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1. Уводне напомене 
 
Комунално предузеће „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић је јавно предузеће основано у 
форми акционарског друштва са циљем пружања комуналних услуга, као дјелатности 
од општег интереса,  физичким и правним лицима на подручју општине Теслић. 
Предузеће је мјешовите власничке структуре, односно вишечлано и отворено. 
 
Према последњем извјештају Централног регистра хартија од вриједности власничка 
структура, односно број акција појединих акционара и њихово процентуално учешће 
у капиталу предузећа изгледа овако: 
 

1. Општина Теслић је власник 547.057 акција односно 64,936744 % учешћа у 
оснивачком капиталу предузећа; 

2. Госп. Петровић Јован је власник 85.959 акција односно 10.203503 % учешћа у 
оснивачком капиталу предузећа; 

3. Група Фортис д.о.о. Бања Лука је власник 42.122 акција односно 4.999964 % 
учешћа у оснивачком капиталу предузећа и 

4. Ситни акционари су власници 167.308 акција односно 19.859789 % учешћа у 
оснивачком капиталу предузећа. 
 

Укупан број акционара је 343, а исти су власници 842.446 обичних акција са једнаким 
правом гласа за сваку акцију. 
 
Предузећа је у времену од оснивања преживјело бројне трансформације, како у 
погледу власничке структуре, тако и у погледу форме организовања. 
Данас је КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић привредно друштво основано у складу са 
Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Законом о 
преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају 
комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе. 
 
Предузећем у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о јавним 
предузећима и Статута управљају следећи органи: 
 

1. Управни одбор 
2. Надзорни одбор и 
3. Скупштина кационара. 

 
Управни одбро предузећа у тренутку сачињавања Извјештаја чине директор и в.д. 
извршног директора сектора општих, правних и економских послова. 
Надзорни одбор предузећа броји три члана (два члана испред капитала општине 
Теслић и један члан испред мањинских акционара) и формиран је на основу Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима. 
Од оснивања предузећа до данас Надзорни одбор је одржао 43 сједнице на којима је 
расправљао и одлучивао о питањима која су му у надлежност додјељена Статутом 
предузећа. 



Скупштину акционара предузећа чине акционари са раније описаним учешћем у 
власништву оснивачког капитала. 
До дана сачињавања Извјештаја Скупштина акционара је засједала 15 пута и то 13 
пута на редовним сједницама и 2 пута на ванредним сједницама Скупштине. 
Предузеће нема формиран Одбор за ревизију, нити Одјељење интерне ревизије, а 
ревизију финансијских извјештаја врше лиценциране ревизорске куће које се једном 
годишње бирају у поступку јавне набавке (актуелна ревизорска кућа Приманота д.о.о. 
Бања Лука). 
Напомена: Предметни Извјештај је разматрала Управа предузећа и Надзорни 
одбор, али не и Скупштина акционара јер је одржавање исте заказано за дан 
13.04.2017. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Дјелатност предузећа 
 
Основана дјелатност КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић је дјелатност сакупљања 
неопасног отпада. 
У погледу наведене дјелатности морамо истаћи да смо у протеклој години предузели 
низ мјера како на унапређењу квалитета тако и на пољу доступности ове услуге свим 
заинтересованим физичким и правним лицима. 
 

У свом досадашњем раду комунално предузеће “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић је 
проширило одговорност одвоза отпадног материјала, поред ужег дијела града и 
приградских насеља и на основне правце према Блатници, Прибинићу и Чечави. 
У реону Блатнице организованим одвозом отпада обухваћени су сви корисници до 
насеља Угодновић, у працу Прибинића до насеља Клупе, а у правцу Чечаве поред 
самог централног насеља обухваћени су и бројни околни засеоци у ширем простору.  
План за 2017. годину предвиђа да се зона одвоза прошири и на остале правце на 
територији општине Теслић, прије свега према насељима Витковци и Шњеготина али 
овакви потези изискују набавку довољног броја возила који би успјели задовољити 
ове планове. 
Да би ово било могуће наш план мора пратити и изградња путне инфраструктуре 
која ће омогућити нашим возилима прилаз до свих корисника, те једнакост, 
континуитет и доступност у пружању услуга. 
Локална заједница, поред инспекцијских контрола (инспекцијски надзор над 
примјеном Одлуке о комуналном реду), које имају за циљ укључивање што већег 
броја грађана у систем организованог одвоза комуналног отпада, мора користити и 
друге, мање репресивне методе које ће имати за циљ информисање грађана, њихову 
едукацију и у коначном добровољно укључивање у поменути систем. 
 
За те послове неопходна је помоћ Савјета мјесних заједница, стамбено-комуналног 
одјељења као и контролних органа који се старају о примјени закнских прописа који 
се тичу обављања комуналних дјелатности. Када је у питању сакупљање отпадног 
материјала као императив намеће се решавање питања набавке посуда за 
депоновање овог материјала, раздвајање смећа по врстама као и уређење мјеста за 
депоновање, односно градске депоније која би одговарала еколошким и санитарним 
стандардима. 
Константно је потребно тежити унапређењу односа између овог предузећа као 
даваоца комуналних услуга и физичких и правних лица као корисника услуга кроз 
редовно и континуирано пружање услуга, љубазан и професионалан однос, 
транспарентно пословање и одговорност према повјереним пословима. 
По питању унапрјеђења рада градске депоније предузели смо низ мјера које имају за 
циљ смањење негативних ефеката по животну средину. 
У доњем  току потока Лучинац уграђен је биодозатор који има задатак да врши 
коначно пречишћавање процједних вода и отпадних вода прије испуштања у сам 
поток. 
Извршена је такође и конзервација једног дијела тијела депоније чиме се 
онемогућава ширење неугодних мириса, расутост отпада по колним парцелама и 
негативни ефекти по биљни и животињски свијет. 



Последњи мониторниг, односно испитивање квалитета ваздуха, воде и количине 
буке који је у току 2016. године радило лиценцирано предузеће Енерготехника доо 
Добој показало је да су сви загађујући фактори и негативни ефекти у границама 
дозвољених на начин како то предвиђа Закон о управљању отпадом. 
Наша је обавеза да у складу са Законом о управљању отпадом израдимо Програм 
мјера за прилагођавање рада постојећих депонија. 
Ово је обиман посао који захтјева ангажовање стручних установа, а касније и значајне 
инвестиције за провођење планираних мјера ради довођења депоније у стање које је 
еколошки прихватљиво и одрживо. 
Сама градска депонија у последње вријеме ствара бројне проблеме у нормалном 
функционисању нашег предузећа а који се огледају у ограничености капацитета 
простора за одлгање отпада. 
Такође, морамо напоменути да смо покренули поступак обнављања и ревизије 
еколошке дозволе за постројење градска депонија. 
 
Пружање услуга заједничке комуналне потрошње 
 
Мјерама за одржавање чистоће јавних зелених и саобраћајних површина морају се 
обезбједити услови да ове површине буду чисте, да задовољавају естетски изглед и 
да испуњавају услове за њихово нормално коришћење.  
Одржавање чистоће на овим површинама подразумијева редовно и ванредно 
чишћење, уклањање снијега и леда и предузимање других санитарно комуналних 
мјера које је регулисано општинском Одлуком о комуналном реду. 
Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће које настаје уобичајним 
коришћењем а обавља се у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње 
који доноси Скупштина општине, а која садржи: 
 

 Динамику и начин чишћења јавних саобраћајних површина, 
 Динамику прања саобраћајних површина, 
 Динамику и начин одржавања јавних зелених површина, 
 Динамику и начин одвоза отпадног материјала са ових површина, 
 Друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина. 

 
Програмом заједничке комуналне потрошње у 2016. години предвиђено је машинско 
чишћење и прање асфалтираних саобраћајних површина првог и другог приоритета 
у укупној површини од 170.797,00 м2 , тротоара површине 20.090,00 м2 , поплочаних 
површина 8.270,00 м2  , те макадамских површина 11.950,00  м2. 
Ручним сакупљањем отпада са јавних зелених површина покривен је простор од 
39.380,00 м2,  кошењем траве 141.568,00 м2, а орезивањем стабала украсног грмља и 
чишћењем лишћа све површине у ужем градском подручју. 
Зимском службом, односно пословима одржавања проходности путева и тротоара у 
зимском периоду обухваћене су површине првог приоритета од 79.200,00 м2 и другог 
приоритета 111.687,00 м2. 



Како се из године у годину обим послова заједничке комуналне потрошње проширује 
сматрамо да ће у плану за 2017. годину површине које се уређују такође бити 
повећане или бар остати на истом нивоу. 
У наредној години предвиђено је да се изврши санација свих оштећених  зелених, 
рекреационих и парковских површина.  
 
Погребна дјелатност 
 
Комунално предузеће “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић управља старим и новим 
градским гробљима у Теслићу  на основу општинске Одлуке о гробљима и погребној 
дјелатности којом су утврђени услови за изградњу гробаља, услови и начин 
одржавања и управљања гробљима, као и начин коришћења гробаља. 
 
 
 
Димњачарска дјелатност 
 
Одлуком о димњачарској дјелатности уређена је организација и рад димњачарске 
дјелатности на подручју општине Теслић, услови обављања димњачарских услуга, 
рокови чишћења и контроле димњачарских објеката, и друга питања везана за 
обављање ове дјелатности.  
 
 Димњачарска дјелатнос обухвата послове: 
 

 Провјеравање и функционисање димоводних објеката и уређаја за ложење, 
 Чишћење димовода, 
 Вађење чађи из димоводних објеката, 
 Преглед ових објеката и уређаја. 

 
Да би се стриктно поштовала општинска Одлука о димњачарској дјелатности 
потребно је  склопити уговоре са свим етажним власницима стамбених објеката да би 
се на вријеме направила динамика чишћења димоводних објеката и спријечила 
опасност од пожара, експлозија итд.  

 
Тржничка дјелатност,  односно дјелатност управљања сточном и зеленом 
пијацом 
 
Тржничка дјелатност обавља се на зеленој пијаци у Теслићу на неодговарајућој 
локацији а питање власништва и коришћења простора зелене пијаце није ријешено у 
складу са Урбанистичко- техничким условима. 
Такође, морамо напоменути да се простор сточне пијаце не користи за своју основну 
намјену односно трговање живом стоком, већ је исти у овом тренутку неискориштен. 
 
 
 
 



3.Инвестиционе активности 
 
Смтрамо да смо током 2016. године, инвестиционим активностима, односно 
улагањем у возила, машине и опрему у значајној мјери допринјели већем степену 
квалитета али и обезбједили континуитет пружања услуга за наредни период. 
Извршили смо набавку камиона за сакупљање и транспорт комуналног отпада 
укупне вриједности 33.000,00 КМ. 
Такође смо у истој години, путем постпка јавне набвке, купили намјенско возило за 
чишћење улица укупне вриједности 52.299,00 КМ. 
Поред наведеног, инвестирали смо и у моторне косилице, тримере и опрему у 
укупном износу од 25.000,00 КМ. 
Опредјељени смо да и у наредном периоду, у складу са потребама, а прије свега са 
могућностима вршимо улагања у бољу опремљеност, стручно усавршавање радника 
и комуналну инфраструктуру. 
 
 
 
4.Запосленост 
 
До сада је у Предузећу било запослено 66 радника са следећом квалификационом 

структуром: 

- Висока стручна спрема    6 
- Виша стручна спрема  0 
- Средња стручна спрема  19 
- Квалификовани радници  21 
- ПК и Неквалификовани радници 20. 

 

Морамо напоменути, ради бољег разумјевања Извјештаја да се међу наведеним 

радницима налази и 17 радника који раде на одржавању макадамских и 

некатегорисаних путева на подручју општине Теслић (путари), а који су у овом 

предузећу запослени по основу Уговора о преузимању радника између овог 

предузећа и општине Теслић. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Основни подаци о приходима, расходима и добити 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ ОБРАЧУНА 

Р.Б. 

 

ОПИС 

 

ИЗНОС  

31.12.2016. 31.12.2015. 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 1425151.36 1464241 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 1420836.22 1457719.8 

3 ДОБИТАК 4315.14 6521.2 

 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА 

Р.Б. НАЗИВ ПРИХОДА 

ИЗНОС 

ИНДЕХ 31.12.2016 31.12.2015. 

1 приходи од продаје пог. 
опреме 

21474.62 23006.13 93% 

2 приходи од превоза 6685.34 6586.81 101% 

3 приходи од темеља 29861.08 29989.74 100% 

4 приходи од копања гробнице 14278.53 14411.72 99% 

5 приходи од резервације и 
одржавања 

35488.43 35402.74 100% 

6 приходи од димњачарских 
услуга 

650.15 6158.56 11% 

7 приходи од одржавања јавне 
хигијене 

467554.06 475812.69 98% 

8 приходи од купљења отпада 609503.57 622582.82 98% 

9 пирходи од камате 0.03 0.52 6% 

10 вишкови робе 180.88 18.45   



 

 

11 рефунд. Плата путара 
инкасаната 

199212.35 224937.4 89% 

12 наплаћена отписана 
потраживања 

40262.32 21689.51 186% 

13 

приходи од рефиндације 

боловања   3643.92 0% 

  УКУПНО 1425151.36 1464241   

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА 

Р.Б. НАЗИВ ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

ИНДЕХ 31.12.2016 31.12.2015. 

1 набавна вриједност продате робе 18388.65 20390.18 90% 

2 отписи (ситни инвентар и др 11025.34 11604.09 95% 

3 канцеларијски материјал 9100.94 9501.22 96% 

4 трошкови електричне енергије 1889.76 1811.86 104% 

5 трошкови огрева 605.82 665.94 91% 

6 трошкови горива 96762.4 106318.99 91% 

7 бруто Л. Д. 874395.89 857084.44 102% 

8 топли оброк 61945.08 61420.12 101% 

9 остала лична примања 17442.56 20582.67 85% 

10 отпремнине 4042.9 0% 

11 услуге телефона и поштанске 
услуге 

10038.85 10350.63 97% 

12 трошкови одржавања депоније 42278.32 40284.47 105% 

13 трошкови темеља 5852.93 6036.81 97% 

14 трошкови јавне хигијене 27499.26 27274.66 101% 

15 трошкови одржавања возног парка 32777.17 35008.06 94% 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 

   

16 трошкови ресторана 292.02 363.44 80% 

17 трошкови рекламе 1248.5 865.2 144% 

18 трошкови амортизације 49006.28 70803.73 69% 

19 трошкови ревизије 
 

3000 3000 100% 

20 торшкови превоза 29452.7 29666.4 99% 

21 трошкови накнада (НО, уговори) 24460.44 24468.77 100% 

22 трошкови адвокатских услуга 30 

23 трошкови здравствених услуга 436.46 358.98 122% 

24 трошкови репрезентације 4961.44 4194.01 118% 

25 трошкови осигурања 9764.91 8559.75 114% 

26 трошкови платног промета 5576.97 5517.61 101% 

27 трошкови пореза (имовине, шуме, 
вод. Накнаде) 

7209.32 11728.43 61% 

28 трошкови такси 
 

6209 5160.8 120% 

29 трошкови камата 19036.06 22944.58 83% 

30 остали нематеријални трошкови 2056.86 2319.84 89% 

31 трошкови зимске службе 23950 23600 110% 

33 транспортне услуге 250 0% 

34 трошкови дератизације 
 

800 450 178% 

35 остали производни трошкови 936.6 0% 

36 трошкови комуналних услуга 9427.11 9818.61 96% 

37 исправка потраживања 13915.18 20336.02 68% 

38 мањкови 

УКУПНО 1420836.22 1457719.8 97% 



    
   
  
   
    
   
   
       
          

 

 

 

 
 

ПДВ  

НАЗИВ 

 

ИЗНОС 

31.12.2016. 31.12.2015. 

обрачунати пдв 202027.32 202756 

улазни пдв 56105.03 39452.41 

плаћени пдв 146917.03 164321 




