„Водовод“ а.д.
Бањалука
-Надзорни одборБрој :04-4030/4-20
Датум:26.05.2020.год.
На основу члана 56. тачка 22. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор
Друштва Скупштини акционара Друштва, подноси:

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора Друштва за пословну 2019.годину
Надзорни одбор „Водовод“ а.д. Бањалука изабран је на 10. ванредној сједници Скупштине
акционара Друштва одржаној дана 19.04.2017.године, у сљедећем саставу:
1. Винка Вученовић, предсједник,
2. Радован Мајкић, замјеник предсједника,
3.Младен Врећо, члан,
4.0гњ ен Јанковић, члан
5. Љиљана Амицић Глигорић, члан.
Надзорни одбор је у току извјештајног периода поступао у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и осталим позитивним прописима и
пратио све активности које су се одвијале у Друштву. Надзорни одбор је константно пратио
резултате пословања кроз тромјесечне, полугодишње и годишње финансијске и друге
извјештаје који представљају најважније и најсадржајније изворе Друштва, те предузимао
мјере за отклањање уочених недостатака у пословању, креирао општу, текућу и развојну
политику Друштва. Надзорни одбор је значајан акценат ставио на рационализацију
трошкова пословања, редовну производњу, дистрибуцију и уредно снабдијевање
потрошача водом за пиће, очување радних мјеста и социјалног положаја запослених
радника.
Надзорни одбор је у оквиру својих надлежности утврђеним законским прописима и
Стандардима корпоративног управљања, заједно са Управом Друштва, вршио своју
функцију у најбољем интересу Друштва, поступајући с дужном пажњом и бригом, као и
поштујући обавезе поверљивости података. Надзорни одбор је континуирано одржавао
контакт са Управом Друштва, редовно се консултовао са истима по питању пословне
стратегије, развоја и управљања ризицима у Друштву.
У оперативном смислу Надзорни одбор је одржао 12 сједница, на којима су донесене одлуке
које се односе на текуће и редовно пословање.
Надзорни одбор је донио битне одлуке и приједлоге одлука, и то :
По основу фннанснјског пословања Друштва:
- Одлуке о усвајању периодичних финансијских извјештаја Друштва;
- Одлука о усвајању Извјештаја о извршеном попису средстава, потраживања и
обавеза Друштва на дан 31.12.2018 .године;
- Разматрао и утврдио приједлоге извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину,
финансијске извјештаје Друштва за 2018.годину, извјештај о извршеној ревизији
финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину и Приједлог одлуке о расподјели
добити Друштва за 2018.годину;

- Приједлог пословне политике за 2019.годину;
- Утврђене измјене и допуне плана пословања и програма инвестиција Друштва за
2019.годину;
- Утврђен Приједлог плана пословања и програма инвестиција Друштва за
2020.годину;
- Давања сагласности на План набавке Друштва за 2020.годину;
- Усвојена годишња студија ризика и План рада Одјељења за интерну ревизију за
2019 и 2020.годину;
- Разматрање и давање сагласности на закључене уговоре о компензацији и цесији;
- Разматрање и усвајање мјесечних извјештаја о јавним набавкама;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за отпис дуга насталог због квара на
водоводним инсталацијама.
Одлуке из текућег пословања Друштва:
- Утврђена нова цијена воде за категорију потрошача „становништво“ путем повећања
јединичне цијене воде за 0,11 КМ/ш3, односно са 0,73 К М /т 3 на 0,84 К М /т 3;
- Утврђена мјесечна накнада за мјерно мјесто;
- Утврђен Приједлог одлуке о разрјешењу једног члана Одбора за ревизију Друштва (на
лични захтјев);
- провођење конкурсне процедуре за избор једног члана Одбора за ревизију Друштва;
- Одлука о куповини дијела пословног простора Завода за изградњу а.д. Бањалука(други
спрат) и давање сагласности Директору Друштва за закључење уговора о куповини
пословног простора;
- Давање сагласности на Правиник о измјенама Правилника о јавним набавкама;
- Доношење Одлуке о сазивању 19. редовне сједнице Скупштине акционара са утврђеним
приједлозима одлука;
- Доношење Одлуке о сазивању 15. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва са
утврђеним приједлозим одлука;
-Доношење Одлуке о отпису потраживања акционарском друштву „Водовод“ Челинац;
Друштво редовно измирује све своје обавезе према запосленим, добављачима, као и обавезе
по основу пореза и осталих прихода и такси.
Надзорни одбор је разматрао и прихватио Извјештај о обављеној ревизији финансијских
извјештаја Друштва за 2019.годину.
Остварена укупна нето добит Друштва за 2019.годину износи 354.424,00 КМ.
Друштво је у протеклом периоду правовремено објављивало путем интернет странице
бл.берзе и интернет странице Друштва све информације финансијског карактера, планове
пословања за будући период, акте Друштва као и донесене скупштинске одлуке, те на тај
начин обезбједили приступ релевантним информацијама.
Надзорни одбор је мишљења да је рад овог органа у посматраном периоду био
свеобухватан, стручан и успјешан.
Стога, Надзорни одбор Друштва предлаже Скупштини акционара да се Извјештај као такав
и прихвати.
ПРЕДСЈЕДНИК

“ ВОДОВОД” а.д
БАЊАЛУКА
-Скупштина акционараБрој:04-БМС- 5023/7-20
Дана:29.06.2020. год.

На основу члана 28. Статута Друштва-пречишћени текст, Скупштина акционара
“Водовод” а.д. Бањалука на 20. годишњој сједници одржаној дана 29.06.2020. године
донијелаје сљедећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2019.год.

I
Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора “ Водовод” а.д. Бањалука за
2019.годину.
II
Саставни дио ове одлуке чини Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за
2019.год.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ВОДОВОД” а.д.
БАЊАЛУКА

ИНФОРМАЦИЈА
О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Бања Лука, ЈУНИ 2020.год.

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, одржане су двије сједнице
Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Бањалука, од тога једна ванредна и једна годишња
(редовна) сједница. Уз писани позив за сазивање Скупштине акционара, за сваку тачку
дневног реда о кој ој скупштина одлучуј е, Друштво ј е достављало приј едлоге одлука и друге
материјале. Напомињемо да су материјали били расположиви и на интернет страници
Друштва и на интернет страници бањалучке берзе . На сједницама се водила књига
записника и радили изводи из записника те се редовно пратила реализација одлука,
закључака и др.Након одржане скупштине акционара Друштво је на интернет страници
бањалучке берзе објављивало донесене одлуке. Друштво је на овај начин обезбједило
правовремено објављивање свих материјално значајних информација у вези Друштва,
укључујући финансијску ситуацију, пословање, власништво и управљање Друштвом.

II СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ВОДОВОД“ А.Д. БАЊАЛУКА
У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, одржане су двије сједнице Скупштине
акционара „Водовод“ а.д. Бањалука, како слиједи:

*19. годиита сједница Скупштине акционара одржана 27.05.2019.године
На сједтти су допесепе сљедеће Одлуке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Усвојен Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештај а
Друштва за 2018. годину;
Усвој ен Финансиј ски извј ештај за 2018. године;
Усвој ен Извј ештај
о пословању Друштва за 2018. годину;
Донесена Одлука о расподјели добити Друштва за 2018.годину;
Усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 201 б.годину;
Усвојен Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018.годину;
Усвојена Пословна политика Друштва за 2019.годину;
Усвојен План пословања и Програм инвестиција Друштва за 2019.годину;
Одлука о разрјешењу члана Одбора за ревизију Друштва, г.Пухало Далибор, на лични
захтјев;
Одлука о именовању члана Одбора за ревизију, г.Раденко Вујасин. Исти је именован
на мандтани период до краја истека мандата постојећим члановим Одбора за ревизију
Друштва.

*15.ванредна сједница Скупштине акционара одужана 26.06.2019.године
На сједншш су донесене сљедеће Одлуке:
• Усвојен Извод из записника са 19.годишње Скупштине акционара Друштва, одржане
дане 27.05.2019. године;

Сједницама Скупштине акционара поред акционара Друштва, присуствују директор
Друштва, предсједник Надзорног одбора Друштва и предсједник Одбора за ревизију
Друштва. Сви активно учествују у расправи, дајући препоруке, сугестије, мишљења и на тај
начин доприносе ефикаснијем и квалитетниј ем раду Скупштине акционара.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
рјановић Симовић, дипл.правник
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Република Српска
Град Бања Лука
Г радоначелник
Градска управа
Одјељење за привреду
Трг српских владара 1, Баља ЈЈука

Број: 02-30-55/2020

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

Бањалука, јули 2020. године

тел:+387 51 244 422

факс: +387 51 244 521

м>м>м>.дапја1ика.гз.ка

е-таИ:ргјугес/а@бапја1ика.т.ка

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2020. годину предвиђено је да се у
другом тромјесечју 2020. године разматра Информација о пословању „Водовод” а.д.
Бањалука и о раду органа управљања у 2019. години. Надзорни одбор Друштва на
својој 37. сједници, одржаној 26.05.2020. године, утврдио је приједлог финансијских
извјештаја и Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години, који су разматрани и
усвојени на годишњој сједници Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Бањалука, која је
одржана 29.06.2020. године.
Мишљење Одјељења за привреду засновано је на анализи основних натуралних и
финансијских резултата пословања, исказаних у финансијским извјештајима и
Информацији о пословању „Водовод” а.д. Бањалука и о раду органа управљања у 2019.
години, а који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред.
број
1

Елементи привређивања

Јед.
мјере

Остварено у
Претходној
Извјештајном
години
периоду
(2018.)
(2019.)

4

Индекс
5:4
6

3

2
Остварени натурални обим
производње
- Фабрика воде (Новоселија)
- Бунарски систем (стари погон)
- Гравитација (Суботица)
Укупно произведено по
системима-технички капацитет
-Јавни водовод (Новоселија и
Суботица)
-Локални водоводи (Бањица,
Гашића врело, Црно врело и др.)
Укупан приход

4
а

Укупни расходи
Трошкови амортизације

КМ
КМ

17.243.904
2.318.136

100,0%
16,0%

18.440.171
2.956.053

106,9
127,5

б

Трошкови бруто зарада

КМ

6.148.588

35,0%

6.448.878

104,9

Трошкови бруто накн. зарада
Трошкови горива и елек. енерги
Трошкови сиров. и материјала
Трошкови одржавања осн. сред.
Трошкови транспортних услуга
Трошкови осталих производних
услуга
Трошкови непроизв. услуга
Нематеријални трошкови (без
пореза и доприноса)
Остали расходи
Добит

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

2.381.877
2.039.879
1.317.754
270.141
329.518

12,2%
13,7%
7,0%
1,8%
2,0%

2.249.572
2.534.163
1.280.944
331.450
370.214

94,4
124,2
97,3
122,7
112,4

км
км
км
км
км

165.494

0,8%

152.617

92,2

328.783

2,2%

396.705

120,7

769.094

4,7%

876.368

113,9

1.174.640

4,6%

843.207

71,8

198.343
_

253,5

1
а
б
в
2
а
б

6-1
в
г
д
ђ
е
ж
3
и
5
5а
6
6а

Г убитак
Просјечан број радника на бази
часова рада
Просјечан број радника на бази
стања крајем мјесеца

3

5

ш3

29.694.631

29.461.870

ш3
ш3
т 3

20.221.897
8.842.386
630.348

-

Ш/зес

99,2

-

-

942

935

-

918

-

17

КМ

17.322.136

18.638.514

107,6

Ш/зес
Н1/зес

км

78.232
-

99,3

_

352

361

102,6

356

359

100,8

7

Вриједност реализованих
инвестиција
Назив инвестиције

КМ

390.336

КМ
КМ

118,5

0,1%

2.500

0,6

265.806

38,9%

853.735

321,2

808.347

38,6%

848.837

105,0

КМ

206.690

5,1%

111.128

53,8

КМ
КМ

181.859
1.853.038

17,3%

379.375
2.195.575

208,6
118,5

КМ

1.853.038

2.195.575

118,5

Туђи извори-кредити
-Кредит Свјетске банке

КМ

-

_

_

(н е о т п л а ћ е н и д и о - II ф азе Ф аб р и к е
воде)

КМ

2.784.677

2.323.453

83,4

-

7.551.582

-

3.604.534

3.176.300

88,1

-Изградња секундарне мреже и санација
пјевовода
-Набавка машина, уређаја, инсталација и
опреме
-Транспортна средства

76

1.853.038

2.195.575

(е тап е-ф а зе)
-Изградња објекта опште лабораторије у
Новоселији
-Набавка пословне зграде

7а

КМ

Извори финансирања
Властити извори

9
10

-Кредитно задужење града код
КАУ банке
Потраживања од купаца текућег
периода
ЈТиквидна новчана средства
Степен наплате потраживања

КМ
%

1.474.696
103,4

1.177.555
104,8

79,9
101,4

а

Фактурисана реализација

км

16.121.813

19.611.925

121,6

б

Наплаћена реализација

км

16.668.646

20.556.678

123,3

11

Укупне обавезе

км

6.390.182

12.633.746

197,7

11а

Дугорочне обавезе

км

2.282.770

7.404.173

324,4

116

Краткорочне обавезе

км

4.107.412

5.229.573

127,3

ш3

29.694.631

29.461.870

99,2

ш3

18.005.650

18.550.400

103,0

60,6
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При том је Одјељење за привреду констатовало сљедећа кретања основних резултата
пословања „Водовод“ а.д. Бањалука у 2019. години, у односу на 2018. годину:
а) позитивна кретања:
- просјечно повећање укупно испоручене количине питке воде свим категоријама
потрошача у 2019. години (18.550.400 т 3) од 3,0%, у односу на 2018. годину
(18.005.630 т 3), а која представља 63,0% укупно произведене воде у 2019. години (у
2018. години 60,6%);
- смањење укупних губитака воде у мрежи (укупно неиспоручена-нефактурисана
количина воде) са 11.688.981 т 3 воде у 2018. години на 10.911.470 т 3 воде у 2019.
години, односно смањење од 6,7%, као и смањење учешћа губитака воде у мрежи у
укупно произведеној количини воде (са 39,4% у 2018. години, на 37,0% у 2019. години);
- раст укупног прихода од 7,6% те значајан раст бруто добити од 153,5% (са 78.232 КМ
у 2018. години, на 198.343 КМ у 2019. години), што је посљедица ниже стопе раста
укупних расхода (6,9%), у односу на раст укупних прихода;
- повећање вриједности реализованих инвестиција у 2019. години од 18,5% (са 1,85
милиона КМ у 2018. години, на 2,19 милиона КМ у 2019. години), које су финансиране
из властитих извора предузећа;
- смањење вриједности потраживања од купаца текућег периода од 11,9%;
- повећање просјечног степена наплате потраживања, са 103,4% у 2018. години, на
104,8% у 2019. години, усљед наплате текућих потраживања, као и спорних
потраживања, након опомена пред искључење и искључењапотрошача с мреже, а према
категоријама потрошача, највећи степен наплате остварен је у категорији установа и
институција (120,6%), а затим слиједе „привреда“ (101,6%), „становноиштво“ (101,4%)
и заједнице етажних власника-кућни савјети (97,6%);
- повећање укупне вриједности наплаћене реализације у 2019. години од 23,3%, у
односу на 2018. годину, а вриједности фактурисане реализације од 21,6%;

б)

негативна кретања:

- смањење натуралног обима укупне производње воде у 2019. години од 0,8%», у односу
на 2018. годину;
- смањење укупно остварене одводње отпадних вода у 2019. години (7.608.755 т 3) од
6,4%, у односу на 2018. годину (8.132.219 т 3);
- иако су укупни расходи у 2019. години расли мањом стопом (6,9%) од раста укупних
прихода (7,6%) те остварен значајан раст бруто добити (153,5%), посматрајући учешће
појединих трошкова у структури укупних трошкова, забиљежено је нерационално
кретање трошкова, што илуструје скромно учешће трошкова, који су у фунцији
остваривања натуралног обима производње (укупно учешће производних трошкова и
услуга у укупним расходима износи 25,3%: трошкови горива и енергије 13,7%,
трошкови сировина и материјала 7,0%, трошкови транспортних услуга 2%, трошкови
одржавања основних средстава од 1,8% и трошкови осталих производних услуга 0,8%),
док су трошкови бруто зарада и трошкови бруто накнада зарада учествовали у укупним
расходима 47,2% (трошкови бруто зарада 6.448.878 КМ-35,0% и трошкови бруто
накнада зарада 2.249.572 КМ-12,2%);
- повећање укупних обавеза у 2019. години од 97,7%, у односу на 2018. годину
(повећање дугорочних обавеза од 124,4%, а краткорочних од 27,3%);
- смањење ликвидних новчаних средстава на крају 2019. године од 20,1%, у односу на
крај 2018. године;

\зе в ш и у обзир да је „Водовод” а.д. Бањалука исказало по годишњем обрачуну за 2019.
годину позитиван финанеијски резултат и континуирано извршавало своју основну
дјелатност, уз висок степен наплате потраживања и реализацију инвестиционих
активности властоитим средствима, Одјељење за привреду предлаже градоначелнику
града Бањалуке да упути Скупштини града Бањалуке на разматрање Информацију о
пословању и о раду органа управљања у 2019. години.

Н ачелн и к

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 „Водовод” а.д. Бањалука и раду органа предузећа у 2019.
години, припремљена је марта 2020. године од стране „Водовод“ а.д. Бањалука.

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

Број: 12-Г-Л ? /20.
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2020. године

ДОСТАВЉ ЕНО:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији

