган Кајкут и Жељко Ћубић.

АД - 2. Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја Комисије за 
гласање.

А Д _ Скупштина акционара већином гласова донијела је Одлуку о усвајању Записника са 
осамнаесте годишње сједнице Скупштине акционара Друштва („ЗА“ су гласали: Тржница 
ДОО Бања Лука, Град Бања Лука, Гас Петрол ДОО Мркоњић Град и Драженко Глогињић са 
8289981 гласова, односно 86.318507 %; „УЗДРЖ АН“: ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ 
Максимус Фунд и ДУИФ Кристал Инвест АД-ОМИФ Футуре Фунд са 970 738 гласова 
односно 10.107702 %; „ПРОТИВ“: нико).

А Д '  Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја Независног 
ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину.



А Д -5 .  Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању Извјешгаја о раду 
Управног одбора Друштва за 2018.годину.

АД - 6. Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању 
Друштва за 2018.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом

А Д " 7• Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању финансијских 
извјештаја Друштва за 2018.годину.

А Д - 8 .  Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о расподјели добити оствареној у 
2018.години на начин да се нето добит остварена у пословној 2018.години распореди на 
сљедећи начин: 23.398,72 КМ за законске резерве или 5% и 444.575,64 КМ да остане 
нераспоређено.

АД -  9. Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о избору ревизорске куће “ВРАЛ 
АУДИТ“ Д.О.О. Бања Лука за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2019.годину.

АД -  10. Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о разрјешењу свих чланова Управног 
одбора Друштва.

АД _  ̂1- Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о именовању свих чланова Управног 
одбора Друштва и то: Немања Билановић са 9.260.824 гласа, Бранко Кесић са 9.260.515 
гласова и Обренко Славнић са 9.260.818 гласа, те једногласно дала сагласност на приједлог 
Уговора о регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва 
којим је регулисана накнада за рад у Управном одбору Друштва у износу од: 250,00 КМ за 
предједника Управног одбора Друштва и 200,00 КМ за чланове Управног одбора Друштва.

понашања.



Привредно друштво за комуналие услуге 
„ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука

Број: 1434-2/20 
Дана: 19.03.2020.године

ИНФОРМАЦИЈА
о раду Управног одбора Друштва за пословну 2019.годину

У периоду од 01.01.2019.године до 27.06.2019.године Управни одбор радио је у саставу: 
Миодраг Каурин-предсједник, Марко Балабан-замјеник предсједника и Љубомир Дакић-члан. 
Дана 27.06.2019.године одржана је 19.сједница Скупштине акционара Друштва на којој су, због 
истека мандата, сходно Статуту Друштва, исти разријешени, а изабран је нови Управни одбор у 
саставу: Немања Билановић, Обренко Славнић и Бранко Кесић. Чланови УО-а су на 
конститутивној сједници једногласном одлуком за предсједника УО-а именовали Немању 
Билановића, а за замјеника предсједника Обренка Славнића.

Управни одбор је у току извјештајног периода поступао у складу са одредбама Закона о 
привредним друштвима и осталим позитивним прописима, пратио је све активности које су се 
одвијале у Друштву и по потреби и на вријеме доносио одлуке о свим виталним сегментима 
Друштва у складу са наведеном законском регулативом, Статутом Друштва и осталим актима 
Друштва, све у најбољем интересу Друштва, односно акционара Друштва. Управни одбор је 
савјесно и професионално са пажњом доброг привредника обављао своје послове и задатке и 
поступао лојално према Друштву.

У оперативном смислу Управни одбор је одржао пет сједница на којима су укупно донесене 23 
одлуке и 4 закључка, а све се односи на текуће и редовно пословање у циљу успоставе 
рационалнијег и економичнијег пословања, успоставе веће наплативости услуга, потпуне и 
тачне базе података корисника услуга, одлуке које се односе на набавку основних средстава, 
одлуке у вези банкарских услуга (наплате рачуна за услуге Друштва, банковне гаранције), 
одлуке које се односе на доношење као и измјене и допуне нормативних аката из надлежности 
Управног одбора и друге одлуке.

Сумирајући рад у извјештајном периоду, Управни одбор је донио битне одлуке, приједлоге 
одлука и закључке:

>  По основу финансијског пословања Друштва:
- Одлуке о усвајању периодичних извјештаја о пословању Друштва и финансијских 

извјештаја Друштва,
- Одлуку о усвајању елабората о редовном годишњем попису у Друштву,
- Одлуку о усвајању Плана пословања за 2019.годину,
- Разматрао и утврдио приједлоге Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину, 

финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину, извјештаја о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину,

- Утврдио је приједлог Одлуке о расподјели нето добити оствареној у пословној 
2018.години,



Утврдио је приједлог Одлуке за избор Независног ревизора који ће извршити ревизију 
финансијских извјештаја Друштва за 2019.годину.

>  Одлуке из текућег пословања Друштва:
- Одлуку о усвајању цијене рада за обрачун плате запосленима за 2019.годину,
- Одлуку о кредитном задужењу Друштва, краткорочни кредит-оуегскаЛ и оквирни 

пласман за чинидбене гаранције,
- Одлуку о подношењу Захтјева Граду Бања Лука за повећање цијене услуга одвоза 

комуналног отпада,
- Одлуку о сазивању 19. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним 

приједлозима одлука,
- Одлуку о именовању Сталне комисије за расход материјалних вриједности Друштва,
- Одлуку о избору Предсједника и Замјеника предсједника Управног одбора Друштва,
- Одлуку о усвајању Пословника о раду Управног одбора Друштва,
- Одлуку о усвајању Цјеновника услуга Друштва, као и Одлуку о допунама истог,
- Одлуку о уручењу Опомене пред тужбу бившим радницима који користе пословне 

просторије Друштва као стамбене јединице и исте не желе да напусте.

Управни одбор је у извјештајном периоду донио и закључке који се тичу провођења 
поступка медијације код наплате иотраживања од корисника Друштва, све с циљем ублажавања 
проблема око наплате дугова од корисника услуга и остварења бољег степена наплате за 
извршену услугу.

Управни одбор је у наведеном периоду био свеобухватан, стручан и успјешан. Сарадња 
Управног одбора, менаџмента и запослених је на високом нивоу. Све то заједно довело је до 
тога да је у 2019.години остварен добар позитиван пословни резултат.



Привредно друштво за комуналне услуге 
„ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука

Број: 1434-2/20 
Дана: 19.03.2020.године

ИНФОРМАЦИЈА
о раду Управног одбора Друштва за пословну 2019.годину

У периоду од 01.01.2019.године до 27.06.2019.године Управни одбор радио је у саставу: 
Миодраг Каурин-предсједник, Марко Балабан-замјеник предсједника и ЈБубомир Дакић-члан. 
Дана 27.06.2019.године одржана је 19.сједница Скупштине акционара Друштва на којој су, због 
истека мандата, сходно Статуту Друштва, исти разријешени, а изабран је нови Управни одбор у 
саставу: Немања Билановић, Обренко Славнић и Бранко Кесић. Чланови УО-а су на 
конститутивној сједници једногласном одлуком за предсједника УО-а именовали Немању 
Билановића, а за замјеника предсједника Обренка Славнића.

Управни одбор је у току извјештајног периода поступао у складу са одредбама Закона о 
привредним друштвима и осталим позитивним прописима, пратио је све активности које су се 
одвијале у Друштву и по потреби и на вријеме доносио одлуке о свим виталним сегментима 
Друштва у складу са наведеном законском регулативом, Статутом Друштва и осталим актима 
Друштва, све у најбољем интересу Друштва, односно акционара Друштва. Управни одбор је 
савјесно и професионално са пажњом доброг привредника обављао своје послове и задатке и 
поступао лојално према Друштву.

У оперативном смислу Управни одбор јс одржао пет сједница на којима су укупно донесене 23 
одлуке и 4 закључка, а све се односи на текуће и редовно пословање у циљу успоставе 
рационалније! и економичнијег пословања, успоставе веће наплативости услуга, потпуне и 
тачне базе података корисника услуга, одлуке које се односе на набавку основпих средстава, 
одлуке у вези банкарских услуга (наплате рачуна за услуге Друштва, банковне гаранције)! 
одлуке које се односе на доношење као и измјене и допуне нормативних аката из надлежности 
Управног одбора и друге одлуке.

Сумирајући рад у извјештајном периоду, Управни одбор је донио битне одлуке, приједлоге 
одлука и закључке:

> По основу финансијског пословања Друштва:
- Одлуке о усвајању периодичних извјештаја о пословању Друштва и финансијских 

извјештаја Друштва,
- Одлуку о усвајању елабората о редовном годишњем попису у Друш гву,
- Одлуку о усвајању Плана пословања за 2019.годину,
- Разматрао и утврдио приједлоге Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину, 

финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину, извјештаја о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину,

- Утврдио је приједлог Одлуке о расподјели нето добити оствареној у пословној 
2018.години,



- Утврдио је приједлог Одлуке за избор Независног ревизора који ће извршити ревизију 
финансијских извјештаја Друштва за 2019.годину.

>  Одлуке из текућег пословања Друштва:
- Одлуку о усвајању цијене рада за обрачун плате запосленима за 2019.годину,
- Одлуку о кредитном задужењу Друштва, краткорочни кредит-оуепЈгаК и оквирни 

пласман за чинидбене гаранције,
- Одлуку о подношењу Захтјева Граду Бања Лука за повећање цијене услуга одвоза 

комуналног отпада,
- Одлуку о сазивању 19. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним 

приједлозима одлука,
- Одлуку о именовању Сталне комисије за расход материјалних вриједности Друштва.
- Одлуку о избору Предсједника и Замјеника предсједника Управног одбора Друштва,
- Одлуку о усвајању Пословника о раду Управног одбора Друштва,
- Одлуку о усвајању Цјеновника услуга Друштва, као и Одлуку о допунама истог,
- Одлуку о уручењу Опомене пред тужбу бившим радницима који користе пословне 

просторије Друштва као стамбене јединице и исте не желе да напусте.

Управни одбор је у извјештајном периоду донио и закључке који се тичу провођења 
поступка медијације код наплате потраживања од корисника Друштва. све с циљем ублажавања 
проблема око наплате дугова од корисника услуга и остварења бољег степена наплате за 
извршену услугу.

Управни одбор је у наведеном периоду био свеобухватан, стручан и успјешан. Сарадња 
Управног одбора, менацмента и запослених је на високом нивоу. Све то заједно довело је до 
тога даје  у 2019.години остварен добар позитиван пословни резултат.



Република Срнска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за привреду
Трг српских владара 1, Бања ЈЈука

Број: 02-30-51/2020

Мишљење уз Информацију о пословању „Чистоћа“ а.д. Бањалука 
и раду органа управљања у 2019. години

Бањалука, јули 2020. године

тел. +387 51 244 422 факс: 387 51 244 521 ммм/.дапја/ика.гх.ка е-таИ:рг1уге3.а@1)апја1ика.г5.1>а



Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2020. годину предвиђено је да се у другом 
тромјесечју 2020. године разматра на сједници Скупштине града Информација о пословању 
„Чистоћа“ а.д. Бањалука и раду органа управљања у 2019. години. На сједници Управног одбора 
Друштва, која је одржана 25.05.2020. године, утврђени су Финансијски извјештаји „Чистоћа“ 
а.д. Бањалука за 2019. годину и Извјештај о пословању „Чистоћа“ а.д. Бањалука за 2019. годину, 
који су разматрани и усвојени на годишњој сједници Скупштине акционара Друштва, која је 
одржана 30.06.2020. године.

Мишљење Одјељења за привреду засновано је на анализи остварених натуралних и 
финансијских резултата пословања, исказаних у финансијским извјештајима „Чистоћа“ а.д. 
Бањалука за 2019. годину и Информацији о пословању „Чистоћа“ а.д. Бањалука и раду органа 
управљања у 2019. години, а који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред.
број Елементи привређивања

Јед.
мјере

Остварено у
Индекс

5:4
Претходној години 

(2018.)
Извјештајном периоду 

(2019.)
1 2 3 4 5 6
1 Натурални обим услуга, према 

врстама комунал. услуга
а Чишћење и прање јавних 

површина-јавна хигијена 2Ш 82.024.383 90.167.905 109,9
б Прикупљање и одвоз комуналног 

отпада од домаћинстава тона 63.052 63.762 101,1
в Прикупљање и одвоз комуналног 

отпада од пословних потрошача
контеј-
тура 5.732 5.943 103,7

г Зимска служба
Машински рад ћ 6.913 2.862 41,4
Мануелни рад ћ 19.714 7.072 35,9

2 Укупан приход КМ 10.907.227 11.291.718 103,5

3 Укупни расходи КМ 100,0% 10.354.702 100,0% 10.227.677 98,8
а Трошкови сиров. и материјала КМ 5,5% 570.871 5,5% 559.957 98,1
6 Трошкови горива и енергије 7,0% 724.816 7,5% 768.568 106,0
в Трошкови амортизац. и резерв. КМ 10,7% 1.104.725 10,3% 1.050.386 95,1
г Трошкови производних услуга КМ 24,5% 2.531.451 24,8% 2.536.039 100,2
д Трошкови бруто зарада и 

бруто накнада КМ 29,7% 3.076.480 33,7% 3.451.511 112,2
ђ Остали лични расходи КМ 6,1% 632.392 5,8% 592.484 93,7
е Расходи по основу исправ. 

вриј. и отписа потраживања КМ 6,0% 625.421 6,6% 676.094 108,1
ж Нематеријални трошкови без 

пореза и доприноса КМ 4,4% 459.070 2,7% 272.686 59,4
3 Остали трошкови пословања КМ

6,1% 629.476 3,1% 319.952 50,8
4 Бруто добит КМ 552.525 1.064.041 192,6

4а Бруто губитак км - - -

5 Просјечан број радника на 
бази часова рада 228 232 101,8



5а Просјечан број радника на 
бази стања крајем мјесеца 230 234 101.7

6 Просјечно испл. мјесечна нето 
зарада по раднику КМ 703 771 109,7

7 Вриједност реализованих 
инвест. активности КМ 1.239.648 1.241.222 100,1

а машине и опрема КМ 1.055.207 102,2
б транспортна средства КМ - _ _

в грађевински објекти КМ 184.441 163.028 88,4
Извори финансирања КМ 1.239.648 1.241.222 100,1

а Властити извори КМ 1.239.648 1.241.222 100,1
б Ангажована буцетска средства 

(Град, Влада РС) КМ
в Туђи извори-кредити КМ - - _

8 Укупне обавезе КМ 1.684.330 1.398.837 83,1
а Краткорочне обавезе КМ 1.684.330 1.398.837 83,1
б Дугорочне обавезе КМ - _

9 Ликвидна новчана средства 
(готовина и готов. 
еквиваленти)

КМ 454.694 614.352 135,1

10 Потраживања од купаца 
текућег периода км 2.793.770 2.212.908 79,2

10
а

Потраживања од купаца 
ранијих периода км - - -

11 Ф актурисана реализација км 12.323.840 12.453.524 101,1
- домаћинства км 5.754.156 6.344.512 110,3
- правна лица км 6.039.026 5.539.596 91,7
- предузетници км 530.658 569.416 107,3

12 Н аплаћена потраживањ а км 9.902.843 10.233.163 103,3
- домаћинства км 4.797.986 5.244.318 109,3
- правна лица км 4.721.222 4.570.842 96,8
- предузетници км 383.635 418.003 109.0

13 П росјечан степен наплате 
потраживања % 80,36 82,17 102,3
-домаћинства-укупно % 83,38 79,79 95,7
-домаћинства-урбано % 83,40 82,71 99,2
-домаћинства-рурално % 77,12 76,87 99,7
-правна лица % 78,18 82,51 105,5
-предузетници % 72,29 73,41 101,5

14
Реализација комуналних 
услуга које се финансирају из 
буџета града

км 2.216.029 2.122.739 95,8

При том је Одјељење за привреду констатовало сљедећа крстаља основних резултата 
пословања „Чистоћа“ а.д. Бањалука у 2019. години:



а) позитивна кретања

- на повећање укупног прихода од 3,5% првенствено се одразило повећање натуралног 
обима најзначајнијих комуналних услуга „Чистоће“, и то: чишћења и прања јавних 
површина од 9,9%, прикупљања и одвоза комуналног отпада од пословних потрошача од 
3,7% и прикупљања и одвоза комуналног отпада од домаћинстава с повећањем 
натуралног обима од 1,1 %;

- позитиван финансијски резултат по годишњем обрачуну за 2019. годину износио је 
1.064.041 КМ и повећан је 92,6%, у односу на 2018. годину, а резултат је повећања 
укупног прихода од 3,5% и смањења укупних расхода од 1,2%;

- просјечан број запослених радника у 2019. години (232) повећан је 1,8%, просјечно 
исплаћене мјесечне нето зараде по раднику (771 КМ) повећане 9,7%, 
док су трошкови бруто зарада и бруто накнада забиљежили раст од 12,2%, у односу на 
2018. годину;

- иако је вриједност реализованих инвестиција у 2019. години (1.241.222 КМ) повећана 
само 0,1%, у односу на 2018. годину, у структури инвестиција повећано је улагање у 
набавку машина и опреме за 2,2% (1.078.194 КМ), а укупне инвестиције су финансиране 
у цјелини властитим средствима „Чистоћа“ а.д. Бањалука;

- ликвидна новчана средства на крају 2019. године већа су 35,1%, у односу на крај 2018. 
године, док су потраживања од купаца текућег периода (2.212.908 КМ) мања 20,8%, у 
односу на текућа потраживања из 2018. године (2.793.770 КМ);

- укупна вриједност фактурисане реализације у 2019. години (12.453.524 КМ) повећана је 
1,1%, у односу на 2018. годину, у оквиру које је раст од 10,3% забиљежен код 
фактурисане потрошње домаћинстава и раст од 7,3% код фактурисане реализације 
предузетника, док је код правних лица забиљежено смањење фактурисане реализације од 
8,3%;

- укупна наплаћена потраживања у 2019. години (10.233.163 КМ) забиљежила су 
просјечан раст од 3,3%, а у структури, раст од 9,3% у категорији потрошача 
„домаћинства“ и раст од 9,0% у категорији „предузетници“, док је смањење наплаћених 
потраживања од 3,2% забиљежено у категорији „предузетници“;

- у 2019. години остварен просјечан стрепен наплате потраживања од 82,17% (у 2018. 
години 80,36%), који је повећан за 2,3 индексна поена, у односу на претходну годину;

- укупне обавезе у 2019. години мање су 16,9%, у односу на претходну годину и у цјелини 
су краткорочне (1.398.837 КМ);

б) иегативиа кретања:

- смањење натуралног обима зимске службе, исказаног у ефективним часовима рада, и то: 
мануелног рада од 64,1% и машинског рада зимске службе од 58,6%, као и



- смањење вриједности реализације комуналних услуга, које се финансирају из буџета 
града, у 2019. години (2.122.739 КМ) од 4,2%, у односу на 2018. годину.

Одјељење за привреду констатује да „Чистоћа" а.д. Бањалука исказује уравнотежену 
структуру расхода, у којој трошкови бруто зарада и накнада учествују са 33,7%, у складу с 
високим учешћем мануелног рада, а трошкови производних услуга са 24,8%, сходно 
техничкој опремљености машина, опреме и возила.

Након исказивања губитака у пословању у периоду од 2012. до 2014. године, „Чистоћа“ а.д. 
Бањалука започиње с позитивним пословањем. Исказана бруто добит по годишњем обрачуну 
за 2019. годину износила је 1.064.041 КМ и повећана је 92,6%, у односу на бруто добит из 
2018. године (552.525 КМ).

Узевши у обзир да су менаџмент и органи управљања предузећа током 2019. године 
реализовали све предложене мјере интерне економије, стављајући у фокус економске 
политике формирање укупног прихода и све параметре који утичу на његову висину 
(натурални обим услуга, степен наплате потраживања, реализација послова по уговору), 
тренд смањења остварене бруто добити не само да је заустављен, него је у 2019. години 
исказана бруто добит повећана 92,6%, у односу на 2018. годину.

Будући да су код свих показатеља, који овисе о мјерама рационалног и економичног 
пословања, забиљежена позитивна кретања у 2019. години, Одјељење за привреду предлаже 
градоначелнику града Бањалуке да упути Скупштини града Бањалуке на разматрање 
Информацију о пословању „Чистоћа“ а.д. Бањалука и раду органа управљања у 2019. години.



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I - Информација о пословању „Чистоћа“ а.д. Бањалука и раду органа предузећа у 2019. 

години, припремљена је марта 2020. године од стране „Чистоћа“ а.д. Бањалука.

II Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.
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ДОСТАВЉЕНО:
1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији
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