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          Извјештај је припремљен на основу извјештаја комуналних предузећа о раду  

надзорних одбора предузећа за 2020.годину и записника са скупштина акционара, као и 

непосредног учешћа власника већинског капитала у раду скупштина. Као већински 

власник капитала у овим предузећима Општина Фоча  учествује у креирању политике у 

обављању комуналних дјелатности.  Добра сарадња са органима комуналних предузећа 

остварује се свакодневно кроз обављање ових дјелатности које су од посебне важности 

за локалну заједницу. Сарадња је нарочито добра са надлежним општинским 

одјељењима, која учествују у реализацији и праћењу програма и планских аката из 

области комуналних дјелатности. 

 

           Законом о јавним предузећима је уређено пословање и управљање јавним 

предузећима и органима предузећа, а на питања која нису обухваћена овим законом 

примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима. 

 

          У складу са Законом о јавним предузећима органи предузећа су: скупштина, 

надзорни одбор и управа (менаџмент). 

 

          Извјештај се односи првенствено на рад скупштина и надзорних одбора у 

комуналним предузећима у 2020.години, а информације о пословању комуналних 

предузећа су  предмет расправе скупштине општине и садрже  активности управе-

директора комуналних предузећа. 

 

          Законом о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима 

која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе извршен је 

пренос капитала на општину Фоча за предузећа ПВИК „Извор“ а.д. Фоча и  КП 

„Комуналац“ а.д. Фоча. 

 

 

ПВИК „Извор“ а.д. Фоча 
 

            Скупштина акционара ПВИК „Извор“ а.д. Фоча је у 2020.години  је одржала   

ванредну сједницу 28.02.2020.године и редовну  сједницу  дана 14.08.2020.године са 

следећом структуром капитала: 

 

-капитал јединице локалне самоправе са укупно 1.226.732 гласова, тј.65%, 

-ДУИФ „Инвест Нова фонд“ а.д. Бијељина са укупно 171699 гласова, тј.9,1%, 

-Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са укупно 188 730 гласова, 

тј.10%, 

-Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука са укупно 94.365 гласова, тј. 5%, 

-Акцијски капитал малих акционара 7.71%. 

 

           На ванредној Скупштини акционара одржаној 28.02.2020.године донесене су 

измјене и допуне Статута предузећа у смислу проширења дјелатности предузећа. 

Измјена и допуна Статута је нотарски обрађена у складу са Уредбом о класификацији 

дјелатности Републике Српске и уписана у судски регистар. 

           

          На 16.редовној сједници Скупштине акционара, одржаној 14.08.2020.године 

усвојен је Извјештај о пословању предузећа и финансијски извјештај за 2019.годину и 

донесена Одлука о расподјели нето добити предузећа остварене у 2019.години. У 

Извјештају је констатовано да је предузеће набавило грађевинске машине и опрему,  
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што је омогућило закључивање различитих послова са правним и физичким лицима. У 

извјештајном периоду је остварена нето добит у износу од 8.648 КМ. 

           Усвојен је План рада предузећа за 2020.годину којим је обухваћен дио радова 

који се односе на Пројекат реконструкције градске водоводне мреже, који је започет у 

јуну 2019.године. 

           Скупштина је усвојила извјештај независног ревизора по финансијским 

извјештајима за 2019.годину којим је дато мишљење „да финансијски извјештаји 

приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 

финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2019.године, као и резултате 

његовог пословања у складу са рачуноводственим приписима Републике Српске“.                                                                                                                                    

           Усвојен је извјештај о раду Надзорног одбора за 2019. годину. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

          Надзорни одбор ПВИК „Извор“ а.д. Фоча је у периоду од 01.01.2020.године до 

31.12.2020.године одржао  укупно четири сједнице. Надзорни одбор је у 2020.години  

поред  редовних активности везаних за рад предузећа разматрао и одлучивао и о 

следећим питањима:                                                                                                                                      

-разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о попису имовине 

предузећа на дан 31.12.2019.године и отпис дуговања купаца правних и физичких лица 

по приједлогу Комисије; 

-разматрање, утврђивање и доношење приједлога одлука о усвајању Извјештаја о раду 

предузећа за 2019.годину, Извјештаја о финансијском  пословању предузећа за 

2019.годину, Плана пословања за 2020.годину, Одлуке о расподјели нето добити 

остварене у 2019. години  и других одлука које се припремају за Скупштину акционара; 

-давање сагласности на План јавних набавки; 

-разматрање и доношење Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности. 

           Надзорни одбор је донио приједлог за повећање цијене воде. Редовно је 

разматрао информацију о стању  водоснадбијевања. 

           Због ситуације изазване пандемијом ковид вируса о многим текућим питањима 

су се вршиле телефонске консултације. 

          Записници са сједница Надзорног одбора су уредно вођени, усвојени (потврђени), 

уписани у протокол и архиву, заједно са свом пратећом докуметацијом. 

 

            Управа-Директор 

 

             Надлежност управе, у складу са законом,  је да организује и води пословање 

предузећа, као и да заступа предузеће, припрема анализе , извјештаје и информације за 

Надзорни одбор и Скупштину акционара, доноси акт о систематизацији радних мјеста и 

одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом. Директор о свом 

раду подноси извјештај Надзорном одбору и Скупштини предузећа. Редовну годишњу 

информацију о обављању комуналних послова  такође подноси Скупштини општине. 

 

            Основни задатак предузећа и директора је да грађанима и правним лицима 

обезбиједи довољне количине питке воде уз редовну контролу исправности воде и 

уредно одвођење отпадних вода,  што је у 2020.години успјешно обављано. 

            На изворишту Лучка врела је обезбијеђено напајање електричном енергијом, 

уведена је расвјета, алармни систем и систем видео надзора. На хлорној станици 

обезбијеђена је стална дезинфекција воде и врши се контрола најважнијих параметара 

протока и дезинфекције воде. 
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             У 2020.години је извршена реконструкција дијела секундарне водоводне мреже 

која је била у лошем стању, углавном дотрајала и малих пречника. Предузеће је 

учествовало  на неколико тендера за извођење грађевинских и других радова, који нису 

у склопу редовних активности одржавања водоводне и канализационе мреже.  

            На захтјев Општинског штаба за ванредне ситуације предузеће се активно 

укључило у поступак дезинфекције јавних површина, стамбених и пословних објеката. 

             Предузеће је уредно измиривало ПДВ, обавезе по основу кредита, обавезе за 

зараде и накнаде и све остале законске обавезе и накнаде. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

КП „Комуналац“ а.д. Фоча 

 
              У 2020.години је одржана једна редовна  Скупштина акционара КП 

„Комуналац“ а.д. Фоча, дана 31.07.2020.године, са следећом структуром капитала: 

-Капитал јединице локалне самоправе  65% 

- Пензиони фонд                  10% 

- Фонд за реституцију           5% 

- Ваучер понуда                    20%. 

 

             На редовној годишњој скупштини  усвојен је Извјештај о пословању 

предузећа и финансијски извјештај за 2019. годину. Финансијски извјештај о 

пословању друштва показује позитиван резултат, обавезе су значајно смањене у односу 

на претходну годину. Дневним редом није предвиђено усвајање одлуке о расподјели 

добити имајући у виду да друштво има непокривене губитке из претходног периода, па 

се остварена добит усмјерава за покриће губитака. 

          Усвојен је извјештај о раду Надзорног одбора.  Скупштина је усвојила План 

пословања друштва за 2020. годину и Извјештај о извршеној ревизији финансијских 

извјештаја за 2019.годину. 

           Ревизорска кућа  је  дала позитивно мишљење о финансијским извјештајима 

предузећа за 2019.годину. Мишљење Независног ревизора је да су финансијски 

извјештаји дати истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима у 

складу са важећим рачуновоственим прописима.  

                                                                                                                               

          Поред редовних тачака скупштина је расправљала и о проблему отварања нове 

депоније за одвоз и депоновање смећа, тако да изградња нове депоније остаје велики 

проблем и за општину и за предузеће. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  

          Надзорни одбор КП „Комуналац“ а.д. Фоча у периоду од 01.01.2020.године до 

31.12.2020.године одржао је укупно 10 сједница. Надзорни одбор је   на свакој сјеници  

разматрао извјештај о финансијском пословању предузећа за претходни мјесец. 

Спроведен је низ мјера штедње и стекли су се услови да предузеће постане стабилно и 

да редовно измирује обавезе према радницима и да уредно враћа кредите. Надзорни 

одбор је у 2020.години  поред редовних активности везаних за рад предузећа разматрао 

и одлучивао и о следећим питањима: 

-анализа наплате потраживања и приједлог одлука у вези са наплатом; 

-анализи прихода и расхода ; 

-рјешавањем проблематике депоније; 
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-доношење одлуке о замјени прозора на управној згради; 

-доношење правилника о дисциплинској и материјалној одговорности; 

-доношење Плана јавних набавки за 2020.годину; 

-повећању цијена комуналних услуга. 

 

          Сарадња Управе предузећа и Надзорног одбора је  била на задовољавајућем 

нивоу. Надзорни одбор је упознат са свим активностима које се одвијају у предузећу,                                                                                                                                            

тако да су у протеклом периоду доносили одлуке у складу са тим. Записници са 

сједница Надзорног одбора се налазе у архиви предузећа и доступни су на увид. 

 

           Управа предузећа „Комуналац“ а.д. Фоча је у 2020.години радила у договору са 

Начелником општине и надлежним одјељењима, те на основу планова и одлука 

Скупштине акционара и Надзорног одбора. 

           Уобичајена је пракса да директор информише Надзорни одбор о приходима и 

расходима за претходни мјесец.  

           Предузеће је учествовало и у тендерима за извођење грађевинских и сличних 

радова, проширење и уређење депоније, уређењу обала ријека, рушењу и чишћењу 

старих објеката. 

          Посебне активности су се водиле око рјешавања питања депоније, основних 

средстава, комуналне опреме, наплате потраживања, обавеза према држави (порези, 

доприноси, ПДВ).                                                                                                                                         

           За 2020.годину су исплаћене све обавезе према радницима (плате,топли оброк и 

трошкови превоза). Редовним уплатама пореза и доприноса омогућена је финансијска 

стабилност предузећа.  

          Уз максималне мјере штедње у протеклој години и додатне дјелатности, управа 

предузећа „Комуналац“ је  стабилизовала и обезбиједила уредно пословање предузећа и 

испунила  основни задатак предузећа да редовно чисти и одржава град. 

 

 

 

 

           

Фоча, април 2021.године                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                           Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел 

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


