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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

       Након проведене власничке трансформације капитала од стране Дирекције за 

приватизацију Републике Српске која је извршена 30.06.2003. године по посебном 

приватизационом програму за државна стратешка предузећа, те након тога и усвојеним 

санационим програмом, Акционарско друштво „Топлана“ Бања Лука (у даљем тексту 

Предузеће) је настало као правни сљедбеник Јавног комуналног државног предузећа 

„Топлана“  Бања Лука. Рјешењем број У/И-2015/03 од 30.06.2003. године код Основног суда 

у Бањој Луци извршен је упис промјене својине дијела државног капитала, промјена облика 

организовања и промјена назива. Наведеним актом пословање се наставља под називом: 

Акционарско друштво „Топлана“ Бања Лука, са сједиштем у улици Булевара Живојина 

Мишића број 32. 

 

Хронолошки посматрано, од 01.04.1972. године ООУР „Топлана“ одваја се у самостално 

комунално предузеће „Топлана“ Бања Лука, а скраћени назив гласи: Топлана а.д. Бања Лука. 

Рјешењем број: У/И-4091/05 од 30.03.2006. године код Основног суда у Бањој Луци, извршен 

је упис промјене и усклађивања дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о 

регистру јединица разврставања. Рјешењем број: 071-0-Рег-07-002143 од 07.11.2007. године 

код Основног суда у Бањој Луци, извршен је упис допуне дјелатности под шифром 60240 – 

превоз ствари – робе у друмском саобраћају. 

 

Сходно томе, основна дјелатност Предузећа је: 

 производња и снабдијевање паром и топлом водом, 

 производња, сакупљање и дистрибуција паре и топле воде за гријање, погонске и 

друге воде, 

 одржавање уређаја, постројење за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

(вреловода,топлинских станица и других уређаја). 

 

Споредна дјелатност Предузећа је: 

 пројектовање и извођење радова на уређајима и постројењима за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије као и надзор над извођењем истих, за потребе 

обављања основне дјелатности, 

 одржавање кућних инсталација, 

 спољна трговина непрехрамбеним производима из оквира регистроване дјелатности. 

 

Такође, овдје се чини важним истаћи и сљедеће податке о Предузећу:  

1. Матични број Предузећа је: 1101773, 

2. ЈИБ: 4400947090006,  

3. ИБ: 400947090006 и  

4. Шифра дјелатности: 40300.  

 

Дана 18.09.2003. године, Предузеће је уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије 

од вриједности Републике Српске под бројем: 04-574-149/03. Регистрација хартија од 

вриједности је извршена 28.10.2003. године код Централног регистра хартија од вриједности 

А.Д. Бања Лука. 

 

Према извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске, који води 

књигу акционара, број акционара на дан 30.06.2014. године је 391. 
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1.1. Органи управљања и њихови чланови 
 

Према Статуту предузећа, органи Предузећа су: 

 

1. Надзорни одбор (од  05.09.2012. године): 

 Драгољуб Бјељац, предсједник 

 Винко Бабић, замјеник предсјеника 

 Бранкица Петрић, члан 

 Драгомир Ђукић, члан 

 Зоран Јовић, члан 

 

2. Одбор за ревизију (од 26.6.2013. године): 

 Љиљана Барош, предсједник 

 Миленко Јанић, члан 

 Милош Комљеновић, члан 

 

3. Управа: 

 Мићо Миловановић, (директор oд 28.9.2012. године) 

 Споменка Травар, извршни директор за економске послове  

 Симо Шевић, извршни директор за техничке послове  

 

4. Директор одјељења за интерну ревизију: 

 Зорана Вранчић 

 

1.2. Кадровска структура 
 

Укупан број запослених у Предузећу на дан 30.06.2014. године је 138. Комплетан преглед 

кадровске структуре Предузећа, може се видјети у сљедећој табели: 

 

Табела 1 - Структура запослених према стручној спреми 

 

Ред. 

бр. 
Квалификација 

Број запослених 

2013. г. 30.06.2014. г. 

1. ДР 1 1 

2. ВСС 21 24 

3. ВШС 10 10 

4. ССС 28 28 

5. ВКВ 55 55 

6. КВ 17 17 

7. ПКВ - - 

8. НКВ 3 3 

9. Укупно 135 138 
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Од укупног броја запослених са високом стручном спремом, седам радника је економске 

струке, четири радника су правне струке, док је дванаест радника техничке струке 

(дипломирани машински инжењери и један дипломирани инжењер заштите на раду и 

екологије). Од једанаест запослених са вишом стручном спремом, седам их је економске 

струке, а троје су остали (технолог и инжењери организације рада). Број запослених у 

Предузећу је повећан у односу на 31.12.2013. године у апсолутном износу за три радинка, 

односно процентуално за 2,22%. Такође, неопходно је истаћи да је оптималан број радника 

мањи од садашњег броја. Међутим, и поред тога, због кадровске структуре и селекције 

радника, потенцијал запослених није адекватан потребама Предузећа. 

Да би се у потпуности могла презентовати и анализирати кадровска структура запослених у 

Предузећу, потребно је приказати структуру запослених према радном стажу, што се може 

видјети у табели број 2. 

Табела 2 - Структура запослених према радном стажу на дан 30.06.2014. године  

 

Ред. 

број 
Радни стаж 

Број 

запослених 
% од укупног броја 

1. До 5 година 13 9,42% 

2. Од 5 до 10 година 9 6,52% 

3. Од 10 до 15 година 23 16,67% 

4. Од 15 до 20 година 18 13,04% 

5. Од 20 до 25 година 7 5,07% 

6. Од 25 до 30 година 14 10,14% 

7. 0д 30 до 35 година 25 18,12% 

8. Од 35 до 40 година 29 21,01% 

9. Укупно 138 100 

 

Анализом претходне табеле можемо констатовати да око 40% радника има преко 30 година 

радног стажа, што указује на чињеницу да ће између 2019. и 2024. године 40% радника 

Предузећа отићи у пензију. 

 

Са друге стране, преглед старосне структуре запослених можемо видјети у сљедећој табели. 
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Табела 3 - Преглед старосне структуре запослених 

 

Ред. 

број 
Године 

старости 

Број 

запослених 

% од 

укупног 

броја 

1. до 25 2 1,45% 

2. 25-29 7 5,07% 

3. 30-34 17 12,32% 

4. 35-39 12 8,70% 

5. 40-44 13 9,42% 

6. 45-49 11 7,97% 

7. 50-54 28 20,29% 

8. 55-59 27 19,57% 

9. 60-64 21 15,22% 

 Укупно 138 100 

 

Анализом претходне табеле намеће се закључак, да је просјечна старост запослених у 

Предузећу 47,9 година. Такође, важно је истаћи да од укупног броја  радника, више од 55%  

радника је старости преко 50 година. 

 

 

2. ТРЖИШНА ПОЗИЦИЈА И ТРЖИШНА ПЕРСПЕКТИВА  
 

      Са топлификацијом Града Бања Лука се почело 1970. године, непосредно након 

катастрофалног земљотреса. У том периоду у саставу Дирекције за обнову и изградњу града 

Бања Лука формирана је ООУР Топлана Бања Лука са 2 котла по 7 МW тзв. „мала 

котловница“ за снабдијевање топлотном енергијом и топлом потрошном водом насеље 

Борик. Након тога изграђена је мобилна котловница у Новој Вароши за то насеље, те тзв. 

котловница  П+8 у згради Чајавец (преко пута бивше зграде Владе Републике Српске), за 

потребе гријања стамбених објеката ужег центра града. Одвајањем OOУР „Топлана“ у 

самостално комунално предузеће „Топлана“ 01.04.1972. године, њен капацитет се повећава 

на 14 МW, а број запослених на 15. Исте, 1972. године, пуштен је у рад први  котао од 58 

MW. Други котао је пуштен у рад 1975. године, трећи котао 1979. године, док је четврти 

котао пуштен у рад 1985. године, сваки снаге по 58 МW. Сходно томе, развој Предузећа се 

одвијао у правцу проширења топлификације града и повећања инсталисане снаге котлова, 

тако да данас Предузеће има инсталисане изворе енергије од 232 МW и представља највећи 

топлификациони систем на мазут у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У првој 

половини 2014. године Предузеће је започело изградњу рејонских котловница на бази 

дрвне сјечке у насељима Старчевица и Кочићев Вијенац укупне снаге 16МW, чиме ће 

дефинитивно побољшати квалитет испоруке и дистрибуције топлотне енергије у 

наведеним насељима. Овим пројектом Предузеће ће подстаћи смањење утрошака скупог 

енергента мазута, чијом супституцијом ће се утицати на смањење и укупних трошкови за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије. 

Упоредо са проширењем котловских јединица изграђивала се примарна и секундарна 

вреловодна мрежа. Данас, дужина примарне вреловодне мрежe износи око 50 km, са 
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пречником цјевовода од NO 40 до NO 600. Топлотна енергија се дистрибуира кроз примарну 

и секундарну мрежу. Предузеће данас управља са 283 топлотне подстанице. Такође, важно је 

истаћи да 69 топлотних подстаница није предано Топлани на управљање. Укупна дужина 

секундарне мреже износи око 110 km. Носилац топлотне енергије у примарној мрежи је 

врела вода температурног режима 130/73
о
C, при спољашњој температури минус 18

о
C. На 

котловима нису уграђени мјерачи произведене топлотне енергије, па се произведена 

топлотна енергија утврђује на основу утрошка горива (мазута). Изграђени су и резервоари за 

мазут запремине 12.530 m
3
 или за складиштење 11.500 тона мазута, што у техничко-

технолошком смислу омогућава одржавање континуитета снабдијевања, производње 

довољне количине енергије и одржавање оптималне прелазне залихе мазута.  

 

Структуру потрошача (купаца) енергије данас чине 80% домаћинстава (стамбени потрошачи) 

или приближно 1/3 стамбеног фонда града Бања Лука, односно 1.191.000 m
2
 гријног 

простора са 19.888 стамбених јединица или инсталисани топлотни капацитет од 162 МW. 

Преосталих 20% купаца енергије су предузећа, установе и занатске радње или 960 

различитих пословних купаца са конзумом од 41 МW прикључне снаге. 

 

Међутим, Предузеће већ дуги низ година обавља производно-услужну функцију у изузетно 

тешким финансијским условима. Са друге стране, уз краткорочне мјере по Закључцима 

Скупштине Града и ограничена интервентна средства локалне заједнице, кредите банака и уз 

недовољне авансе потрошача, Предузеће одржава могући континуитет производње топлотне 

енергије. Такође, уз неотклоњене диспаритете цијена, Предузеће остварује високе губитке у 

пословању са честим финансијским и другим потешкоћама у раду и пословању. 

 

Задњим цјеновником услуга гријања од 01.01.2011. године, цијене гријања су повећане за 

22%. Са друге стране, раст цијене мазута у периоду од јануара 2006. године до нивоа цијене 

у марту 2014. године је износио 91,02%, тј. ((1.205,10 КМ/Т : 630,86 КМ/Т)-1) х 100 = 91,02 %  

(последња цијена у марту 2014. године). У складу са тврдњама које су изнесене у овом 

параграфу констатује се да је раст цијена мазута за посматрани период био чак четири пута 

већи од раста цијене гријања за исти период.  

 

2.1. Набавно тржиште - набавне цијене мазута 
 

Са подручја набавног тржишта су робе и услуге које Предузеће набавља. Главни инпут 

Предузећа у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије јесте мазут. Кретање 

цијене лож уља (средњег) набављеног од  добављача „H.I.G.A.T“- Грац, у периоду од јануара 

2010. године до марта 2013. године, те њихове задње испоруке у септембру 2013. године, 

можемо видјети у сљедећој табели: 

 

Табела  5 - Кретање цијена мазута – лож уља средњег (ЛУС) 

                                             набављеног од добављача „H.I.G.A.T“ Грац 

 

Мјесец и година  Јед.   

мјере 

Набавна цијена 

мазута са ПДВ 

        у  КМ 

Врста 

мазута  

% 

сумпора 

Децембар, 2010. t 1.066,82/Т ЛУС Мање од 1 

Јануар, 2011. t 1.119,88/Т ЛУС Мање од 1 

Фебруар, 2011. t 1.149,95/Т ЛУС 1,67 

Март, 2011. t 1.229,53/Т ЛУС Мање од 1 

Октобар, 2011. t 1.333,69/Т ЛУС 1,89 
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Новембар, 2011. t 1.344,19/Т ЛУС 1,89 

Децембар, 2011. t 1.384,53/Т ЛУС 2,05 

Јануар, 2012. t 1.407,96/Т ЛУС 2,05 

Фебруар, 2012. t 1.497,86/Т ЛУС 2,07 

Март, 2012. t 1.542,26/Т ЛУС 1,89 

Април , 2012. t 1.598,66/Т ЛУС 2,11 

Јуни , 2012. t 1.480,03/Т ЛУС 2,05 

Јули, 2012. t 1.361,62/Т ЛУС Мање од 1 

Август, 2012. t 1.457,98/Т ЛУС Мање од 1 

Септембар, 2012. t 1.538,94/Т ЛУС Мање од 1 

Октобар, 2012. t 1.512,12/Т ЛУС Мање од 1 

Новембар, 2012. t 1.413,91/Т ЛУС Мање од 1 

Децембар, 2012. t 1.363,07/Т ЛУС Мање од 1 

Јануар, 2013. t 1.321,82/Т ЛУС Мање од 1 

Фебруар, 2013. t 1.385,79/Т ЛУС Мање од 1 

Март, 2013. t 1.419,71/Т ЛУС Мање од 1 

Септембар, 2013. t 1.324,63/Т ЛУС Мање од 1 

  

Легенда: 

 -ЛУС – лож уље средње, 

 -ЛУТ – лож уље тешко. 

 

На основу претходне табеле можемо констатовати да је просјечна цијена мазута -  ЛУС, са 

садржајем сумпора до 1%, од добављача ХИГАТ износила 1.355,46 КМ, док је просјечна 

цијена за мазут ЛУС, са садржајем сумпора већим од 1%, за набављене количине износила 

1.383,57 КМ. 

 

Међутим, у периоду од 08.03.2013. године, па закључно са 30.06.2014. године, мазут је 

набављан од добављача „ОПТИМА група“ д.о.о. Бања Лука. Преглед кретања цијена мазута 

Оптима групе д.о.о. Бања Лука, за период од 08.03.2013. године до 30.06.2014. године се 

може видјети у сљедећој табели. 

 

Табела 6 - Преглед кретања цијена мазута  „Оптима групе“ 

 

Набавка према датуму 

промјене цијене 

  Јед. 

мјере 

Набавна цијена 

мазута са ПДВ 

у КМ 

 

Врста мазута   

% 

сумпора 

 од 08.03 до 29.03.2013. t 1.250,73/Т ЛУТ до 3% 

 од 01.10. до 07.10.2013. t 1.275,30/Т ЛУТ до 3% 

 од 08.10. до 14.10.2013. t 1.263,60/Т ЛУТ до 3% 

 од 15.10. до 28.10.2013. t 1.255,41/Т ЛУТ до 3% 

 од 01.11 до 04.11.2013. t 1.232,01/Т ЛУТ до 3% 

 од 05.11 до 11.11.2013. t 1.233,18/Т ЛУТ до 3% 

 од 19.11 до 25.11.2013. t 1.247,22/Т ЛУТ до 3% 

 од 26.11 до 02.12.2013. t 1.264,77/Т ЛУТ до 3% 

 од 03.12.до 08.12.2013. t 1.250,73/Т ЛУТ до 3% 

 од 11.12 до 11.12.2013. t 1.235,52/Т ЛУТ до 3% 

 од 25.12 до 31.12.2013. t 1.226,16/Т ЛУТ до 3% 

од 01.01. до 06.01.2014. t 1.240,20/Т ЛУТ до 3% 

од 09.01. до 12.01.2014. t 1.224,99/Т ЛУТ до 3% 
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од 16.01. до 20.01.2014. t 1.223,82/Т ЛУТ до 3% 

21.01.2014. t 1.219,14/Т ЛУТ до 3% 

од 31.01. до 03.02.2014. t 1.224,99/Т ЛУТ до 3% 

од 04.02. до 09.02.2014. t 1.240,20/Т ЛУТ до 3% 

од 07.03. до 10.03.2014. t 1.242,54/Т ЛУТ до 3% 

од 11.03. до 15.03.2014. t 1.222,65/Т ЛУТ до 3% 

од 21.03. до 24.03.2014. t 1.206,27/Т ЛУТ до 3% 

од 28.03. до 31.03.2014. t 1.205,10/Т ЛУТ до 3% 

  

Просјечна набавна цијена мазута у 2012. години је износила 1.479КМ/t са ПДВ-ом, док је у 

2013. години она износила 1.320 КМ/t са ПДВ-ом, што је мање за 11,67%, односно за 

159КМ/t у односу на 2012. годину. У првој половини 2014. године просјечна пондерисана 

набавна цијена мазута је износила 1231,431 КМ/ са ПДВ-ом, док је за исти период прошле 

године цијена мазута износила 1.317,19 КМ/t са ПДВ-ом. Сходно томе, може се 

констатовати да је набавна цијена мазута у првој половини 2014. године била мања у 

односу за исти период прошле године у апсолутном износу за 85,76 КМ/t, односно 

процентуално за 6,51%. Просјечна пондерисана набавна цијена мазута, који је набављен од 

Оптима групе за период од марта 2013. године па закључно са 30.06.2014. године, износила 

је 1.237,36 КМ/t са ПДВ-ом.  

 

Такође, веома је важно истаћи да је Х.И.Г.А.Т.-у мазут плаћан авансно или одмах по 

испоруци, док је плаћање Оптима групи одгођено на рате, са доспијећем последње рате 36 

мјесеци од прве испоруке. 

 

Са друге стране, графички приказ кретања набавне цијене мазута за период од 2011. године 

до марта 2014. године, може се видјети на сљедећем графикону. 

 

Графикон 1: Графички приказ кретања набавне цијене мазута за период од јануара 2011. 

године до марта 2014. године 
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2.2.  Продајно тржиште 
 

Са аспекта продајног тржишта је испорука топлотне енергије, које Предузеће производи, 

крајњим потрошачима. На простору Града Бања Лука, Топлана а.д Бања Лука је једини 

произвођач и дистрибутер топлотне енергије. Укупна површина простора (пословног и 

стамбеног) за чије гријање Предузеће испоручује топлотну енергију је 1.607.000 m
2
. Од тога, 

површина пословних простора износи 416.000 m
2
, док површина стамбених објеката износи 

1.191.000 m
2
. У периоду од 1996. године па закључно са 2013. годином, са  топлификационе 

мреже је искључено укупнпо 5.037 потошача. Кретање броја потрошача у периоду од 2011. 

године, па закључно са 30.06.2014. године, може се видјети у сљедећој табели. 

Табела 7 - Кретање броја потрошача у периоду од 2011. године, па закључно са 

30.06.2014. године 

Ред. бр. О п и с  2011. г. 2012. г. 2013. г. 30.06.2014. г. 

1. Пословни потрошачи по MWh 1.039 1.038 1.450 963 

2. Стамбени потрошачи по MWh 1.938 2.677 3.130 3297 

3. Стамбени потрошачи по m
2
 20.034 19.067 17.140 16.591 

 УКУПНО 23.011 22.782 21.720 20.851 

 

Претходна табела упућује на закључак да се у периоду од 31.12.2013. до 30.06.2014. године 

укупан број потрошача Предузећа смањио за 869. Сходно томе, графичка илустрација 

кретања броја потрошача за поменути период се може видјети на сљедећој слици. 

Слика 2 – Кретање броја потрошача Предузећа 
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У неким топланама у окружењу није дозвољено појединачно и самоиницијативно, 

исључење потрошача у заједничким објектима. У већини других топлана искључени 

потрошач  плаћа, континуирано, фиксну накнаду за инсталисану топлотну снагу, у висини 

припадајућег дијела фиксних трошкова. Искључени потрошач, у заједничким објектима, 

индиректно, преносом топлоте кроз зидове (20-25%), троши туђу енергију, топлоту 

потрошача који се нису искључили, односно топлоту испоручиоца енергије, уколико се 

топлота посебно не мјери за објекат који се грије. 
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Цијена топлотне енергије је већ дужи временски период контролисана од стране јединице 

локалне самоуораве. Стога, цијена топлотне енергије у периоду од 01.01.2006. године, па 

закључно са 30.06.2014. године, се може видјети у сљедећој табели. 

Табела 8 – Цијена топлотне енергије 

 

Ред. 

број 

Купци  Цијена са  

ПДВ-ом од 

1.1.2006. 

Цијена са  

ПДВ-ом од 

1.8.2011. 

Индекс (%) 

 

1. Стамбеним купци  по  m
2 
 1,35 1,65 122 

2. Стамбени купци  по МWh - 133,82 - 

3. Пословни купци по МWh 109,69 199,64 182 

Приказани преглед цијена од 01.01.2006. године је одобрен од стране градоначелника и 

примјењиван је од 01.11.2005. године. У 2005. години је био на снази Закон о порезу на 

промет, према ком је плаћано 10% пореза. Ступањем на снагу Закона о порезу на додатну 

вриједност, стопа пореза износи 17%. Иако је дошло до промјене стопе пореза, није 

промијењена цијена са порезом. Да би цијене биле упоредиве са накнадно одобреним 

цијенама, приказан је преглед као у табели, са ПДВ-ом (видјети табелу 8). 

 

Тек у 2011. години долази до промјене цијена гријања. Повећање је извршено дана 

01.01.2011. године, и то свим потрошачима за 22%. Исте године, дана 01.08., пословним 

купцима је додатно повећана цијена за 49,18%.  

Напомене: 

1. Од 1.1.2006. године до данас дошло је до повећања цијене гријања стамбеним 

купцима по метру квадратном за 22%, док је цијена пословним купцима по MWh 

порасла за 82%.  

2. Учешће  прихода од пословних купаца у укупним пословним приходима Топлане 

у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године је 35,16%, док учешће прихода од 

продаје учинака стамбеним купцима у укупним пословним приходима износи 

64,84%. 

3. Укупан утрошак мазута у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2014. године износи 

9.665,53 тона, док  укупан трошак мазута за исти период износи 10.237.944 КМ. 

Учешће трошка мазута, у укупним пословним расходима (који за истоимени 

период износе 17.826.050 КМ) је 57,43%, док је учешће трошка мазута у 

директним трошковима инпута за производњу топлотне енергије (који износе 

11.402.653 КМ) 89,79%.
1
 

4. Цијена мазута по тони је порасла са 630,86 КМ, колико је износила у  јануару  

2006. године, на 1.419,71 КМ, колико је износила највиша цијена у марту 2013. 

године (види претходни дио текста). Дакле, само у наведеном периоду, цијена 

мазута, утрошка са највећим учешћем у укупним утрошцима Топлане, је порасла 

за 125,04%, док је цијена гријања у истом периоду стамбеним потрошачима 

порасла само за 22%. Тврдње које су изнесене у овом параграфу указују на 

чињеницу да је у периоду од јануара 2006. године до марта 2013. године, 

повећање цијене мазута било скоро шест пута веће од повећања цијене 

гријања стамбеним купцима по m
2
. 

 

 

 

                                                 
1
 Директни трошкови инпута за производњу топлотне енергије  обухватају: трошак мазута, трошкове 

електричне енергије, воде, горива, директног помоћног и потрошног материјала. 
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3. ДИСПАРИТЕТ  ИЗМЕЂУ УКУПНИХ ПРИХОДА И 

УКУПНИХ РАСХОДА 
 

     Како у протеклом периоду, тако и у првој половини 2014. године, укупни пословни 

приходи су остварени обављањем основне пословне дјелатности Предузећа, односно 

производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.
2
 Предузеће, такође, поред пословних 

прихода остварује финансијске приходе и остале приходе. Међутим, укупни остварени 

приходи Предузећа (како у протеклом периоду, тако и у првој половини 2014. године) нису 

били на нивоу који је потребан за подмирење укупних трошкова пословања. Сљедећи 

хипотезе које су изнесене у овом параграфу може се закључити, да је Предузеће у периоду од 

2000. године континуирано остваривало губитак у пословању, изузев 2008. године, што је 

приказано у табели број 9. 

Табела 9 - Остварени резултати пословања 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Година (период) 

О П И С 

Пословни резултат  

периода 

Износ у КМ 

1. До 2003. године Губитак 5.168.696 

2. 01.01.-31.12.2003. године Губитак 6.501.651 

3. 01.01.-31.12.2004. године Губитак 5.942.924 

4. 01.01.-31.12.2005. године Губитак 6.586.013 

5. 01.01.-31.12.2006. године Губитак 4.164.514 

6. 01.01.-31.12.2007. године Губитак 893.269 

7. 01.01.-31.12.2008. године Добитак 308.361 

8. 01.01.-31.12.2009. године Губитак 2.907.704 

9. 01.01.-31.12.2010. године Губитак 8.206.819 

10. 01.01.-31.12.2011. године Губитак 12.807.486 

11. 01.01.-31.12.2012. године Губитак 225.509 

   12. 01.01.-31.12.2013. године Губитак 13.839.985 

   13. 01.01.-30.06.2014. године Губитак 5.644.421 

14. Укупан исказани кумулирани губитак 72.580.630 

15. Покиивање губитка на терет 

ревалоризационих резерви, законских резерви 

и нераспоређеног добитка ранијих година 

2.017.850 

 

 

16. Укупан губитак Топлане на дан 30.06.2014. 

године 

70.562.780 

 

 

Са друге стране, приказ пословних прихода (прихода од продаје) и кључних пословних 

расхода, који су непоходни да би Топлана пословала у складу са начелом сталности 

пословања (по моделу „going concern“)
3
, може се видјети у наредној табели: 

 

 

 

 

                                                 
2
 Опширније о основној дјелатности  Предузећа,  погледати страну 2. 

3
 Начело сталности пословања подразумијева да предузећу није унапријед одређен животни вијек, напротив 

предузеће је основано са циљем вјечитог опстанка и вјечите егзистенције. 
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Табела 11 – Подаци о   приходима од продаје и  

кључним пословним расходима у  2013. и  2014. години 

                                                 Износ у КМ 

 

Р.бр. 

 

О п и с 

Полугодиште  

Индекс 

% 
01.01. –

30.06.2013. 

01.01. –

30.06.2014. 

1 2 3 4 4/3 

1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 12.896.949 11.516.094 89,29 

2. УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 19.348.740 15.328.663 79,22 

2.1. Трошак материјалних инпута за 

производњу  15.603.706 11.427.194 73,23 

2.1.1. Трошак мазута 14.449.512 10.237.944 70,85 

2.1.2. Трошак електричне енергије, воде и горива  1.085.891 1.093.207 100,67 

2.1.3. Трошкови директног помоћног и потрошног 

материјала  68.303 96.043,43 140,61 

2.2. Трошкови зарада и накнада зарада 1.660.976 1.576.497 94,91 

2.3. Трошкови производних услуга 284.374 429.725 151,11 

2.4. Трошкови амортизације 1.618.337 1.689.626 104,41 

2.5. Нематеријални трошковин (осигурање 

имовине, трошкови платног промета и др.) 152.594 157.199 103,02 

2.6. Трошкови пореза и накнада 28.753 48.422 168,41 

Напомене: 

1. Ако се трошак мазута означи као базна-упоредна величина (ознака „100“), онда се 

може закључити да је у првих шест мјесеци 2014. године приход од продаје 

учинака већи од самог трошка мазута за 11,10%. Ако се посматра исти период 

прошле године, може се констатовати да приход од продаје учинака није био 

довољан да покрије трошкове мазута и био је мањи за 12,04 %, односно да је 

укупан приход од продаје учинака покривао трошкове мазута са 87,96 %. 

2. Такође, у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2014. године, приходи од продаје 

учинака су већи од  трошкова материјалних инпута за производњу топлотне 

енергије у апсолутном износу за 88.900 КМ или процентуално за 0,78%. Међутим, 

ако се посматра прва половина 2013. године може се констатовати, да су 

приходи од продаје учинака у том периоду били мањи од трошкова 

материјалних инпута за проиводњу енергије у апсолутном износу за 2.706.757 

КМ, или процентуално за 17,35%. Резултати који су постигнути у првој 

половини 2014. године у односу на прву половину 2013. године, су генерисани 

искључиво смањењем трошкова мазута у апсолутном износу за 4.211.568 КМ, 

односно за 29,15%. Главни разлози у постизању ових резултата свакако јесу нови 

принципи и приступи у понашању, раду и управљању у Предузећу. 

3. Међутим, ако се трошковима материјалних инпута за производњу топлотне 

енергије додају и сви други трошкови који чине структуру пословних расхода, 

укупан приход од продаје учинака у првој половини 2014. године је мањи од 

укупних пословних расхода за 3.812.569 КМ, односно у процентуалном износу за 

24,87%. Ако се посматра исти период прошле године, та разлика износи  6.451.791 

КМ, што је више за 2.639.222 КМ, односно у проценталном износу за 69,22%.  
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4. РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОЛИТИКА 
 

Правилником о рачуноводству је уређивана рачуноводствена политика. У периоду од 2006. 

закључно са 2010. годином, било је регулисано, да се рачуноводствено исправља вриједност 

потраживања  којима је протекао рок од 180 дана од дана након што је доспјело за наплату.  

У 2009. години, сва потраживања старија од 180 дана су исправљена. Укупан износ 

исправки је 699.292,62 КМ. Купци који су били утужени, изузети су од исправке 

потраживања. Међутим и тад, као и данас, је било много буџетских купаца са незатвореним 

авансом.   

 

У 2010. години, по истом Правилнику, укупна  исправка потраживања  је износила 

366.900,13 КМ и теретила је расходе пословања, али само за износ потраживања стамбених 

купаца са 31.05.2010. године и пословних са дугом 31.12.2009. године.  

 

У 2011. години,  Правилником  је одређено да се  потраживања старија од годину дана 

исправљају  у вриједности од 1% од утужених потраживања. Извршена је исправка 

вриједности потраживања само код стамбених купаца у износу од 93.249,61 КМ. 

 

У 2012. години, Правилник је промијењен, па се исправка вриједности потраживања врши  

ако су испуњена два услова и то:  

- ако је потраживање утужено и ако је  

- прошло 12 мјесеци од датума доспјећа потраживања. 

 

Према наведеним одредбама Правилника, у финансијским извјештајима за пословну 2012. 

годину извршена је исправка вриједности потраживања у укупном износу од 7.359.142,76 

КМ, док у 2013. години исправка вриједности потраживања износи 2.825.516,36 КМ. За прву 

половину 2014. године извршена је исправка вриједности потраживања од купаца у укупном 

износу од 1.451.833 КМ. Преглед рачуноводствено исправљених потраживања у првој 

половини 2014. године се може видјети у сљедећој табели. 

 

Табела 12 - Преглед рачуноводствено исправљених потраживања у првој половини 2014. 

године 

                                                                                                                              Износ у КМ 

Ред. 

бр. 

П о т р а ж и в а њ е Износ 

исправке 

1 2 3 

1. Потраживање од купаца 1.451.833 

1.1. Потраживање од стамбених потрошача 1.352.848 

1.2. Потраживање од пословних потрошача 98.985 

Преглед укупне исправке вриједности потраживања од купаца, на дан 30.06.2014. године, 

може се видјети у наредној табели: 

Табела 13 - Преглед укупне исправке вриједности потраживања од купаца на дан 

30.06.2014. године 

                                                                                                                 Износ у КМ 

Ред. 

бр. 

О П И С  Износ 

 

1 2 3 

1. ИВ – потраживања од купаца на дан  

30.06.2014. године (1.1. + 1.2. – 1.3. - 1.4.) 

15.651.567 

 

1.1. ИВ – потраживања од купаца на дан  14.762.303 
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31.12.2013. године  

1.2. ИВ – потраживања од купаца у првој половини 

2014. године  

1.451.833 

1.3. Наплаћена отписана потраживања 493.589 

1.4. Искњижавање отписаних потраживања 

 

68.980 

 

Исправка вриједности потраживања од купаца на дан 30.06.2014. године износи 15.651.657 

КМ. У периоду од 01.01. до 30.06.2014. године извршена је исправка вриједности 

потраживања од купаца, која је теретила расходе по истом основу, у износу од 1.451.833 КМ 

(потражна страна исправке вриједности потраживања од купаца или дуговна страна расхода 

по основу отписа краткорочних потраживања).
4
 У истом периоду извршена је наплата 

отписаних потраживања у износу од 493.589 КМ, док је искњижавање отписаних 

потраживања по основу судских поравнања износило 68.980 КМ (индиректан отпис). 

Директан отпис потраживања од купаца који терети расходе по том основу износи 17.613 

КМ. 

 

5.  БИЛАНС УСПЈЕХА  

        
        Прописана шема биланса успјеха је у виду једностраног прегледа у коме се прво 

исказују приходи, а потом расходи. Шема биланса успјеха по садржини у потпуности 

одговара сачињавању биланса успјеха по методи укупних трошкова, и то по нето принципу 

са корекцијом на приходовној страни. Приликом повећања вриједности залиха учинака,
5
 

приходи од продаје се повећавају за износ повећања вриједности залиха учинака. Са друге 

стране, приликом смањења вриједности залиха учинака,
6
 приходи од продаје се смањују за 

износ смањења вриједности залиха учинака, а резултат тога у оба случаја су пословни 

приходи. Промјена залиха учинака се вреднује по производним трошковима.  

 

5.1.  Преглед остварених прихода 

 
У складу са принципом фактурисане реализације приход од продаје добара или услуга 

настају у пероиду у којем су добра или услуге учињене, односно продате. Међутим, у складу 

са Међународним рачуноводственим стандардом 18 - Приходи, приход је дефинисан као 

повећање економских користи током обрачунског периода у облику прилива или повећања 

средстава или смањења обавеза који доводи до повећања капитала, осим оних повећања који 

се односе на доприносе учесника у властитом капиталу. Комплетан преглед остварених 

прихода Предузећа, за период 01.01. – 30.06.2014. године, се може приказати у сљедећој 

табели. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 На исправку вриједности потраживања од стамбених купаца се односи 1.352.848 КМ, док се на исправку 

вриједности потраживања од пословних купаца односи 98.985 КМ. 
5
 Повећање вриједности залиха се догађа када је вриједност залиха недовршене производње, полупроизвода и 

готових производа на крају године виша од вриједности на почетку године. 

 
6
 Смањење вриједности залиха се догађа када је вриједност залиха недовршене производње, полупроизвода и 

готових производа на крају године мања од вриједности на почетку године. 
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Табела 14: Преглед остварених прихода за период 01.01.2014. – 30.06.2014. године 

                                                                                                                                            Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А 

Остварено 

01.01.-

30.06.2013. 

Остварено 

01.01.-

30.06.2014. 

Индекс 

4/3  

1 2 3 4 5 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 13.034.326 11.697.252 89,74 

1 Приходи од продаје услуга  (1.1. + 1.2.) 12.896.949 11.516.094 89,29 

1.1. Приход од продаје услуга стамбеним купцима 

(1.1.1. + 1.1.2.) 8.693.564 8.087.553 93,03 

1.1.1. Приходи од продаје услуга стамбеним 

компцима по m² 8.004.808 7.467.035 93,28 

1.1.2. Приходи од продаје стамбеним купцима по 

калориметру (МWh) 688.756 620.518 90,09 

1.2. Приходи од продаје услуга пословним 

купцима   (1.2.1 + 1.2.2) 4.203.385 3.428.541 81,57 

1.2.1. Прих. од продаје пословним купцима по МWh 4.191.931 3.402.132 81,16 

1.2.2. Прих. од продаје  - остали купци 11.454 26.409 230,57 

2 Остали приходи 137.377 181.158 131,87 

2.1. Приходи од премија субвенција и дотација 0 0 0,00 

2.2. Приходи од донација 125.033 120.834 96,64 

2.3. Приходи од закупнине земљишта 3.986 4.156 104,26 

2.4. Остали приходи  (прикљ. такса, тарифе итд) 8.358 56.168 672,03 

II ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 65.092 8 0,01 

1. Приходи од камата 65.092 8 0,01 

III ОСТАЛИ ПРИХОДИ 437.476 493.646 112,84 

1. Наплаћена отписан  потражања 437.445 493.589 112,83 

2. Прих. од укидања дуг. резервисања 31 57 183,87 

  У К У П Н И     П Р И Х О Д И ( I + II + III) 13.536.894 12.190.906 90,06 

Редовне приходе Предузеће остварује обављањем своје основне пословне дјелатности, 

односно производњом и испоруком топлотне енергије, у складу са Општим и техничким 

условима  за испоруку топлотне енергије. Анализом претходне табеле може се констатовати, 

да у структури укупних пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје 

топлотне енергије стамбеним купцима (потрошачма), код којих се утрошак топлотне 

енергије обрачунава по m², кроз временски период од 12 мјесеци (са 63,84% учешћа)
7
. У 

периоду од 01.01. до 30.06.2014. године по овом основу остварен је приход у износу од 

7.467.035 КМ. Међутим, с обзиром да је у протеклом периоду одређен број стамбених 

потрошача уградио калориметре, те прешао на обрачун по утрошеном MWh топлотне 

енергије, па сходно том начину обрачуна, остварен је приход у износу од 620.518 КМ. Код 

пословних потрошача, гдје се обрачун цијене гријања врши по MWh, фактурисање се обавља 

мјесечно, по испоруци топлотне енергије, тако да је од ове категорије купаца за нешто више 

од 3,5 мјесеца гријања остварен приход од 3.402.132 КМ. Са друге стране, приход од продаје 

осталим купцима
8
 износе 26.409 КМ. Графичка илустрација структуре пословних прихода 

Предузећа је приказана на наредној слици.  

                                                 
7
 Види страну 12. 

8
 Категорија осталих купаца обухвата: услуге издавање сагласности, тендере, услуге укључења и искључења, 

услуге одржавање кућних инсталација и закупнине. 
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Слика 3 - Графичка илустрација структуре пословних прихода 

65%5%

30%

0%

Стамбени потрошачи по 
m²

Стамбени потрошачи по 
калориметру - по (МWh)

Пословни потрошачи по 
МWh

Остали купци

 
На основу тврдњи које су изнесене у претходном параграфу може се закључити, да су у 

првом полугодишту 2014. године остварени пословни приходи од продаје услуга у 

укупном износу од 11.516.094 КМ (по одобреном  цјеновнику гријања из 2011. године).  Ако 

се у разматрање узме исти период прошле године, може се закључити да индекс остварења 

износи 89,3, што показује да су приходи од продаје услуга у I полугодишту 2014. године у 

апсолутном износу мањи за 1.380.855 КМ, односно за 10,70 процентних поена. Та одступања 

су прије свега резултат преласка одређеног броја стамбених потрошача са обрачуна 

утрошка топлотне енергије по m² на обрачун по MWh. 

 

Узимајући у обзир и остале пословне приходе, који су остварени по другим основама, у овом 

полугодишту укупно остварени пословни приходи Предузећа износе 11.697.252 КМ. У 

поређењу са истим периодом прошле године, укупни пословни приходи су мањи за 1.337.074 

КМ, или за 10,3%.  Поред пословних прихода, у првој половини 2014. године Предузеће је 

остварило остале приходе, односно приходе по основу обављања осталих пословних 

активности у износу од 493.646 КМ. Остали приходи се искључиво односе на наплаћена 

отписана потраживања.  

 

Сходно томе, на основу претходног излагања може се констатовати сљедеће: укупни 

приходи Предузећа који се односе на период 01.01.–30.06.2014. године, по свим 

наведеним  основама, износе 12.190.906 КМ. Међутим, укупни приходи Предузећа за  исти 

период прошле године су износили 13.536.894 КМ, што је у апсолутном износу више за 

1.345.988 КМ у односу на првих шест мјесеци 2014. године. Међутим, то је највећим 

дијелом посљедица, горе поменутог, преласка одређеног броја стамбених потрошача са 

обрачуна утрошка топлотне енергије по m² на обрачун по MWh. 

Напомене: 

            1. Приходи од премија, субвенција и дотација (редни бр. 2.1.) обухватају субвенцију 

од Града Бања Лука. 

 2. Приходи од донација (редни бр. 2.2.) -  се односе на неамортизоване вриједности 

донираних основних средстава.  У складу са Међунардним рачуноводственим стандардима и 

рачуноводственом политиком, вриједност ових средстава се преноси у корист прихода за 

дати период у висини обрачунате амортизације тих средстава за тај период. 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, града Бања 

Лука и инвеститора са којима је закључен уговор о заједничком улагању, а чије улагање је 

веће од припадајуће прикључне таксе коју је он био дужан да плати за изграђени објекат.  



 

18 

 

           3. Остали пословни приходи по другим основама обухватају: прикључну таксу – 

47.751 КМ, тарифе за издавање сагласности - 7.100 КМ и приходи по основу тендерске 

документације 2.316 КМ. 

 

5.2. Расходи 

 
Да би Предузеће остварило приходе, неопходна су одговарајућа финансијска улагања у  

сталну и обртну имовину, ради стварања услова за обављање пословне активности предузећа 

због које је основано.
9
 Производња и дистрибуција топлотне енергије претпоставља 

сврсисходно трошење ресусрса Предузећа. Према томе, трошкови представљају у новцу 

изражену вриједност утрошеног рада, као и свих средстава и добара која су у Предузећу у 

циљу производње и дистрибуције топлотне енергије. Поред тога у трошкове спадају и 

одговарајући трошкови производне припремљености који су условљени капацитетима 

Предузећа. Овдје је потребно направити дистинкцију између трошка и расхода, јер расход 

представља ширу рачуноводствену и економску категорију од трошка, иако трошак по својој 

супстанци представља његов најзначајнији дио. Комплетан преглед остварених расхода 

Предузећа за период 01.01. – 30.06.2014. године се може видјети у сљедећој табели. 

Табела 15 : Преглед расхода Предузећа  за период 01.01. – 30.06.2014. године 

                                                                                                                                    Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А 

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3  
 01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014 

1 2 3 4 5 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 19.348.740 15.328.663 79,22 

1. Трошкови мазута 14.449.512 10.237.944 70,85 

2. 

Трошкови помоћног и 

потрошног материјала 46.345 71.501 154,28 

3. Трошкови резервних дијелова 8.284 10.010 120,84 

4. Режијски трошкови 13.674 14.532 106,27 

5. Трошкови ел. енергије 650.876 629.380 96,70 

6. Трошкови воде 427.251 453.945 106.25 

7. Трошкови горива 7.764 9.882 127,28 

8. Трошкови бруто зарада  запосл. 1.034.052 991.018 95,84 

9. 

Трошкови бруто накнада по 

колективном договору 536.921 518.871 96,64 

10. Остали лични расходи 90.003 66.608 74,01 

11. Трошкови производних услуга 284.374 429.725 151,11 

12. Трошкови амортизације 1.618.337 1.689.626 104,41 

13. 

Нематеријални трошкови  (без 

пореза и доприноса) 152.594 157.199 103,02 

14. Трошкови пореза 28.753 48.422 168,41 

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.125.381 1.024.109 91,00 

1. Расходи камата 1.125.381 1.024.109 91,00 

III OСТАЛИ РАСХОДИ 1.548.614 1.473.278 95,14 

                                                 
9
 Према рачуноводственом начелу узрочности, Предузеће признаје расходе на основу директне повезаности 

између насталих расхода и остварених прихода.  
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1. Губитак по осн. прод. и расх 0 0 0,00 

2. Расх. испр. вр. отп. потр. 1.546.887 1.469.446 94,99 

3.  Расх. залих. и ост. расх. 1.727 3.832 221,89 

  У К У П Н О     Р А С Х О Д И 22.022.735 17.826.050 80,94 

 

Напомене: 
Анализом претходне табеле може се констатовати сљедеће: 

 

1. Трошaк мазута зе период 01.01. - 30.06.2014. године по просјечној цијени без ПДВ-а: 

       

      - јануар - април, 2014. године .................  9.665,53 kg  x  1059,22 KM/t = 10.237.944 KМ 

 
 

Трошак мазута за исти период 2013. године је износио: 

             

      - јануар – април, 2013. године ................  12,411,48 kg  x 1164,18 KM/t =14.449.205 KM  

 

На основу тврдњи које су изнесене у претходном параграфу може се констатовати, да је у 

првој половини 2014. године укупно утрошено 9.665,53 тона мазута, док је у првој 

половини прошле године утрошено 12.411,48 тона мазута. Ове чињенице упућују на 

закључак да је у првом полугодишту 2014. године утрошено 2.745 тона мазута мање 

него у  истом периоду прошле године. Сходно томе, укупан трошак мазута у периоду од 

01.01.2014. године до 23.04.2014. године износи 10.237.944 КМ, док је трошак мазута у истом 

периоду прошле године износио 14.449.205 КМ. Дакле, трошкови мазута су смањени у првој 

половини ове године, у односу на исти период прошле године за 4.211.568 КМ, односно за  

29,15 процентних поена.  Међутим, смањењу потрошње мазута су највише допринијели:  

- нови приступ у понашању и раду, 

- рационална потрошња мазута и  

- увођење дневно-ноћног режима рада при нижим спољашњим температурама. 

 

2. Укупни трошак електричне енергије у првој половини 2014. години износи 629.380 

KM и мањи је за 21.496 КМ или за 3,30% у односу на исти период прошле године. 

 

3. Утрошак воде је веома висок. Он је посљедица неопходних допуна  система усљед 

губитака воде на мрежи, а све због њеног лошег стања и веома честих пуцања 

цијеви. Сходно томе, укупан трошак воде за прву половину 2014. године износи 

453.945 KM, и већи је за 6,25% у односу на исти период прошле године.  

 

4. Трошкови горива за возила и радне машине (ровокопач, агрегати, пумпе за воду 

итд.) износе 9.882 КМ и већи су за 2.118 КМ у односу на прву половину 2013. године.  

                                                               

5. Режијски трошкови обухватају трошкове канцеларијског материјала 10.071,35 КМ,  

ХТЗ опреме 924,41 КМ и трошкове отписа ситног инвентара у износу од 3,536,13 КМ. 

То  је  минимум који се дуже вријеме одржава кроз програм мјера штедње.   

6. Износ плата и накнада је реализован у бруто износу од 991.018 КМ. 

Најнижа цијена рада се није мијењала од 1.1.2006. године и она износи 125,00 КМ. 

      8. Остали лични расходи  у првој половини 2014. године износе  99.360 КМ и 

обухватају: 

- Бруто накнаде за чланове  Надзорног одбора, Одбора за  

ревизију и директора Одјељења за интерну ревизију.................................. 32.753 КМ 
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- Накнаде превоза запослених на посао и сa посла........................................ 42.186 КМ 

- Отпремнине за одлазак у пензију.................................................................. 12.100 КМ 

- Помоћи запосленима по колективном уговору 

(смрти, болести, поплаве и др.)...................................................................... 10.440 КМ 

 по колективном уговору............................................... (8.880 КМ) 

 болест, смрт, погребни трошкови................................. (1.640 КМ) 

- Накнаде трошкова службених путовања у земљи........................................     159 КМ 

- Накнаде трошкова службених путовања у иностранству............................  1.722 КМ 

                                                                                          Укупно:....................... 99.360 КМ  

Стога, на основу чињеница које су изнесене у претходном дијелу текста, графичка 

илустрација укупних расхода Предузећа се може видјети на сљедећој слици: 

Слика 4 – Графички приказ расхода Предузећа за период 01.01.2014. – 30.06.2014. године 

 

57%
29%

6%

8%
Трошкови мазута

Остали пословни 
расходи

Финансијски расходи 

Остали расходи

 
На основу увида у слику 4, може се уочити да је доминантно учешће трошкова мазута у 

укупним пословним расходима Предузећа. Такође, може се уочоти  да укупни пословни 

расходи учествују  са 86% у структури укупних расхода.   

Трошкови производних услуга у првом полугодишту 2014. године износе 429.725 КМ. 

Сходно томе, комплетан преглед трошкова производних услуга је приказан у наредној 

табели. 

Табела 16 – Трошкови производних услуга  

                                                                                                                        Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
                Назив трошка  

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3 
 01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014 

1 2 3 4 5 

1. Трошкови транспортних услуга 0 1.150 - 

2. Трошкови ПТТ услуга у земљи 59.540 20.521 34,47 

3. Трошкови ПТТ услуга у земљи фискни 

телефон 4.952 5.351 108,07 

4. Трошкови ПТТ услуга у земљи –

мобилни телефони
10

 12.829 14.490 112,94 

                                                 
10

 Усљед кашњења рачуна за мобилне телефоне за јун 2013. године, исти у провом полугодшту није 

рачуноводствено евидентран, те су трошкови по том основу били мањи у првом полугодишту 2013. године, у 

односу на исти период ове године. Међутим, ако се у обзир узму трошкови мобилне телефоније за првих пет 

мјесеци 2014. године,  исти су мањи за 134 КМ, у односу на исти период прошле године. 
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5. Трошкови за услуге на текућем 

одржавању ОС 169.333 307.732 181,73 

6. Остале услуге одржавања 9.862 2.548 25,84 

7. Трошкови осталих закупнина 4.800 9.600 200 

8. Трошкови пословне сарадње са 

медијима 4.481 15.246 340,24 

9. Трошкови оглашавања на радију, 

телевизији и сл. 1.200   0 

11. Трошкови за услуге у промету произв. и 

услуга 8.819 14.551 165 

12. Трошкови комуналних услуга 625 740 118,4 

13. Трошкови за услуге заштите на раду 
  7.506   

14. Трошкови регистрације аута 1.105 1.465 132,66 

15. Производне услуге по уговорима 5.862 25.438 433,93 

16. Производне услуге по уговорима о 

повр. и привр. пословима   3.118   

17. Трошкови осталих производних услуга 965 269 27,83 

  Укупно: 284.374 429.725 151,1 

 

Анализа табеле 16 упућује на закључак да су трошкови производних услуга у првој половини 

2014. године били већи за 51,10 процентних поена, у односу на исти период прошле године. 

Повећање трошкова производних услуга је искључиво генерисано повећањем  трошкова за 

услуге на текућем одржавању основних средстава за 138.399 КМ и трошкова производних 

услуга по уговорима за 19.576 КМ. Повећање  трошкова за услуге на текућем одржавању 

основних средстава је директна посљедица повећаног броја радова и санација усљед кварова 

на мрежи, као и повећања трошкова мјесечног одржавања информационих система. Са друге 

стране, повећање трошкова производних услуга по уговорима се углавном односи на 

пројекат изградње нових рејонских котловница у насељима Старчевица и Кочићев Вијенац, 

те на налаз и мишљење вјештака у вези утвђивања основаности евидентирања кредита 

Свјетске банке, те искњижавања истог из евиденција Предузећа. 

 

У периоду од 01.01. до 30.06.2014. године укупни нематеријални трошкови износе 157.199 

КМ и већи су за 3,02% у односу на исти период претходне године. Преглед трошкова 

нематеријалних услуга приказан је у наредној табели. 

Табела 17 - Нематеријални трошкови 

                                                                                                            Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
Назив трошка  

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3 
 01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014. 

1 2 3 4 5 

   1.  Трошкови непроизводних услуга 22.053 95.496 433 

   2.  Tрошкови репрезентације 4.051 7.319 180,7 

   3.  Трошкови премије осигурања 9.670 7.995 82,7 

   4.   Трошкови платног промета и 

банкарсих услуга 

 

99.493 

 

19.727 19,83 

   5.   Трошкови чланарина  0 100 - 
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   6.  Остали нематеријални трошкови 17.327 26.563 153,3 

     Укупно: 152.594 157.199 103 

Анализом претходне табеле може се закључити да је у првој половини 2014. године дошло 

до повећања трошкова непроизводних услуга за 333%, трошкова репрезентације за 80,70%  и 

осталих нематеријалних трошкова за 53,30%, у односу на прву половину 2013. године. 

Повећање трошкова непроизводних услуга је генерисано повећањем трошкова адвокатских 

услуга, трошкова процјене вриједности предузећа, трошкове рачуноводствених услуга и 

трошкова осталих непрозводних услуга.
11

 Повећање трошкова непроизводних услуга се 

највећим дијелом односи на нематријална улагања приликом израде пројеката нових 

рејонских котловница у насељима Старчевица и Кочићев Вијенац. Међутим, овдје се 

чини важним истаћи да су трошкови премије осигурања  мањи за 17,32%, док су трошкови 

платног промета и банкарских услуга мањи за 80,17 процентних поена у односу на исти 

период прошле године. 

Напомена: 
1. Остали нематеријални трошкови  износе 26.563 КМ и обухватају: трошкове огласа у 

штампи и другим медијима у износу од 4.332 КМ, административне судске таксе у 

износу од 3.017 КМ, трошкове претплате на стручне часописе и стручне публикације 

у износу од 2.122 КМ, накнаде за прекопе и радове на мрежи у износу од 8.590 КМ и 

остали нематеријални трошкови у износу од 8.503 КМ.
12

 

 

Трошкови пореза, накнада и такси у првом полугодишту 2014. године износе 43.565 КМ и 

већи су за 51,51% у односу за исти период прошле године. Преглед трошкова пореза, накнада 

и такси приказан је у табели 18. 

Табела 18 – Трошкови пореза, накнада и такси  

                                                                                                                    Износ у  КМ                     

Ред. 

бр. 
Назив накнаде  

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3  01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014. 

1 2 3 4 5 

1. Порез на имовину - 16.006  - 

2. 

Накнада за противпожарну 

заштиту 5.214 4.679 89,7 

3. Накнада за кориштење вода 3.999 3.995 99,9 

4. Накнада за кориштење шума 9.476 8.534 90,1 

5. Накнада коморама 3.434 3.808 110,9 

6. 

Накнада спољно трговинској 

комори БиХ 27 60 219,5 

7. Накнада за кориштење грађ. земљ. 5.579 4.119 73,8 

8. Порези, царине и друге дажбине 123 1.504 1.222,10 

9. 

Обавезе за таксу (Републичке и 

општинске) 900 860 95,6 

  Укупно: 28.753 43.565 151,5 

 

 

                                                 
11

 Остале непроизводне услуге укључују: вођење регистра хартија од вриједности, брокерске провизије, 

фотокопирње пројектне документације, прање возила,  РТВ претплата итд. 
12

 Остали нематеријални трошкови обухватају помоћ синдикату у износу од 8.000 КМ, те остале трошкове који 

се односе на руже за 8. март, посјете итд. 
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Напомена: 

 Повећање трошкова пореза, накнада и такси у првом полугодишту 2014. године, у 

односу на исти период прошле године, искључиво је генерисан трошковима пореза на 

имовину у износу од 16.006 КМ. У 2013. години ови трошкови су рачуноводствено 

евидентирани дана 01.07.2013. године у износу од 16.148 КМ, тако да нису били 

обухваћени полугодишњим финансијским извјештајем за 2013. годину. 
 

Финансијски расходи Предузећа се односе искључиво на расходе по основу камата који 

износе 1.024.109 КМ. Преглед финансијских расхода за период 01.01.-30.06.2014. године, 

приказан је у табели 19. 

Табела 19 – Финансијски расходи 

 

Ред. 

бр. 
Назив финансијског расхода 

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3 
 01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014 

1 2 3 4 5 

1.  Камате по кредитима у земљи 1.102.262 1.009.232 91,6 

2.  Расходи камата према добављачима 22.442 14.845 66,2 

3.  Затезне камате у земљи 677 32 4,7 

      Укупно: 1.125.381 1.024.109 91 

Анализа претходне табеле упућује на закључак су финансијски расходи у периоду од 

01.01.2014. до 30.06.2014. године мањи у апсолутном износу за 101.272 КМ, у односу на исти 

период прошле године. Смањење финансијског расхода је искључиво генерисано смањењем 

камата по кредитима у земљи за 93.030 КМ (што је посљедица отплате кредита, јер са 

протоком временског периода отплате кредита учешће камате у ануитету се смањује, док 

се учешће главнице повећава), те смањењем расхода по основу камата према добављачима за 

7.596 КМ. 

 

5.3. Остварени финансијски резултат и његова структура 
 

Структура финансијског резултата исказује колико од финансијког резултата прије 

опорезивања припада: 

- пословном резултату, 

- резултату финансирања, 

- резултату редовне активности, 

- резултату осталих прихода и расхода. 

 

Сходно томе, комплетан преглед остварених резултата по појединим активностима 

Предузећа, приказан је у табели 20. 
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Табела 20: Преглед остварених резултата по појединим активностима 

                                                                                                                                            Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
Назив позиције  

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3  01.01. -

30.06.2013. 
 01.01. -

30.06.2014. 

1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 13.034.326 11.697.252 89,74 
2 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 19.348.740 15.328.663 79,22 
I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1-2) 0 0 - 
II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (2-1) 6.314.414 3.631.411 57,51 
3 ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 65.092 8 0,01 
4 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.125.381 1.024.109 91,00 

III 
ДОБИТАК ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(3-4) 0 0 - 

IV 
ГУБИТАК ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(4-3) 1.060.289 1.024.101 96,59 
5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 437.476 493.646 112,84 
6 OСТАЛИ РАСХОДИ 1.548.614 1.473.278 95,14 

V 
ДОБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (5-

6) 0 0 - 

VI 
ГУБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (6-

5) 1.111.138 979.632 88,16 
VII УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5) 13.536.894 12.190.906 90,06 
VIII УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6) 22.022.735 17.826.050 80,94 

IX 
ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(II+IV+VI) 8.485.841 5.635.144 66,41 
X ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 0 9.277 0,00 

XI 
НЕТО ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 

(VIII+IX) 8.485.841 5.644.421 66,52 

На основу претходне табеле, гдје је приказан комплетан преглед остварених резултата по 

појединим активностима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2014. године, структуру 

финансијског резултата чини: 

1) Пословни резултат  - губитак: (3.631.411 КМ), 

2) Резултат финансирања - губитак: (1.024.101 КМ), 

3) Резултат редовне активности (1+2) - губитак: (4.655.512 КМ) 

4) Резултат осталих прихода и расхода - губитак: (979.632 КМ). 

Графички приказ структуре финансијског резлтата се може видјети у наставку текста. 

Слика 5 - Структура финансијског резултата (губитка) 

65%

18%

17%

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

ГУБИТАК ФИНАНСИЈСКЕ 
АКТИВНОСТИ

ГУБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ
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Дакле, Предузеће је у првој половини 2014. године остварило негативан финансијски 

резлутат, са износом текућег губитака од 5.644.421 КМ. Међутим, губитак у првих шест 

мјесеци ове године је у апсолутном износу  мањи за 2.841.420 КМ, у односу на исти 

период прошле године. Смањење губитка, у првој половини 2014. године у односу на исти 

период прошле године, генерисано је смањењем губитка из редовне пословне активности 

за 2.683.003 КМ, што је искључиво резултат смањења трошкова мазута. Такође, 

примјетно је смањење губитка по основу финансијских активности и осталих 

активности Предузећа, који су у укупном апсолутном износу мањи за 167.694 КМ.  

 

Међутим, да би се остварени резултат пословања у првој половини 2014. године компарирао 

са оствареним резултатом пословања у истом периоду  претходне године, онда се морају 

узети у обзир и сљедеће чињенице: 

 

1. Спољашња темература, је кључна детерминанта потрошње мазута. Њен просјек у 

првом полугодишту 2014. године  износи  8,1
0 

C, док је у првом полугодишту 2013. године 

биo 5,5
0 

C. 

2. Трошак електричне енергије и воде у првом полугодишту 2013. године је 

износио 1.078.127 КМ, док у првој половини 2014. године износи 1.083.325 КМ. Он је већи  у 

првом полугодишту 2014. године за 5.198 КМ.  

3. Остали расходи – расходи по основу исправке вриједности потраживања у 

првом полугодишту 2013. године су износили 1.546.887 КМ, а у 2014. години износе 

1.469.446 КМ. Наведени расходи су већи у првом  полугодишту  2013. године у односу на 

исти период 2014. године за 77.441 КМ.  

 

Ако се из обрачуна резултата пословања изузму приходи који нису резултат искључиво 

пословних активности (као што су субвенције) и ако се искључе расходи који имају 

обрачунски карактер (исправка вриједности потраживања и трошкови резервисања), онда би 

у првом полугодишту 2013. године био остварен губитак у износу од  6.938.954 КМ, док 

би губитак у првом полугодишту 2014. године био 4.174.975 КМ. То значи да под истим, 

горе наведеним претпоставкама, односно упоредивим условима, губитак у првој половини 

2014. године је  мањи за 2.763.979 КМ.  

 

У складу са чињеницама које су изнесене у претходном параграфу може се закључити, да 

укупан финансијски ефекат уштеда, у првој половини 2014. године у односу на исти период 

прошле године износи 4.274.442 КМ. Финансијски ефекат уштеда се аналитички може 

приказати у сљедећој табели. 

Табела 21: Финансијски ефекат уштеда у првој половини 2014. 

                                                                                                           Износ у КМ 

Назив позиције Износ 

Трошкови мазута 4.211.261 

Трошкови електричне енергије 21496 

Трошкови омекшане воде 41685 

УКУПНО: 4.274.442 

 

Међутим, да би се у потпуности приказала успјешност биланса, као и финансијски ефекат 

уштеда у првом полугодишту 2014. године, потребно је исказати однос резултата редовне 

активности и збира пословних и финансијских прихода, што је приказано у наредној табели: 
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Табела 22: Однос резултата редовне активности и збира пословних и финансијских прихода 

                                                                                                                                    Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А 

Полугодиште (период) 
Индекс 

4/3 
 01.01. -

30.06.2013. 

 01.01. -

30.06.2014 

1 2 3 4 5 

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 13.034.326 11.697.252 89,74 

2. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 65.092 8 0,01 

3. 
ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ (1+2) 
13.099.418 11.697.260 89,30 

4. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (7.374.703) (4.655.512) 63,13 

5. 
РАЦИО УСПЈЕШНОСТИ 

БИЛАНСА (4/3) 
0,56298 0,39800 70,70 

 

Напомена: Рацио успјешности показује колико се финансијског резултата редовне 

активности остварује на сваку конвертибилну марку пословних и финансијских прихода.  

 

Рацио успјешности биланса показује да Предузеће, у првој половини 2014. године, на 

сваку конвертибилну марку пословних и финансијских прихода остварује 40 пфенинга 

губитка редовне активности. Међутим, ако се у анализу узме исти период прошле године, 

намеће се закључак да је Предузеће на сваку конвертибилну марку пословних и 

финансијских прихода остваривало 56 пфенинга губитка редовне активности, што је за 16 

пфенинга више него у првом полугодишту ове године. Сходно томе, на основу чињеница 

које су изнесене у овом параграфу може се закључити да је прва половина 2014. године са 

финансијског (билансног) аспекта доста успјешнија од прве половине 2013. године. 

 

6. БИЛАНС СТАЊА  
 

         Биланс стања у основи представља снимак књиговодствене вриједности Предузећа на 

дан 30.06.2014. године. Шема биланса стања коју Предузеће користи је у складу са МРС 1- 

Презентација финансијских извјештаја. Средства и извори средстава вреднују се у складу са 

усвојеним рачуноводственим политикама Предузећа, који су директни пордукт 

Међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ), Међународних 

рачуноводствених стандарда (МРС), као и Закона о рачуноводству и ревизији. Сходно томе, 

преглед скраћене верзије активе биланса стања на дан 30.06.2014. године се може видјети 

у наредној табели. 

Табела 23: Преглед скраћене верзије активе биланса стања на дан 30.06.2014. године 

                                                                                                                                            Износ у КМ 
  

П о з и ц и ј а 

Т е к у ћ а   г о д и н а Стање на 

дан 

31.12.2013. 

 

Индекс 

5/6 
     Бруто Исправка 

вриједности 

Стање на дан 

30.06.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

А   СТАЛНА ИМОВИНА 93.026.950 61.463.413 31.563.537 32.725.229 96,5 

  1. Нематер. улагања 12.513.640 268.089 12.245.551 12.278.433 99,7 

  2. Некр. постр. и опр. 80.513.310 61.195.324 19.317.986 20.446.796 94,5 

  3. Дуг. фин. пласм. 0 0 0               - - 

Б ТЕКУЋА ИМОВИНА 56.213.672 15.804.729 40.408.943 24.613.497 164,2 

  1. Залих. мат. и  др. ср. 13.696.435 153.112 13.543.323 6.453.578 209,9 

  2.Кратк. потраж. пласмани 

и готовина 
42.517.237 15.651.617 26.865.620 18.159.919 147,9 
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В ГУБ.  ИЗНАД ВИСИНЕ 

ВЛ. КАПИТАЛА 
18.800.745 - 18.800.745 13.156.324 142,9 

  

Г 

ПОСЛОВНА  АКТИВА  

(А+Б+В) 
168.041.367 77.268.142 90.773.225 70.495.050 128,8 

Д Ванбилансн. актива     0 15.238.923 0,0 

Ђ УКУП.  АКТИВА (Г+Д) 168.041.367 77.268.142 90.773.225 85.733.973 105,9 

 

Са друге стране, преглед скраћене верзије пасиве биланса стања на дан 30.06.2014. године 

се може видјети у наредној табели. 

Табела 24: Преглед скраћене верзије пасиве биланса стања на дан 30.06.2014. године 

                                                                                                                                         Износ у КМ 

Ред. 

бр. 

П о з и ц и ј а Стање на дан 

30.06.2014. 

Стање на дан 

31.12.2013. 

Индекс 

3/4 

  1.                                 2                 3                  4         5 

  А  КАПИТАЛ 0 0       - 

   1. Основни капитал 29.648.609 29.648.609 100,0 

   2. Законске резерве 0 15.418 0,0 

   3. Ревалоризационе резерве 22.113.426 22.113.426 100,0 

   4. Нераспоређени добитак 0 2.002.432 0,0 

  5. Губитак до висине капитала 51.762.035 53.779.885 96,24 

  Б  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  0 0   

  В  ОБАВЕЗЕ 90.773.225 70.495.050 128,8 

   1. Дугорочне обавезе 37.481.377 27.146.013 138,1 

   2. Краткорочне обавезе 53.291.848 43.349.037 122,9 

  Г  ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) 90.773.225 70.495.050 128,8 

 Д  Ванбилансна пасива 15.238.923 15.238.923 100,0 

  Ђ  УКУПНА ПАСИВА ( Г+Д ) 106.012.148 85.733.973 123,7 

 

Напомене: 

1. У ванбилансној евиденцији је укњижен вреловод „Топлана-Хотел Босна“ у 

вриједности од 15.238.923 КМ, који је власништво Града Бања Лука. 

2. Дугорочне обавезе на дан 30.06.2014. године обухватају: 

- обавезе по дугорочним кредитима према банкама у износу од 26.012.691,19 КМ, 

- обавезе по репрограму пореза према Пореској управи РС у износу од 1.133.322 

КМ. 

- обавезе по репрограму дуга према Електродистрибуцији које износе 1.335.363 КМ 

- обавезе по основу емисије дугорочних обвезница (корпоративних обвезница) у 

износу од 9.000.000 КМ. Дугорочне обвезнице су емитоване како би се 

прикупила средстава ради финансирања пројекта изградње рејонских 

котловница на бази био масе (дрвне сјечке) у насељима Старчевица и 

Кочићев Вијенац. 

 

3. Краткорочне обавезе на дан 30.06.2014. године обухватају: 

3.1. Остале краткорочне финансијске обавезе, које обухватају: 
                 - позајмицу мазута од Града Бања Лука (у периоду од 2005. године - 2008. године) 

у износу од 10.519.233 КМ, 

3.2. Примљени аванси: 
- аванс Владе РС износи  5.768.615 КМ, 

- аванс стамбених потрошача и осталих пословних потрошача износи 263.332 КМ 

3.3. Пасивна временска разграничења износе 7.485.275 КМ.  

Према  рачуноводственој евиденцији аванс Владе Републике Српске износи 5.768.615 КМ. 

Међутим, овај износ не одражава реално дужничко повјерилачки однос између Топлане и 
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корисника буџета Републике Српске за које она плаћа гријање. Износ укупних обавеза ових 

корисника према Предузећу износи 4.970.931 КМ,  па сходно томе стварна обавеза (након 

пребијања потаживања и обавеза) Топлане према Влади Републике Српске  износи 797.684 

КМ. Због специфичности трезорског начина пословања, усаглашавање евиденција је 

неажурно, па је отуда у евиденцији већи износ аванса него што он стварно јесте. 

 

Одложени приходи и примљене донације се односе на неамортизоване вриједности 

донираних основних средстава.  У складу са Међународним рачуноводственим стандрадима 

и рачуноводственом политиком, вриједност ових средстава се преноси у корист прихода за 

дати период у висини обрачунате амортизације истог периода. Донирана средства се односе 

на улагања у основна средства извршена, односно донирана, у ранијем периоду (углавном од 

1999. до 2006. године), од  Парсонс-а америчког донатора, града Бања Лука и инвеститора са 

којима је закључен уговор о заједничком улагању, а чије улагање је веће од припадајуће 

прикључне таксе за изграђени објекат.  

 

6.1. Властити капитал  
 

Основни капитал Топлане износи 29.648.609 КМ и подијељен је на 29.648.609 акција 

појединачне номиналне вриједности 1,00 КМ.  На основу члана  24. став 1. тачка 5. Статута 

предузећа ''Топлана'' а.д. Бања Лука, а разматрајући приједлог Одлуке о покрићу губитка 

исказаног у пословању Предузећа за 2013. годину, под бројем: 04-8829/2014 од 30.04.2014. 

године, Скупштина акционара Друштва на Годишњој сједници Скупштине, одржаној дана 

02.06.2014. године, донијела је одлуку број: 04-11106/2014 да се усваја приједлог Одлуке о 

покрићу губитка исказаног у пословању  Друштва за 2013. годину,  у износу  2.017.850 

КМ.  У складу са овом Одлуком, начин да се исказани губитак у пословању Друштва покрије 

је сљедећи: 

- из нераспоређене добити текуће године, у износу......................   1.975.549,00 КМ, 

- из нераспоређене добити ранијих година, у износу ...................        26.883,00 КМ, 

- из законских резерви друштва, у износу .....................................         15.418,00 КМ. 

 

Овим поступком је смањен укупан кумулативни губитак Предузећа. Међутим, губитак 

изнад висине капитала је у апсолутном и процентуалном износу остао исти. Сходно 

томе, у продужетку је приказана структура властитог капитала на дан 30.06.2014. године. 

Табела 25: Структура властитог капитала на дан 30.06.2014. године 

                                                                                                                                             Износ КМ 

Ред. 

Бр. 

П о з и ц и ј а Стање на 

дан 

30.06.2014. 

Стање на 

дан 

31.12.2013. 

Индекс 

4/3 

  1.                                 2                 3                  4         5 

А  КАПИТАЛ 0 0       - 

1. Основни капитал 29.648.609 29.648.609 100,0 

2. Законске резерве 0 15.418 0,0 

3. Ревалоризационе резерве 22.113.426 22.113.426 100,0 

4. Нераспоређени добитак 0 2.002.432 0,0 

5. Губитак до висине капитала 51.762.035 53.779.885 96,25 

5.1.      Губитак ранијих година 46.117.614 43.782.794 105,33 

5.2.      Губитак текуће године 5.644.421 9.997.091 56,46 

 
Са друге стране, на основу члана 24. став 1. тачка 20. Статута предузећа „Топлана“ а.д. Бања 

Лука, Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука је на Годишњој сједници Скупштине, 
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одржаној дана 02.06.2014. године, донијела је закључак да се усваја извјештај Надзорног 

одбора  „Топлана“ а.д. Бања Лука о куповини сопствених акција
13

, под бр: 04-11030/2014, 

од 02.06.2014 године. Дакле, овдје је дошло до промјене у структури власништва основног 

капитала Предузећа, па у складу са извјештајем Централног регистра хартија од вриједности, 

структура власништва Предузећа је приказана у наредној табели:  

Табела 26 – Структура власништва 

 

Ред. 

Бр. 
Н А З И В  

Број 

акција 

Проценат 

власништва 

1. Акцијски фонд Града Бања Лука 22.771.572 76,80486% 

2. Топлана а.д. Бања Лука            5.565.080 18,77012% 

3. Остали акционари 1.311.957 4,42502% 

  Свега акцијски капитал 29.648.609 100,00000% 

 

Графичка илустрација структуре власништва Предузећа приказана је на сљедећој слици. 

Слика 6 : Графичка илустрација структуре власништва Предузећа 

 

77%

19%

4%

1 Акцијски фонд Града 
Бања Лука

2 Топлана а.д. Бања 
Лука           

3 Остали акционари

 
6.2. Потраживања  

 

Преглед укупних потраживања, пласмана и готовине Предузећа на дан 30.06.2014. године, 

приказан је у наредној табели. 

Табела 27: Преглед краткорочних потраживања, пласмана и готовине 

                                                                                                                         Износ у КМ 

Ред. 

бр. 

 

П О З И Ц И Ј А 

Стање на 

дан 

31.12.2013. 

Стање на 

дан 

30.06.2014. 

Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

    1. КУПЦИ У ЗЕМЉИ 15.178.958 16.108.859 106,1 

1.1. Купци - репрограми 751.817 749.790 99,7 

1.2. Купци - пословни потрошачи 7.038.096 7.997.981 113,6 

1.3. Купци - стамбен потрошачи. - станови 6.772.620 6.799.681 100,4 

                                                 
13

 Један од мотива откупа сопствених акција Предузећа јесте свакако да би се консолидовала контрола већинске 

групе акционара над Предузећем, а све у циљу смањења трошкова (информисања, сазивања скупштине 

акционара и сл.). 
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1.4. Купци - стамбени (калориметри) 400.672 171.927 42,9 

1.5. Купци - остали потрошачи 7.726 10.192 131,9 

1.6. Купци - прикључна такса 142.689 142.849 100,1 

1.7. Купци - потраж. по тужбама 65.338 236.439 361,9 

2. ДРУГА КАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВ. 342.401 54.622 16,0 

3. КРАТКОРОЧНИ ФИН. ПЛАСМАНИ 0 112.081   

4. ГОТОВИНА 153.299 8.408.863 5.485,3 

5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ 1.358.346 1.248.208 91,9 

6. АКТИВНА ВРЕМЕН.  РАЗГРАН. 1.126.915 932.987 82,8 

6.1. Унапр. плаћени трош. такси на тужбе   52.050   

6.2. Обрачунати ПДВ на примљени аванс 1.053.855 878.221 83,3 

6.3. Обрач. ПДВ на примљену робу и услуге 69.660   0,0 

6.4. Унапр. плаћена премија осигурања 3400 2716 79,9 

  КРАТКОР.  ПОТР. ПЛАСМ.  И ГОТ. 18.159.919 26.865.620 147,9 

Већ дужи низ година примјењивали су се различити критеријуми Правилника о 

рачуноводству при утврђивању исправке вриједности потраживања. Топлана је стално била 

суочена са проблемима дотрајале дистрибутивне мреже, скупим мазутом, неотклоњеним 

диспаритетима цијена, ограниченим субвенцијама и високим ненаплаћеним потраживањима. 

Због таквог стања, надлежни органи нису форсирали утужења купаца, па је велики дио 

ненаплаћених потраживања, са протеком времена и законски застарио. Обзиром да су ова 

потраживања изван законске могућности наплате, у полугодишњем рачуну за 2014. годину 

извршено је искњижавање по разним основама у укупном износу од  86.593,11 КМ (по 

основу директног отписа 17.612,88 KM и индиректног отписа 68.980 KM).  

 

Комплетан преглед фактурисаног и наплаћеног потраживања на дан 30.06.2014. године је 

приказан у табели број 28. 

Табела 28 - Преглед фактурисаног и наплаћеног потраживања 

                                                                                                                      Вриједност у КМ 

Р. 

бр. 
Структура купаца енергије 

Фактурисано Наплаћено Индекс 

01.06. - 

30.06.2013. 

године 

01.06. - 

30.06.2014. 

године 

01.06. - 

30.06.2013. 

године 

01.06. – 

30.06.2014. 

године 

  5/3   6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 20100 – Купци - репрограми 314.842 2.663 209.838 4.689 66,65 176 

2. 20110 – Купци - послов. потрош. 4.259.891 3.715.038 3.650.493 2.783.217 85,69 74,9 

3. 20120 – Купци -стамбени- калориметри 758.640 675.686 916.387 904.430 120,8 134 

4. 20130 – Купци - стамбени потрошачи 9.365.626 8.736.431 8.088.958 7.778.745 86,37 89 

5. 20140 – Купци  - остали потрошачи 19.157 48.477 40.986 46.222 213,9 95,3 

6. 20150 – Купци - прикључна такса 7.205 55.869 130.746 55.709 1815 99,7 

7. 20160 – Потр. од купаца по тужбама    441.517 313.046 19.453 84.045 4,406 26,8 

    У К У П Н О    -    К У П Ц И 15.166.878 13.547.210 13.056.861 11.657.056 86,09 86 

Анализом претходне табеле може се констатовати да је степен наплате потраживања, у 

односу на фактурисану реализацију у првом полугодишту  2014. године 86%,  док је  у истом 

периоду прошле године износио 86,06 %.
14

  

                                                 
14

 Према подацима коју су доступни на интернет страници Бањалучке берзе стоји да проценат (степен) наплате 

предузећа „Чистоћа“ а.д. Бања Лука (предузећа које обавља дјелатност из области комуналних дјелатности 

којим припада и дјелатност Топлане) од правних лица, предузетника и домаћинстава износи 33,40%, 53,43%, и 

65,09% респективно. 
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Стога, графички приказ фактурисаног и наплаћеног потраживања на дан 30.06.2014. године 

се може видјети на сљедећој слици. 

Слика 7 - Графички приказ фактурисаног износа и наплаћеног потраживања 
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Табела 29 - Преглед краторочних потраживања од купаца  

 

Р.бр. П о з и ц и ј а Бруто 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Нето 

вриједност 

1 2 3 4 5 

1. Купци на дан 31.12.2013. године 29.941.261 14.762.303 15.178.958 

2. Купци на дан 30.06.2014. године 31.760.426 15.651.567 16.108.859 

 

Анализом табеле 29 може се констатовати да су бруто потраживања Предузећа евидентирана 

у укупном износу од 31.760.426 КМ. Исправка вриједности потраживања од купаца износи 

15.651.567 КМ, док нето потраживања на дан 30.06.2014. године износе 16.108.859 КМ.  

 

6.3. Тужбе 

 

У периоду од 1999. године до 30.06.2014. године укупна вриједност спорова у којима је 

Топлана тужилац, а стамбени потрошач тужени износи 24.009.154,74 КМ. Преглед тужби 

приказан је у наредној табели. 

Табела 30 – Преглед тужби у којима је Топлана тужилац, а стамбени 

потрошачи тужени 

                                                                                                                             Износ у КМ 

Период утужења Број тужби Вриједност спорова Вриједност 

ријешених спорова 

01.08.1999 – 31.12.2009. 7864 8.093.078,62 
3.431.529,12 

01.01.2010 – 31.12.2010. 4618 4.174.011,54 
1.712.179,45 

01.01.2011 – 31.12.2011. 3502 2.976.681,89 
1.107.583,08 

01.01.2012 – 31.12.2012. 4917 4.142.860,69 
1.431.740,22 

01.01.2013 – 31.12.2013. 4370 3.237.866,46 
861.307,54 

01.01.2014 – 30.06.2014. 2.093 1.384.655,54 
305.593,35 

Укупно 
 24.009.154,74 8.544.339,41 
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Са друге стране, преглед тужби у којима је Топлана тужилац, а пословни потрошачи тужени, 

приказан је у наредној табели: 

Табела 31 - Преглед тужби у којима је Топлана тужилац, а пословни 

потрошачи тужени 

 

Период утужења Број тужби Вриједност утужења 

01.08.1999 – 31.12.2009 554 2.294.698,01 

01.01.2010 – 31.12.2010 104 70.565,08 

01.01.2011 – 31.12.2011 13 23.466,46 

01.01.2012 – 31.12.2012 35 125.698,19 

01.01.2013 – 31.12.2013 190 327.147,73 

01.01.2014 – 30.06.2014. 91 243.478,44 

Укупно 
987 3.085.053,91 

Напомене: 

 

Посебни проблеми наплате утужених и неутужених потраживања. Наплата утужених, па 

и неутужених потраживања,  зависи и од  процесних  претпоставки. Једна од њих која 

причињава посебан проблем је непозната адреса потрошача. Од таквих купаца Топлана на 

дан 30.06.2014. године потражује 1.633.899,33 КМ. 

 

Међутим, посебан проблем су потраживање од умрлих лица. Укупан дуг тих лица на дан 

30.06.2014. године износи 3.201.959,74 КМ. Проблем у вођењу извршног  и парничног 

поступка се јавља,  када се у току поступка утврди да су извршеници или тужени умрла 

лица. Податак о умрлим  лицима, против којих су покренути поступци наплате дуга путем 

суда,  добија се од суда у току поступка.  

 

Због  недостатка  података  да је неко лице умрло, не могу се спријечити негативне 

посљедице утужења  таквих лица, која не могу бити странке у поступку.   Суд, када утврди, 

да је тужено лице умрло, приједлоге за извршење или тужбене захтјеве против њих,  

рјешењем одбацује, као недопуштене. За случај када се утврди чињеница,  да је поступак 

наплате  дуга покренут за вријеме живота  потрошача,  а да је у међувремену дошло до 

настанка смрти истог, стоји  на располагању могућност, у складу са важећим прописима,  на 

бази података о насљедницима иза умрлих лица, да се покренути поступак усмјери према 

њима.  

 

Међутим, Предузеће није у могућности благовремено прибавити податке о насљедницима 

иза умрлих. До њих дође суд у оставинском поступку. Оставински поступци се покрећу  по 

службеној дужности на основу извода из књиге умрлих, из матичног уреда из мјеста гдје је 

умрло лице уписано у књигу рођених. Из непознатих разлога оставински поступци, понекад, 

се не покрећу по службеној дужности. У таквим случајевима ни суд благовремено нема 

податке ни о смрти неког лица ни о његовим насљедницима. Због свега овога Топлана трпи 

штетне посљедице, а описани проблем се континуирано увећава. 
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6.4. Обавезе  
 

6.4.1. Дугорочне обавезе  

 
Укупне дугорочне обавезе Предузећа на дан 30.06.2014. године износе 37.481.377 КМ и веће 

су у односу на 31.12.2013. године за 38,07 %. Преглед дугорочних обавеза је приказан у 

наредној табели:  

Табела 32 - Преглед дугорочних обавеза 

                                                                                                                                       Износ у КМ 

 

Ред. 

бр. 

 

П О З И Ц И Ј А 

Година (период)  

Индекс 

4/3 
Стање на дан  

31.12.2013. 

Стање на дан 

30.06.2014. 

1 2 3 4 5 

1. Дугорочни кредити у земљи 25.755.531 25.755.532 100 

2. Дугоророчни кредити у 

иностранству  (World bank) 

257.160 257.160 100 

3. Ост.  дуг. обав. - репрограм пореза 1.133.322 1.133.322 100 

4. Oбавезе по репрограму дуга према 

Електродистрибуцији 

0 1.335.363 - 

5. Обавезе по емитованим дуг.  ХОВ 0 9.000.000 - 

  ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 27.146.013 37.481.377 138,1 

Графички приказ структуре дугорочних обавеза на дан 30.06.2014. године се може видјети на 

сљедећој слици:  

Слика 8 – Структура дугорочних обавеза на дан 30.06.2014. године 

 
Напомене: 

1. Обавезе према Свјетској банци. У Извјештају Министарства за трезор 

институција БиХ бр. 01-1-3401/02 од 9.1.2003. године упућеног Министарству 

финансија Републике Српске се констатује да је Топлана повукла и искористила 

одређен износ средстава. Надаље се наводи да је Министарство финансија 

Републике Српске извршило одређену уплату за сервисисрање вањског дуга и да 

су та средства трансферисана Свјетској банци. Из наведеног се може закључити да 

је Топлана искористила наведена средства, а да их је Република Српска вратила, и   
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не потражује од Топлане да је рефундира за враћени износ. Износ кредита се 

мијења на дан билансирања зависно од курса долара према конвертибилној марци. 

2. Дугорочне обавезе према Пореској управи Републике Српске. Ранијим 

рјешењима утврђена је обавеза Топлане за порезе и доприносе. Оне су више пута 

репрограмиране. Дана 24.01.2008. године, са Пореском управом Републике 

Српске, закључен је Споразум о начину испуњења доспјелих пореских обавеза у 

износу од 2.124.979,69КМ, насталих са стањем на дан 30.6.2006 године. Према 

Споразуму, Топлана се обавезала да ће наведене обавезе уплатити у 180 једнаких 

мјесечних рата (15 година) у висини рате од 11.805,44 КМ. Последња рата 

доспијева у јануару 2023. године.  

3. Емисија дугорочних обвезница Предузећа (корпоративне обвезнице). У складу 

са одлуком која је донешена на 10. ванредној Скупштини акционара „Топлана“,  

одржаној дана 04.12.2013. године, извршена је емисија обвезница. Према 

извјештају о значајним догађајима и радњама које утичу на пословање 

емитентам (а у вези извјештаја о успјешности прве емисије обвезница упућене 

квалификованом инвеститору без обавезе објављивања проспекта), дана 

12.02.2014.  Предузеће је емитовало 120.000 обвезница номиналне вриједности 100 

КМ. У току уписа и уплате, фондови којима управља Инвестиционо развојна 

банка Републике Српске су уплатили 90.000 обвезница номиналне вриједности 100 

КМ и то: 

 „Акцијски фонд“ а.д. Бања Лука је уписао и уплатио 60.000 обвезница 

 „Фонд за реституцију“ а.д. Бања Лука је уписао и уплатио 30.000 

обвезница. 

Укупан број уплаћених хартија од вриједности: 90.000 обвезница номиналне 

вриједности 100  КМ у укупном износу од 9.000.000 КМ. Обвезнице су 

емитоване уз услов отплате за период од 10 година, са грејс периодом од 5 година 

и каматном стопом од 7% на годишњем нивоу. Средства прибављена емисијом 

обвезница ће се искористити за финансирање изградње рејонских 

котловница, у насељима Старчевица и Кочићев Вијенац.  

 

6.4.2.  Краткорочне обавезе  

 
Укупне краткорочне обавезе Предузећа на дан 30.06.2014. године износе 53.291.848 КМ и 

веће су за 22,94 % у односу на 31.12. 2013. године. Комплетан преглед краткорочних обавеза 

је  приказан у наредној табели. 

Табела 33 - Преглед краткорочних обавеза 

                                                                                                                              Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А 

Полугодиште (период) 

Индекс 

4/3 
Стање на 

дан 

31.12.2013. 

 Стање на 

дан 30.06.2014 

1 2 3 4 5 

1.  КРАТК. ФИНАНС. ОБАВЕЗЕ 14.575.657 12.832.937 88,04 

  
- Дио дугорочних  кредита који 

доспјевају на плаћање до једне године 
4.056.424 2.313.703 57,04 

  -Остале краткорочне  фин. обавезе 10.519.233 10.519.234 100,00 

   У томе:- зајам  мазута - Град 10.494.648 10.494.648 100,00 

                - остале обавезе граду 24.585 24.585 100,00 

2.  ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 21.014.849 32.647.423 155,35 

  - Примљени аванси 6.904.755 6.031.947 87,36 
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  - Обавезе према добављачима 14.108.375 26.613.607 188,64 

  - Остале обавезе из пословања 1.719 1.869 108,73 

3.  ОБАВ. ЗА ЗАРАДЕ И НАКН. ЗАР. 980 261.621 26.696,02 

4.  ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 113.367 10.849 9,57 

5.  ОБАВ. ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ 41.612 53.743 129,15 

6.  ПАСИВНА ВРЕМ. РАЗГРАНИЧЕЊА 7.602.572 7.485.275 98,46 

   КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 43.349.037 53.291.848 122,94 

 

Структуру краткорочних обавеза на најбољи начин приказује графичка илустрација, која се 

може видјети у наставку текста. 

Слика 9 – Структура краткорочних обавеза 
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61,26%

0,49%

0,02%

0,10%

14,05%

КРАТКОРОЧНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И 
НАКНАДЕ  ЗАРАДА

ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И 
ДОПРИНОСЕ

ПВР

 
Напомена: 

1. Анализом тебеле 33 констатује се да је повећање краткорочних обавеза Предузећа 

највећим дијелом генерисано повећањем обавеза према добављачима у апсолутном 

износу за 12.505.232 КМ, па сходно томе у наставку текста је приказна структура 

обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања: 

 

Обавезе према добављачима:  

 Оптима  26.164.914 KM 

 Електродистибуција 34.519 KM 

 Водовод а.д. Бања Лука 169.776 KM 

 Нова трговина Какањ 74.081 KM 

 УРБИС 34.538 KM 

 Остали добављачи за VI/2014 135.779 KM 

 26.613.607 KM 

Остале обавезе из пословања:  

 Обавезе за осигурање имовине 862 KM 

 Погрешне уплате банака 1.007 KM 

 1.869 KM 

2. Тачка 6.2. (Одложени приходи од донираних основних  средстава) - Одложени 

приходи се односе  на неамортизоване вриједности донираних основних средстава.  У 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводственом 
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политиком преносе се у корист прихода у висини трошкова амортизације обрачунског 

периода.
15

          

6.5. Стање кредита  
 

По свим кредитима и емитованим обвезницама Топлана је заложила цјелокупну имовину, 

земљиште, објекте, опрему, дистрибутивну мрежу и сва будућа потраживања.  Право 

првог хипотекарног реда за наплату има Хипо банка,  другог  реда Инвестиционо развојна 

банка Републике Српске,  трећег  реда - Нова банка Бања Лука, четвртог реда Град Бања 

Лука.  У табеларном прегледу је дат приказ по којим кредитима је Град Бања Лука судужник 

или гарант за враћање. 

Табела 34 - Преглед  кредита узетих од комерцијалних банака 

 

Ред. 
бр. 

Повјерилац 

 
Износ 

кредита у 
 КМ 

Хипотека над 

имовином 
Топлане 

Судужништво 

Града Бања 

Лука 

Гаранција 
Града 

Бања Лука 

1. Хипо банка- 4099 1.442.525 да да не 
2. Хипо банка -2321 602.066 да да не 
3. Хипо банка -4189 1.500.000 да да не 
4. Хипо банка- 4428-

отплаћен 
3.600.000 да да не 

5. Хипо банка -4429 355.409 да да не 
6. Хипо банка -7446 3.000.000 да не не 
7. Хипо банка -9090 4.750.000 да не не 
9. Нова банка -780090021  5.000.000 да не не 
10. Нова банка773110160-2 20.000.000 да не  да 

Стање дуга по неотплаћеним кредитима на дан 30.06.2014. године приказано је у наредној 

табели: 

Табела 35 - Стање дуга по неотплаћеним кредитима на дан 30.06.2014. године 

                                                                                                                                      Износ у КМ 

Ред. 
бр. 

Повјерилац Износ  
кредита 

Почетак 
отплате 

Стање дуга 
30.06.2014. 

Рок  
враћања 

Год.  
кам.-% 

1. Хипо банка- 
2321 

602.066 01.11.2006. 170.535 01.10.2016. 8,00 

1. Хипо банка- 
4189 

1.500.000 01.11.2006. 424.874 01.10.2016. 8,00 

2. Хипо банка- 
4429 

355.409 01.11.2006. 100.669 01.10.2016. 8,00 

3. Хипо банка- 
4099 

1.442.525 1.11.2006. 408.594  01.10.2016. 8,25 

4. Хипо банка-

7446 
3.000.000 01.06.2009. 935.493 01.06.2016. 6,25 

5. Хипо банка-

9090 
4.750.000 01.11.2011. 3.174.723   

 
01.11.2018. 8,04 

6. Нова банка-

780090021 
5.000.000 01.01.2012. 3.750.000 15.12.2024. 5,10 

7. Нова банка- 
773110160-2 

20.000.000 01.09.2011. 18.751.256 01.09.2021. 8,17 

8. Укупно 39.894.591 - 27.716.414 - - 

 

                                                 
15

 Види страну 28. 
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Дакле, стање дуга по неотплаћеним кредитима Предузећа на дан 30.06.2014. године износи 

27.716.414 КМ. Сходно томе, графички приказ стања дуга по неотплаћеним кредитима 

Предузећа на дан 30.06.2014. године, може се видјети на слици 9. 

 

7. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 

 
      У складу са параграфом 3 МРС 7 - Извјештај о токовима готовине  констатује се да су 

корисници финансијских извештаја предузећа заинтересовани за начин на који предузеће 

генерише и користи готовину и еквиваленте готовине.
16

 То важи без обзира на природу 

активности предузећа и без обзира на то да ли се готовина може сматрати производом истог, 

што може бити случај код финансијске организације. Предузећима треба готовина из 

суштински истих разлога, колико год да се њихове главне активности којима се остварује 

приход могу разликовати. Готовина им треба за обављање свог пословања, за плаћање 

обавеза и за обезбеђење приноса својим инвеститорима. МРС 7 такође дефинише захтјеве 

везане за презентацију извештаја о токовима готовине и објелодањивања у вези са њима. 

Сходно томе, токови готовине које је Предузеће остварило из различитих активности, 

приказани су у наредној табели. 

Табела 36 - Преглед токова готовине 

                                                                                                                                          Износ у КМ 
 

Ред. 

  бр. 

 

               Прилив и одлив 

Полугодиште (период)  

    

Индекс 
 Остварено 

  I-VI-2013. 

  Остварено 

  I-VI- 2014. 

    1. ПРИЛИВ ГОТОВ.ИЗ ПОСЛ.АКТИВ. 16.157.825 14.157.684 87,6 

 1.1. Прилив од купаца и примљени аванси 16.154.873 13.192.798 81,7 

 1.2.Прилив од субвенција  дотација и сл. 2.952 117.297 3.973,5 

 1.3. Остали приливи    - 847.589 - 

    2. ОДЛИВ ГОТОВ.ИЗ ПОСЛ.АКТИВ. 14.172.668 11.123.204 78,5 

 2.1. Одливи добављачу и дати аванси 11.293.821 7.631.829 67,6 

 2.2. Одл.- испл. зар. нак. и ост. лич.  расходи 1.644.231 1.354.168 82,4 

 2.3. Одливи по основу плаћања камата 1.103.341 1.024.109 92,8 

 2.4. Остали одливи 131.275 1.113.098 847,9 

    I НЕТО ПРИЛ. ГОТ. ИЗ  ПОСЛ. АКТИВ (1-2) 1.985.157 3.034.480 152,9 

    II НЕТО ОДЛ. ГОТ. ИЗ  ПОСЛ.  АКТИВ.(2-1)                -               - - 

    3. ПРИЛ.ГОТОВ.ИЗ АКТ.ИНВЕСТИР. 65.092 0 0,0 

 3.1. Прил. од кратк. финан. пласмана               - - - 

 3.2. Прил. од дугор. финсн. пласмана               - - - 

 3.3. Прил. од камата 65.092   0,0 

 3.4. Прил. од продаје некретнина  О.С. - - - 

    4. ОДЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТ. ИНВЕСТИРАЊА 215.518 791.211 367,1 

 4.1. Одлив по кратк.фин. пласманима - - - 

 4.2. Одлив по куповини О.С. 215.518 791211 367,1 

 4.3. Одлив по осн. ост.дуг. фин. плас - - - 

   III НЕТО ПРИЛ. ГОТ. ИЗ АКТ. ИНВЕСТ. (3-4)       

  IV НЕТО ОДЛ. ГОТ. ИЗ АКТ. ИНВЕСТ. (4-3) 150.426 791.211 526,0 

    5. ПРИЛ.ГОТОВ.ИЗ АКТИВ.ФИНАНС. 0 9.000.000 - 

                                                 
16

 Такође, слична констатација је наведена у параграфу 111, МРС 1 – Презентација финансијских извјештаја 

гдје стоји  сљедеће:  информације о токовима готовине пружају корисницима финансијских извјештаја основ за 

процјену способности предузећа да ствара готовину и готовинске еквиваленте и потреба предузећа да користи 

ове токове готовине. 
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 5.1. Прилив по осн. дугор. кредита - - - 

 5.2. Прилив по осн. кратк. кредита - - - 

 5.3. Прилив по осн.осталих крат. и дуг. обав. - 9.000.000 - 

    6. ОДЛИВ ГОТ. ИЗ АКТИВ. ФИНАНС. 1.245.505 2.987.705 239,9 

 6.1. Одлив по основу дугор. кредита 1.225.067 2.987.705 243,9 

 6.2. Одлив по основу кратк. кредита                -                -   

 6.3. Одлив по основу финанс. лизинга                -                - - 

 6.4. Одлив по осн. др. дугор. и крат. обав. 20.438                - - 

   V НЕТО ПРИЛ. ГОТ. ИЗ АКТ.ФИНАНС. (5-6)   6.012.295   

  VI НЕТО ОДЛ. ГОТ. ИЗ  АКТ. ФИНАНС. (6-5) 1.245.505     

    7. УКУПНИ ПРИЛИВИ (1+3+5) 16.222.917 23.157.684 142,7 

    8. УКУПНИ ОДЛИВИ   ( 2+4+6) 15.633.691 14.902.120 95,3 

 VII НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВ. (7-8) 589.226 8.255.564 1.401,1 

VIII НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. (8-7)      

       *Готовина на почетку обрачунског периода 487.573 153.299 31,4 

 *Готовина на крају обрачунског периода 1.076.799 8.408.863 780,9 

 
Овдје се може уочити да стање готовине на дан 30.06.2014. године износи 8.408.863 КМ, што 

је за 680,91% више него на дан 30.06.2013. године. Повећање готовине је највећим дијелом 

генерисано активностима финансирања, што је директна посљедица емисије дугорочних 

обвезница Предузећа у укупном износу од 9.000.000 КМ. 

 

8. УТРОШЦИ ОСНОВНИХ ИНПУТА 
 

Преглед утрошка мазута, у  периоду од 01.01. до 30.06., за последњих пет година, приказан 

је у сљедећој табели: 

Табела 37 - Преглед утрошака мазута у тонама 

                                                                                                                          Износ у тонама 

Ред. 

бр. 

 

Назив 

инпута 

Утрошак за посматрани период по годинама 

01.01-30.06. 

2010. 

01.01-30.06. 

2011. 

01.01-30.06. 

2012. 

01.01-30.06. 

2013. 

01.01-30.06. 

2014. 

1.  Мазут 15.119 11.326 13.807 12.411 9.666 

 

Kретање утрошка мазута за посматрани период  графички се може приказати на сљедећи 

начин: 

Слика 10 – Кретање утрошка мазута 
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Утрошак мазута је негативно корелисан са спољашњом температуром. Сходно тој хипотези, 

дневни просјек температуре je сљедећи: 

 3.90
0
C    у периоду од 01.01. до 30.06.2010. године, 

 5.00
0
C    у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године, 

 4.60
0
C    у периоду од 01.01. до 30.06.2012. године, 

 5,50
0
C    у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године, 

 8,10
0
C    у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године, 

 

Графички приказ кретања просјечне спољашње температуре је приказан на сљедећој слици: 

Слика 11 – Кретање просјечне спољашње температуре 
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Поредећи слику 10 и слику 11 потврђује се  хипотеза изнесена у претходном параграфу.  

Дакле, може се констатовати да коефицијент корелације
17

 (за посматрани период) између 

утрошка мазута и просјечне спољашње температуре износи -0,891652, односно да се ове 

двије величине крећу у различитим смјеровима. Такође, кефицијент корелације упућује на 

закључак да постоји веома јака веза између ове двије величине. 

 

Сљедећи инпут који директно учествује у производњи топлотне енергије јесте вода. 

Комплетан преглед утрошка воде у периоду од 01.01. до 30.06., за посљедњих пет година, 

приказан је у сљедећој табели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Коефицијент корелације је статистички модел који показује у ком смјеру се крећу двије величине (у овом 

случају то је утрошак мазута и просјечна спољашњеатемпература)  и која је јачина везе између те двије 

величине. Коефицијент корелације се креће у интервалу од -1 до +1. Када се величине крећу у истом смјеру 

(расте једна величина и расте друга величина), тада се коефицијент корелације налази у интервалу од 0 до +1, а 

када се величине крећу у супротним смјеровима (једна величина расте, а друга опада) тада се коефицијент 

корелације налази у интервалу од 0 до -1. Када је коефицијент корелације 0, тада се двије величине крећу 

независно једна од друге. Што је коефицијент корелације ближи екстремним вриједностима, односно +1 и -1, то 

је јача веза између двије величине. 
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Табела 38 - Преглед утрошака воде у m
3
-метрима кубним (1m

3
=1000литара)  

(по годинама)  

                                                                                                                                 Износ у m
3
 

Ред. 

бр. 
Назив утрошка 

Утрошак за посматрани перидо по годинама 

01.01-

30.06.2010. 

01.01-

30.06.2011. 

01.01-

30.06.2012. 

01.01-

30.06.2013. 

01.01-

30.06.2014. 

1. 
Утрошена вода - 

Водовод
18

  
17.306 29.974 28.341 27.039 38.669 

2. 

Утрошена омекшана 

вода - Водовод 

(техничка припрема 

воде за производњу 

топлотне енергије) 

39.760 2.965 21.413 3.217 22.045 

3. 
Утрошена омекшана 

вода - Фабрика воде 
108.455 109.753 138.378 108.353 97.981 

4. Укупно 165.521 142.692 188.132 138.609 158.695 

                                                                                                                                 

Напомена  
Према европским стандардима губитак воде у топланама у току једне грејне сезоне је 

приближан количини воде која се налази у напуњеном систему. Напуњен топлификациони 

систем Топлане садржи око 7500 m
3
. Произилази да је код нас губитак у периоду од 2008.-

2013. године, у просјеку, по години, већи за  35 пута (или 3400%) у односу на европски 

стандард. Разлог толиких губитака је лоше стање дистрибутивне мреже. Оно се чак 

погоршава. 

 

Упоредни преглед остварене производње топлотне енергије и утрошака кључних инпута који 

директно учествују у производњи топлотне енергије, призан је у наредној табели. 

Табела 39 - Упоредни преглед остварене производње и кључних утрошака 

                                                                                                                                        У m
3
 

Ред. 

бр. 

 

Е л е м е н т и 

Jед. 

мјере 

Oстварено 

I-VI-2013 

Остварено 

I-VI-2014 

Индекс 

6/5 
1 2 3 5 6 8 

1. Произведено топлотне енергије 

(изв. показ. из  утрошеног 

мазута) 

 

MWh 

107.921 84.052 77,9 

2. Утрошак мазута Т 12.411 9.666 77,9 

3. Утрошена вода m
3
 27.039 38.669 143,01 

4. Утрошена омекшана вода m3 111.570 120.026 107,57 

5. Просјечна спољ. температура ° С 5,5 8,1 147,3 

6. Степен наплате потраживања % 86 86 100,0 

7. Вриједност реализ. инвестицја КМ 215.519 527.935 245,0 

8. Просјечан број запослених 

на основу часова рада 

 

радн. 146 136 93,2 

9. Просјечна запосленост 

на бази стања крају мјесеца 

 

радн. 143 138 95,1 
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 Ова категорија утрошка воде се највећим дијелом односи на одржавање основних средстава Предузећа, 

односно на прање котлова.  
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Напомена: Укупан утрошак електричне енергије у првој половини 2014. године износи 

5.585 MWh.  Од тога се на котловницу односи 3.879 МWh, док се на мрежу односи 1.706 

МWh. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА 

 
Топлана је са инвеститорима грађевинских објеката, стамбених, пословних и 

стамбено-пословних, закључивала уговоре  чији је предмет заједничко  улагање у изградњу 

вреловода и вреловодног прикључка са топлотном подстаницом, са сврхом прикључка 

изграђених објеката на дистрибутивну мрежу Топлане. 

 

Друга страна је градила вреловодну мрежу. Изграђена мрежа са шахтовима, подстаницама и 

другим инсталацијама се преносила у власништво Топлани, док су са друге стране 

инвеститори ослобађани плаћања прикључне таксе.  У наставку се приказују нереализовани 

уговори о заједничким улагањима.  

Табела 42 - Преглед закључених,  а нереализованих уговора о заједничком улагању 

 

Ред. 

бр. 

О п и с Датум 

уговора 

В р и ј е д н о с т  (у КМ) 

Уговор. Реализов. Нереализ. 

1. ГП „Крајина“, Бања Лука 28.1.2008. 4.386.676 1.096.578 3.290.028 

2. „Стефан Милутин“, Бања Лука 13.5.2010. 331.243 164.531 166.712 

3. „Техносинт“, Лакташи 1.12.2011. 45.236 17.869 27.367 

4. Техносинт“, Лакташи и Зрнић 

компани, Приједор 

17.10.2011. 185.863 114.785 71.078 

5. Siny Iberica, Бања Лука 17.10.2011. 94.764 13.125 81.639 

6. LTG Company, Бања Лука 17.10.2011. 35.393 16.185 19.208 

7. БДБ Инвест-Приједор, ДЛП Инвест, 

Синергија плус, Лукић инвест, Ред 

брик градња, сви из Бањалуке 

17.10.2011. 171.332 47.526 123.806 

8. BEWO, Бања Лука 17.10.2011. 101.686 55.757 45.929 

9. Гранд МС, Витез; Градид 

инжењеринг, Градишка и  

И.Н.С.А. група, Бања Лука 

15.10.2008. 365.908 158.118 207.790 

10. УКУПНО  5.718.101 1.684.474 4.033.627 

 
10. ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ИМОВИНЕ 

  

Главни проблеми постојећег топлификационог система су: 

 Застарјелост постројења и опреме, 

 Велики губици воде, 

 Велики губици топлоте, 

 Неуравнотежен квалитет у испоруци топлотне енергије, 

 Високи трошкови производње и испоруке топлотне енрегије, 

 Недостатак трајних обртних средстава, 

 Презадуженост. 

 Улагањем у имовину оствариле би се значајне уштеде и  побољшао  се квалитет 

гријања. У Студији Европске Инвестиционе Банке, урађеној 2007. године, на захтјев Града 

Бања Лука, процијењена улагања у имовину су: 
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Ред. 

бр. 

О п и с Износ у 

еврима 

1. Модернизација котловнице 4.700.000,00 

2. Инвестиције на заштити околине 1.300.000,00 

3. Побољшање примарне мреже 10.500.000,00 

4. Побољшање секундарне мреже 15.000.000,00 

5. Модернизација подсатаница 3.600.000,00 

6. Инсталирање мјерача топлоте у зградама 2.600.000,00 

7. УКУПНО 37.000.000,00 

 

Због значајног протека времена од израде наведене Студије, и погоршања стања имовине 

услијед „зуба времена“, приказане вриједности треба узети као оријентационе. 

 

11. ЗНАЧАЈАНИ  ДОГАЂАЈИ  
 

У првом полугодишту 2014. године, могу се издвојити три значајна догађаја, која су по својој 

„природи“ имали утицаја на финансијску политику Предузећа.  

 

1. Дана 12.02.2014. године Предузеће је емитовало 120.000 обвезница номиналне 

вриједности 100 КМ у укупном износу од 9.000.000 КМ.  Средства прибављена 

емисијом обвезница ће се искористити за финансирање изградње рејонских 

котловница у насељима Старчевица и Кочићев Вијенац. Емисија обвезница ће 

имати утицаја на будућу финансијску и економску политику Предузећа. 
2. Дана 02.06.2014. године Предузеће је извршило откуп сопствених акција. 

Према извјештају о куповини сопствених акција, који је доступан на интернет 

страници Бањалучке берзе, Предузеће је откупило 5.565.080 акција, по тржишној 

цијени од 0,02 КМ по акцији. Главни разлог откупа сопствених акција Предузеће 

јесте заправо да би се консолидовала контрола већинске групе акционара над 

Предузећем, а све у циљу смањења трошкова (информисања, сазивања скупштине 

акционара и сл.). Стога, откуп сопствених акција Предузећа ће имати утицаја 

на будућу финансијску и економску политку Предузећа 

3. У првом полугодишту 2014. године је отпочела изградња рејонских 

котловница на био масу (дрвну сјечку) у насељима Старчевица и Кочићев 

Вијенац, укупне снаге 16 МW. Изградњом периферних котловница ће се 

побољшати квалитет испоруке и дистрибуције топлотне енергије у наведеним 

насељима. Циљ овог пројекта јесте подстаћи смањење утрошака  мазута, што ће 

смањити трошкове за производњу топлотне енергије. Изградња рејонских 

котловница ће имати значајне ефекте на будућу финансијску и економску 

политку Предузећа. 
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12. ИЗЈАВА О ПРИМЈЕНИ СТАНДАРДА КОРПОРАТИВНОГ 

УПРАВЉАЊА 
 

       Топлана је у свом раду примјењивала Стандарде корпоративног управљања које је 

усвојила Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске бр. 117/11). У складу са тим Стандардима, а који се темеље на ОЕЦД-

овим приципима, Топлана благовремено објављује све значајне информације о пословању, 

поштује права акционара, равноправно третира акционаре, ангажује независног ревизора за 

ревизију финансијских извјештаja, примјењује принципe стручности и  одговорности у 

управљању, све у најбољем могућем интересу акционара.  
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13. АНАЛИЗА ПРИНОСНОГ, ИМОВИНСКОГ И ФИНАНСИЈКОГ 

ПОЛОЖАЈА  
 

13.1. Анализа приносног положаја 

 
     Анализа приносног положаја Предузећа ће се посматрати искључиво са аспекта анализе 

ризика остварења резултата редовне активности, доње тачке рентабилности и стопе 

еластичности.  Резултат осталих активности неће бити узет у разматрање из разлога што 

постоји велика вјероватноћа да се неће појавити у наредним обрачунским периодима. 

Табела 43 - Анализа ризика остварења резултата редовне активности, доње тачке 

рентабилности и стопе еластичности 

                                                                                                                                   Износ у КМ 

Ред. бр. П О З И Ц И Ј А 

 ПОЛУГОДИШТЕ 

Текуће Претходно 

1. Пословни приходи  11.697.252 13.034.326 

2. Варијабилни расходи
19

 13.540.980 17.602.360 

3. Маржа покрића (1 - 2) (1.843.728) (4.568.034) 

4. Фиксни и претежно фиксни расходи  1.787.683 1.746.380 

5. Нето расходи финансирања 1.024.101 1.060.289 

6. Пословни резултат  (3 - 4) (3.631.411) (6.314.414) 

7. Резултат редовне активности (6 - 5) (4.655.512) (7.374.703) 

8. 

Потребан пословни приход за остваривање 

неутралног пословног резултата  15.328.663 19.348.740 

9. 

Потребан пословни приход за остваривање 

неутралног резултата редовне активности  17.376.865 21.469.318 

10. 

Проценат искориштења пословног прихода за 

остварење неутралног пословног добитка (8/1) 131,045% 148,444% 

11. 

Стопа еластичности остварења неутралног 

пословног резултата  ((1-8)/1)*100 -31,045% -48,444% 

12. 

Проценат искориштења пословног прихода за 

остварење неутралног резултата редовне 

активности (9/1)*100 148,555% 164,714% 

13. 

Стопа еластичности остварења неутралног 

резултата редовне активности  ((1-9)/1)*100 -48,56% -64,71% 

 

На основу финансијских извјештаја, индикатори ризика остварења финансијског резултата и 

доње стопе рентабилности Предузећа дају резултате на основу којих се јасно може 

закључити да не постоји модел по ком је могуће организовати пословање на граници 

рентабилности у оквирима постојећих ограничења – цијена по јединици излазног производа, 

који су екстерно детерминисани (Скупштина Града Бања Луке даје сагласност на корекцију 

цијене излазног производа). Анализом претходне табеле се може констатовати да би 

Предузеће требало да повећа продајне цијене гријања за 31,04%  како би остварило 

неутралан пословни резултат (уз услов да остали параметри остану непромјењени). Да би 

Предузеће остварило неутралан резултат редовне активности, неопходно је повећање 
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 Варијабилни расходи обухватају: трошкове материјала за израду, трошкове горива и енергије, трошкове 

производних услуга и 40% трошкова бруто плата и накнада радника. 
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прихода од 48,56%,  уз услов да остали параметри на страни расхода остану непромјењени. 

Потребан пословни приход за остварење неутралног пословног резултата износи 17.376.865 

КМ. Према подацима из биланса успјеха за првих пола године, да би Предузеће остварило 

неутралан укупни финансијски резултат потребно је повећање пословних прихода за 

52,40%, односно у апсолутном износу за 6.309.956 КМ.
20

 Међутим, ако се у обзир узме 

исти период прошле године, може се закључити да је прва половина 2014. године 

неупредиво успјешнија. Наиме, главни разлог у остваривању таквих резултата јесу 

искључиво уштеде у мазуту које су остварене у првој половини 2014. године.  

 

13.2. Анализа имовинског положaja 
Имовински положај чини актива Предузећа, што обухвата: 

 Анализу структуре активе, 

 Анализу структуре оперативне имовине, 

 Анализу  сталне имовине, 

 Анализу обртне имовине. 

 

13.2.1. Структура активе  

 
Структура активе Предузећа приказана је у наредној табели. 

Табела 44: Структура активе Предузећа 

                                                                                                                                  Износ у КМ 

Ред. бр. П О З И Ц И Ј А  
ПОЛУГОДИШТЕ Индекс 

3/4 Текуће  Претходно 

1. 2 3 4 5 

2. Стална имовина 31.563.537 32.725.229 96,45 

3. Текућа имовина 40.408.943 24.613.497 164,17 

4. Губитак изнад висине капитала 18.800.745 13.156.324 142,90 

5. УКУПНА АКТИВА 90.773.225 70.495.050 128,76 

На основу анализе структуре активе констатује се да укупну активу чини 34,77% стална 

имовина, 44,52% текућа имовина, док губитак изнад висине капитала процентуално 

учествује са 20,71%. Графичка илустрација структуре активе биланса стања се може видјети 

на сљедећој слици: 

Слика 12 – Структура активе Предузећа 

35%

44%

21%
Стална имовина

Текућа имовина

Губитак изнад висине 
капитала
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 Овдје је у анализу укључен и резултат редовне активности. 
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Губитак изнад висине капитала је у суштини губитак повјерилаца, јер је имовина мања од 

обавеза за износ губитка изнад висине капитала. То практично значи да ће обавезе Предузећа 

бити исплаћене мање у износу губитка изнад висине капитала. Такође, анализом структуре 

активе, намеће се закључак да је укупна актива већа за 28,76%, у односу на исти период 

прошле године. То повећање је искључиво генерисано, емисијом обвезница Предузећа, 

повећањем залиха материјала (мазута) и повећањем губитка изнад висине капитала.   

 

13.2.2. Структура и ефикасност оперативне имовине  

 
Оперативну имовину Предузећа чини стална и текућа (обртна) имовина, а њена структура 

према подацима из претходног одјељка је сљедећа: 

Табела 45: Структура оперативне имовине Предузећа 

                                                                                                                                      Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

ПОЛУГОДИШТЕ Индекс 

3/4 Текуће  Претходно 

1 2 3 4 5 

2. Стална имовина 31.563.537 32.725.229 96,45 

3. Текућа имовина 40.408.943 24.613.497 164,17 

5. УКУПНА ОПЕРАТИВНА ИМОВИНА 71.972.480 57.338.726 125,52 

 

Укупна оперативна имовина Предузећа на дан 30.06.2014. године износи 71.972.480 КМ, што 

је за 25,52% више у односу на стање на дан 31.12.2013. године. Ефикасност оперативне 

имовине се мјери коефицијентом обрта и бројем дана везивања оперативне имовине, што је 

приказано у наредној табели.  

Табела 46: Ефикасност оперативне имовине 

                                                                                             Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

1. Приходи од продаје (01.01.-30.06.2014. год.) 11.516.094 

2. Финансијски приходи (01.01.-30.06.2014. год.) 8 

3. Оперативна имовина на дан 30.06.2014. године 71.972.480 

4. Оперативна имовина на дан 31.12.2013. године 57.338.726 

5. Просјечна оперативна имовина  ((3+4)/2) 64.655.603 

6. 
Коефицијент обрта оперативне имовине 

((1+2)/5) 
0,17811452 

7. 
Број дана везивања оперативне имовине 

(180/6) 
1010,58 

Напомена: што је коефицијент обрта већи, а број дана везивања је мањи, ефикасност 

оперативне имовине је већа. 

 

Коефицијент обрта оперативне имовине износи 0,178, док је број дана везивања 1010,58. То 

практично значи да се у току прве половине 2014. године оперативна имовина у просјеку 

обрнула 0,178 пута, односно да је у просјеку потребно двије године и девет мјесеци да се 

обрне оперативна имовина. 
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13.2.3. Структура и стање сталне имовине 
 

Структура сталне имовине заправо показује из чега се стална имовина Предузећа састоји. 

Структура сталне имовине се може илустровати сљедећом табелом: 

Табела 47- Структура и стање сталне имовине 

                                                                                                                     Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

ПОЛУГОДИШТЕ 
Индекс 

3/4 Текуће  Претходно 

1 2 3 4 5 

1. Нематеријална имовина 12.245.551 12.278.433 99,7322 

2. Грађевински објекти 12.407.609 12.643.602 98,1335 

3. Постројење и опрема  6.478.067 7.588.356 85,3685 

4. 

Аванси, некретине 

постројења и опрема и 

инвестиционе некретнине у 

припреми 

432.310 214.838 201,226 

5. СТАЛНА ИМОВИНА 31.563.537 32.725.229 96,4502 

Нематеријална имовина обухвата трајно право кориштења земљишта у износу од 12.050.900 

КМ, програме за рачунаре у износу од 180.627 КМ, те остала нематеријална улагања у износу 

од 14.024 КМ. Графичка илустрација структуре сталне имовине је приказана у наставку 

текста.  

Слика 13- Структура сталне имовине 
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Нематеријална имовина

Грађениски објекти

Постројење и опрема

 
Ефикасност кориштења укупне сталне имовине, у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године, је 

приказана у наредној табели: 

 

Табела 48 - Ефикасност кориштења сталне имовине 

                                                                                       Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

1 Приходи од продаје (01.01.-30.06.2014. год.) 11.516.094 

2 Финансијски приходи (01.01.-30.06.2014. год.) 8 

3 Стална имовина на дан 30.06.2014. године 31.563.537 
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4 Стална имовина на дан 31.12.2013. године 32.725.229 

5 Просјечна стална имовина (3+4)/2 32.144.383 

6 Коефицијент обрта сталне имовине ((1+2)/5) 0,3583 

7 Број дана везивања сталне имовине (180/6) 502,42 

 

Кефицијент обрта сталне имовине износи 0,358, док је број дана везивања 502,42,
21

 што 

практично значи да се у првој половони 2014. године оперативна имовина у просјеку 

обрнула 0,358 пута, односно да је у просјеку потребно једна година и четири мјесеца да се 

обрне стална имовина Предузећа.
22

 

 

Међутим, стање сталне имовине Предузећа показују подаци из наредне табеле: 

Табела 49 – Стање сталне имовине 

                                                                                                         Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

1 
Набавна вриједност нематеријалне 

имовине која је под амортизацијом 
462.740 

2 Акумулирана амортизација 268.089 

3 Стопа амортизованости (2/1)
23

 57,94% 

4 
Набавна вриједност грађевинских 

објектата 
46.590.757 

5 Акумулирана амортизација 34.183.148 

6 Стопа амортизованости (5/4) 73,37% 

7 Набавна вриједност постројења и опреме 33.490.243 

8 Акумулирана амортизација 27.012.176 

9 Стопа амортизованости (8/7) 80,66% 

Стање сталне имовине је оцјењено преко амортизовности нематеријалне имовине, 

грађевинских објеката и опреме. Стопа амортизованости нематеријалне имовине (која је 

предмет амортизације), грађевинских објеката и опреме на дан 30.06.2014. године износи 

57,94%, 73,37% и 80,66%, респективно. Грађевински објекти и опрема су високо 

амортизовани, што упућује на закључак, да би у краћем временском периоду требале 

услиједити инвестиције у сталну имовину Предузећа. Сходно тој тврдњи, Предузеће је 

започело изградњу рејонских котловница на био масу, у насељима Старчевица и Кочићев 

Вијенац. Овдје се чини важним истаћи да се овај пројекат финасира емисијом дугорочних 

обвезница, што би требало имати позитивне конотације на финансијску стабилност 

Предузећа. 

                                                 
21

 Разлог овом резултату јесте висока амортизованост сталне имовине. Усљед високе амортизованости сталне 

имовине, садашња вриједност сталне имовине је мања, што упућује на закључак да је коефицијент обрта већи, а 

број дана везивања мањи. 
22

 Наиме, овдје је предмет посматрања 01.01-30.06.2014. године. Међутим, ако се узме временски хоризонт од 

једне године, долази до повећања коефицијента обрта, јер се повећава приход од продаје. Међутим, 

математички, број дана везивања ће у том случају остати непромјењен или ће се промјенити уз релативно мала 

одступања, јер се у бројиоцу формуле за израчунавање броја дана везивања умјесто 180 дана (како се користи 

формула за полугодишњи обрачун), уписује 360 дана (како се користи формула за годишњи обрачун). 
23

 Нематеријална имовина која је предмет амортизације обухвата: лиценцу за програм, програм и обуку 

радника, интегрални инфромациони систем, магистрални ПТТ вод и елаборат о изградњи котловнице на био 

масу. Трајно право кориштења земљишта у износу од 12.050.900 КМ није предмет амортизације. 
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13.2.4. Структура и анализа текуће (обртне) имовине  
 

Структура обртне имовине Предузећа исказује учешће појединих врста обртне имовине у 

структури укупне обртне имовине, што је приказано у сљедећој табели.  

 

Табела 50 - Структура обртне имовине Предузећа 

                                                                                                                                           Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

ПОЛУГОДИШТЕ Индекс 

3/4 Текуће Претходно 

1 2 3 4 5 

1 Залихе 13.543.323 6.453.578 209,857586 

2 Потраживања од купаца и остала потраживања 16.163.481 15.521.359 104,137022 

3 Краткорочни пласмани 112.081 0 - 

4 Готовина 8.408.863 153.299 5485,26931 

5 Порез на додату вриједност 1.248.208 1.358.346 91,8917566 

6 Активна временска разграничења 932.987 1.126.915 82,7912487 

7 ТЕКУЋА ИМОВИНА 40.408.943 24.613.497 164,173921 

 

На основу анализе структуре обртне имовине констатује се да укупну обртну имовину 

Предузећа чини: 33,52% залихе материјала, 40% потраживање од купаца и остала 

потраживања, 20,81% готовина, док краткорочни финансијски пласмани, АВР и ПДВ  

процентулано учествују са 5,67%  у укупној обртној имовини Предузећа. Чињенице које су 

изнесене у овом параграфу се графички могу приказати на сљедећи начин: 

Слика 14 - Структура обртне имовине 
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Потраживања од купаца 
и остала потраживања
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Ефикасност кориштења укупне обртне имовине је приказана кроз анализу ефикасности 

потраживања од купаца.
24

 Ефикасност потраживања од купаца, за период 01.01.–30.06.2014. 

године, је приказана у наредној табели. 

Табела 52 - Ефикасност кориштења потраживања од купаца 

                                                                                                  Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

1. Приходи од продаје (01.01.-30.06.2014. год.) 11.516.094 

                                                 
24

 Из разлога што је дјелатност Предузећа сезонског карактера, сматрамо да израчунавање и анализа 

ефикасности кориштења залиха не би давала објективне резултате.  
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2. 
Потраживања од купаца  на дан 30.06.2014. 

године 
16.108.859 

3. 
Потраживања од купаца на дан 31.12.2013. 

године 
15.178.958 

4. Просјечна потраживања од купаца (2+3)/2 15.643.908,5 

5. 
Коефицијент обрта потраживања од 

купаца  (1/4) 0,73613918 

6. 
Број дана везивања потраживања од 

купаца (180 дана/5) 244,518978 

 

Коефицијент обрта потраживања од купаца за посматрани период износи 0,73, док је број 

дана везивања 244,52. То практично значи да су се у првој половини 2014. године 

потраживања од купаца у просјеку обрнула 0,736 пута, односно да је у просјеку потребно  

осам мјесеци да се обрну потраживања од купаца. Суштински, то значи да у просјеку 

протекне осам мјесеци од настанка до наплате потраживања.  

 

13.3. Анализа финансијског положаја 

 
Анализа финансијског положаја обухвата: 

 Анализу структуре пасиве са освртом на структуру капитала, 

 Анализу ликвидности, 

 Анализу дугорочне финансијске равнотеже, 

 Анализу адекватности капитала, 

 Анализу солвентности 

13.3.1. Структура пасиве са освртом на структуру капитала 

 
Структура пасиве биланса стања Предузећа на дан 30.06.2014. године је приказана у наредној 

табели. 

Табела 53 - Структура пасиве Предузећа на дан 30.06.2014. године 

                                                                                                                                   Износ у КМ 

 Ред. 

бр. 
П о з и ц и ј а 

Стање на дан 

30.06.2014. год. 
% учешћа 

1 2 3 4 

  А  КАПИТАЛ 0 0,00% 

   1. Основни капитал 29.648.609 0,00% 

   2. Законске резерве 0 0,00% 

   3. Ревалоризационе резерве 22.113.426 0,00% 

   4. Нераспоређени добитак 0 0,00% 

   5. Губитак до висине капитала 51.762.035 0,00% 

  Б  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0 0,00% 

  В  ОБАВЕЗЕ 90.773.225 100,00% 

   1. Дугорочне обавезе 37.481.377 41,29% 

   2. Краткорочне обавезе 53.291.848 58,71% 

  Г  ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) 90.773.225 100,00% 
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Предузеће, усљед постојећих ограничења (цијена по јединици излазног производа, који су 

екстерно детерминисани), већ дуже вријеме послује са губитком изнад висине властитог 

капитала, што упућује на закључак да Предузеће нема властитих извора  финансирања и 

своје пословање финансира из позајмљених извора, односно обавеза. На основу чињеница 

које су изнесене у овом праграфу, графички приказ структуре пасиве Предузећа се може 

видјети на сљедећој слици. 

Слика 15 - Структура пасиве Предузећа 

41%

59%

1. Дугорочне обавезе

2. Краткорочне обавезе

 
На основу предходне слике намеће се закључак да Предузеће своје пословање финансира 

59% из краткорочних обавеза, а 41%, из дугорочних обавеза.  

 

Са друге стране, графичка илустрација структуре властитог капитала, са износом губитка до 

висине капитала, прикзана је на сљедећој слици. 

Слика 16-Структура властитог капитала Предузећа 
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На основу претходне слике, потрвђује се хипотеза да Предузеће нема властитих извора 

финансирања, јер је збир ревалоризационих резерви и основног капитала у висини губитка 

до висине властитог капитала.  

13.3.2. Анализа ликвидности 
 

Ликвидност је способност предузећа да измирује обавезе у моменту њиховог доспијећа. Са 

аспекта анализе ликвидности Предузећа, користиће се рацио убрзане и рацио текуће 

ликвидности. Анализу ликвидности Предузећа можемо видјети у сљедећој табели. 
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Табела 54 – Анализа ликвидности 

                                                                                                                     Износ у КМ 

Ред. 

бр. П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

1. 
Краткорочна потраживања пласмани и 

готовина 
26.865.620 

2. Текућа имовина 40.408.943 

3. Краткорочне обавезе 53.291.848 

4. 

Проценат ризика уновчења краткорочних 

потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 

14,00% 

5. 
Рацио оптималне ликвидности  

(100/(100-14)) 
1,163 

6. Рацио убрзане ликвидности (1/3) 0,504 

7. Рацио текуће ликвидности (2/3) 0,758 

Напомена:  

Проценат ризика уновчења краткорочних потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана износи 14% (100%-86%), што упућује на закључак да ће Предузеће бити ликвидно, 

уколико је рацио убрзане ликвидности већи до 1,163. Рацио текуће ликвидности треба да 

буде око 2 (или да се креће између 1 и 2), јер су залихе мазута мање од половине обртне 

имовине (око 26%). 

 

На основу тврдњи које су изнесене у претходном параграфу констатује се да Предузеће са 

аспекта рација убрзане и текуће ликвидности није ликвидно, јер се оба рација крећу 

испод граница које гарантују ликвидност Предузећа.  

 

13.3.3. Анализа дугорочне финансијске равнотеже 
 

Анализа дугорочне финансијске равнотеже сe осјењује путем финансијске стабилности и 

покорћа залиха нето обртним фондом. Рачунска интерпретација коефицијента финансијске 

стабилности се може видјети у наредној табели. 

Табела 55: Анализа дугорочне финансијске равнотеже – финансијска стабилност 

                                                                                                                  Износ у КМ 

Ред. бр. П О З И Ц И Ј А  
Текућа 

година 

Претходна 

година 

1. Стална имовина 31.563.537 32.725.229 

2. 
Сталне залихе и стална имовина 

намијењена продаји  
10.545.924 6.286.726 

3. Губитак изнад висине капитала 18.800.745 13.156.324 

4. 
Дугорочно везана и изгубљена 

имовина (од 1 до 3) 
60.910.206 52.168.279 

5. 
Капитал умањен за губитак до 

висине капитала 
0 0 

6. Дугорочна резервисања 0 0 

7. Дугорочне обавезе 37.481.377 27.146.013 

8. 
Трајни и дугорочни извори 

финансирања (од 5 до 7) 
37.481.377 27.146.013 
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9. 
Коефицијент финансијске 

стабилности (4/8) 
1,625 1,928 

10. Недостајући капитал (4-8) 23.428.829 25.022.266 

 

Коефицијент финансијске стабилности је већи од 1 и износи 1,625, што практично значи да је 

дугорочна финансијска равнотежа помјерана ка дугорочно везаној и изгубљеној имовини. 

Сходно томе, може се констатовати да трајни и дугорочни извори финансирања нису 

довољни за финансирање дугорочно везане и изгубљене имовине, те да се иста дијелом 

финансира из краткорочних извора, што је дугорочно неодрживо. Капитал који је 

неопходан за успостављање дугорочне финансијске равнотеже Предузећа износи 23.428.829 

КМ. Међутим, према подацима из биланса, да би Предузеће уопште створило предуслове за 

успостављање дугорочне  финансијске равнотеже, требало би повећати пословне приходе 

приходе за 52,40%. 

 

У оваквим условима, онемогућено је одржавање ликвидности, јер Предузеће краткорочну 

финансијску равнотежу помјера у корист краткорочних обавеза, што представља 

потенцијалну опасност. Међутим, Предузеће врши много брже мобилизацију краткорочно 

везаних средстава у готовини од доспијећа краткорочних обавеза, што тренутно одлаже 

неликвидност. 

 

Поредећи финансијску стабилност текуће и претходне године, може се закључити да је 

финансијска стабилност на дан 30.06.2014. године неупоредиво повољнија. Разлог теме лежи 

у чињеници да је Предузеће повећало трајне и дугорочне изворе финансирања емисијом 

дугорочних обвезница, што је имало позитивне ефекте на дугорочну финансијску равнотежу. 

 

Са друге стране дугорочна финансијска равнотежа се може оцјењивати и путем покрића 

залиха нето обртним фондом. Рачунска интерпретација нето обртног фонда се може видјети 

у наредној табели. 

Табела 56: Анализа дугорочне финансијске равнотеже – нето обртни фонд 

                                                                                                Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А  

Текућа 

година 

Претходна 

година 

1 
Капитал умањен за губитак 

до висине капитала 
0 0 

2 Дугорочна резервисања 0 0 

3 Дугорочне обавезе 37.481.377 27.146.013 

4 
Трајни и дугорочни извори 

финансирања 
37.481.377 27.146.013 

5 
Стална имовина увећана за 

губитак изнад висине 

капитала 

50.364.282 45.881.553 

6 Нето обртни фонд (4-5) -12.882.905 -18.735.540 

 

Нето обртни фонд је негативне вриједности, што практично значи да се стална имовина 

Предузећа увећана за губитак изнад висине капитала у висини негативног обртног фонда 

финансира из краткорочних обавеза, што није одрживо у дугом року.   
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13.3.4. Задуженост и солвентности 
 

Задуженост се исказује власничком структуром пасиве, при чему се из пасиве искључују 

транзиторне позиције пасиве (дугорочна резервисања и ПВР) и нераспоређени добитак. 

Губитак Предузећа је прешао износ властитог капитала за 18.800.745 КМ, што значи да је за 

износ губитка имовина мања од обавеза. Према књиговодственим подацима из биланса, 

укупна имовина Предузећа износи 71.972.480 КМ, док укупне обавезе Предузећа износе 

90.773.225 КМ. Сходно томе,  Предузеће, у најповољнијим околностима, може измирити 

обавезе у износу који је мањи за износ повјерилачког губитка. Задуженост (адекватност 

капитала) Предузећа графички се може приказати на сљедећи начин. 

Слика 17 – Адекватност капитала Предузећа 

 

 
Са друге стране, солвентност предузећа представља способност предузећа да плати дугове, 

не о року доспијећа, него кад тад, па макар и из стечајне, односно ликвидациојне масе. 

Теоријски, коефицијент солвентности би требало да буде доста већи од 1. Разлог томе лежи у 

чињеници да се приликом утврђивања рација солвентности узима у обзир књиговодствена 

вриједност имовине. Међутим, ако предузеће дође у фазу ликвидације, ликвидациона 

вриједност те имовине је доста нижа од књиговодствене вриједности из неколико разлога:  

1. Нематеријална имовина и АВР немају никакву утрживу вриједност и 

2. Реална имовина има мању утрживу вриједност од књиговодствене вриједности, 

зато што купац зна да продавац у стечају или ликвидацији мора да прода имовину 

у што краћем року, како би трошкови ликвидације били што нижи. 

Рачунска интерпретација коефицијента солвентности приказана је у наредној табели: 

Табела 57 – Коефицијент солвентности 

                                                                Износ у КМ 

Ред. 

бр. 
П О З И Ц И Ј А 

Текућа 

година 

1. УКУПНА ИМОВИНА 71.972.480 

2. УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 90.773.225 

3. Дугорочне обавезе 37.481.377 

4. Краткорочне обавезе 53.291.848 

5. 

Коефицијент 

солвентности (1/2) 0,79 

Сходно чињеницама које су изнесене у претходној табели, може се констатовати да 

кефицијент солвентности Предузећа износи  0,79, што указује на закључак да је Предузеће 

несолвентно. 

18.800.745 KM 

71.972.480 KM 

90.773.225 KM 

Губитак изнад висине 
капитала 

Имовина 

Обавезе 
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З А К Љ У Ч А К  
 

      Полугодишњи извјештај о пословању показује да се Предузеће заиста налази у тешкој 

економској и финансијској ситуацији. Аналзом коефицијента солвентности и задужености 

констатовано је да је Предузеће презадужено. Капитал који је неопходан за успостављање 

дугорочне финансијске равнотеже Предузећа износи 23.428.829 КМ. Поред тога, Предузеће 

би требало да повећа пословне приходе за 52,40%, како би остварило неутралан укупан 

финансијски резултат, уз услов да остали параметри остану непромјењени.  Имовина је у 

лошем стању и технички је застарјела.  Стопа амортизованости грађевинских објеката и 

опреме на дан 30.06.2014. године износи 73,37% и 80,66%, респективно. Грађевински објекти 

и опрема су високо амортизовани, што упућује на закључак, да би у краћем временском 

периоду требало инвестирати у сталну имовину Предузећа. Сходно тој тврдњи, Предузеће је 

започело изградњу рејонских котловница на био масу, у насељима Старчевица и Кочићев 

Вијенац. Међутим, губици воде и енергије у дистрибутивној мрежи су и даље веома велики. 

 

Укупни приход продаје учинака  у првој половини 2014. године био је већи од самог трошка 

мазута за 11,10%. Међутим, ако се трошковима материјалних инпута за производњу 

топлотне енергије додају и сви други трошкови који чине структуру пословних расхода, 

укупан приход од продаје учинака на домаћем тржишту у првој половини 2014. године ће 

бити мањи од укупних пословних расхода за 3.812.569 КМ.  Такође, велико је  учешће 

расхода камата по основу узетих кредита. Као што je већ констатовано у претходном 

параграфу, садашње продајне цијене би морале енормно порасти да би се подмирили укупни 

трошкови пословања на оствареном ниову. Међутим, пораст продајних цијена  до нивоа 

једнаког нивоу садашње цијене коштања, већина наших купаца не би могли поднијети. 

Њихова платежна способност је ниска. Због тога се морају предузети све мјере које 

доприносе смањењу трошкова пословања и обезбеђују нормалне услове за рад. Најзначајније 

од тих мјере су: 

 

1. Прелазак на јефтинији мазут и друге јефтиније енергенте. Мазут са садржајем 

сумпора до 3% је јефтинији. Да би га могли користити морају се испунити 

одређене мјере заштите животне средине. И од тог мазута јефтинија је дрвна 

сјечка са којом ће дјелимично бити супституисан мазут у другој половини   2014. 

године. 

2. Санација и реконструкција дистрибутивне мреже.   Због лоше стања мреже, 

губици воде и енергије за загријавање те воде су огромни. Они су чак 35 пута 

(или 3400%)  већи у односу на европске стандарде. Према добром искуству у 

Европи (Финска), код предузећа за дистрибуцију топлотне енргије у току једне 

грејне сезоне дешава се у просјеку један квар на дистрибутивној мрежи на 10km 

трасе. На нашу дужину трасе то би значило 16 кварова у току сезоне.  

3. Отклањање уских грла у дистрибутивној мрежи. Одређеним насељима  се не 

може допремити довољна количина енергије, јер то онемогућавају уска грла у 

мрежи;  

4. Израда хидрауличког прорачуна. Без овог прорачуна не може се ефикасно 

избалансирати дистрибутивна мрежа, што је битна претпоставка  равномјерног 

квалитета гријања код свих потрошача. 

5. Проналажење начина надокнаде  диспаритета између цијене коштања и 

продајне цијене топлотне енергије. Већ дуже времена егзистира огромни 

диспаритет између продајне цијене и цијене коштања топлотне енергије, тј. 

продајна цијена је енормно мања од цијене коштања. Релативна разлика између 

продајне цијене и цијене коштања варира зависно од цијене инпута. У периоду од 
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јануара 2006. године до марта 2013. године цијена мазута, утрошка са највећим 

учешћем у укупним утрошцима Топлане, је порасла за 125,04%, док је цијена 

гријања у истом периоду стамбеним потрошачима порасла само за 22%. 

6. У сарадњи са Одјељењем за привреду Града покренути иницијативе пред 

надлежним органима за отклањање препрека, идентификованих у овом 

извјештају, с циљем  ефикаснијег функционисања. У том правцу се иницира:  

 а) измјена одредбе Закона о облигационим односима која одређује да 

потраживање физичких лица (домаћинстава) за испоручену топлотну енергију 

застаријева након годину дана,  и да умјесто тог периода буде одређен период од 

три године;  

 б) допуна Кривичног закона којом би крађа топлотне енергије била 

санкционисана, као и  кривично дјело;  

 в) промјена прописа о промету некретнина и промјени власника, којом би 

био онемогућен промет и промјена власника некретнина док се не измире обавезе 

претходног власника за потрошену топлотну енергију; 

 г) измјену одредаба Закона о заштити личних података којом су јавна 

предузећа онемогућена у добијању личних података битних за вођење поступака 

пред надлежним институцијама против физичких лица; 

 д) измјену Закона о таксама, којом би предузећа која се баве комуналном 

дјелатношћу плаћала мању таксу на тужбе; 

 ђ) измјену Закона о поштанским услугама и подзаконских аката, како би се 

одредила разумна цијена за поштанске услуге, произвођачима топлотне енергије, 

имајући на уму карактер дјелатности корисника ових услуга и концентрацију 

прималаца пошиљки; 

 е) регулисање надокнаде диспаритета између стандардне цијене коштања и 

продајне цијене топлотне енргије, уколико је одобрена  продајна цијена мања од  

стандардне цијене коштања, примјерене стању и околностима пословања 

топлана; 

 ж) енергичнија поступање локалних институција у примјени  Закона о 

комуналним дјелатностима у активирању и покретању прекршајних поступака 

и издавања прекршајних налога против лица која се огријеше о примјени Закона; 

 з) измјену прописа којим је одређена обавеза предузећима да плаћају накнаде 

и чланарине (накнада за воде, накнада за шуме, накнада за протупожарну 

заштиту, чланарина привредној комори и др.), веома високе и несразмјерне 

економској моћи предузећа; 

 и)  стављање ван снаге Закона о јавним предузећима или његове измјене 

којима  би се уредио рад јавни предузећа на начин како је уређен рад привредних 

друштава; 

 ј) измјене и допуне Закона о раду којима би се поједноставила процедура 

утврђивања одговорности радника због повреде радних дужности и лакше 

вршиле измјене потписаних уговора о раду. 

 

 Поред наведених ургентних, текућих и краткорочних, мјера неопходно је предузимати 

и дугорочне мјере на реструктурирању Топлане. Кључне од тих мјера су: 

1. Санација и реконструкција вреловодне и топловодне мреже, 

2. Уградња мјерно-регулационе опреме у топлотним подстаницама, 

3. Уградања мјерила топлоте, појединачних и/или заједничких. Уградњом 

мјерила топлоте  оствариле би се значајне уштеде. Према искуству земаља Западне 

и Источне Европе, мјерење потрошње на ниво зграде штеди 5 – 10% испоруке 

топлоте, а додатно мјерење на нивоу стана ствара додатних 5-10% уштеда. Поред 

тих ефеката,  уградњом мјерила, спријечила би се крађа топлотне енергије, а ако 
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не би, онда би се  омогућило  веома лако идентификовање сумњивих лица – 

крадљиваца топлоте (лица незаконито прикључених на систем гријања). 

4. Супституисање мазута – енергента за производњу топлотне енергије, другим 

јефтинијим енергентима, у што је могуће већој мјери.  

5. Утопљавање објеката и подизање њихове енергетске ефикасности на виши 

ниво, као и промјена, подизање, стандарда у грађевинарству у том погледу на већи 

степен, 

6. Подизање  друштвене одговорности на виши степен, у међусобним односима 

друштвене заједнице  и Топлане. 

 

                                                                                             Д И Р Е К Т О Р  

                

                                                                                    Др Мићо Миловановић с.р. 

                                                                                             

 


