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1. ДЈЕЛАТНОСТ 

 

 Прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада 

 Прикупљање и селекција секундарних сировина  

 Одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тротоара) 

 Одржавање зелених површина и дрвореда 

 Послови хуманитарног азила за напуштене и изгубљене псе 

 Услуге наплате таксе за тмв и паркинг 

 Услуге рада на сточним пијацама у Градишци и Новој Тополи 

 Одржавање градских и локалних улица, некатегорисаних путева и јавних површина у 
зимским условима на подручју општине Градишка 

 Други послови у оквиру регистроване дјелатности 

 
 

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА НИСУ СЕ МИЈЕЊАЛИ У ОДНОСУ НА 
ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ 

 
Правни статус предузећа: АД  

Власничка структура предузећа је приказана у сљедећој табели. 

 

Табела 1. Власничка структрура 

Опис % учешће у 
укупном капиталу 

Вриједност 
капитала 

Број акција 

Општина Градишка 62,58 195977 195977 

Преф а.д. Бања Лука 9,62 30141 30141 

Вучић Дубравко  
Бања Лука 

4,92 15406 15406 

Остали акционари 22,88 71662 71662 

УКУПНО: 100 313186 313186 

 
 

3. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Табела 2. Квалификациона структура запослених 

Р.бр. Квалификациона структура 

Структура запослених 
према полу 

Мушких Женских 

1.  ВСС 12 5 

2.  ВШС 1 2 

3.  ССС 5 1 

4.  KВ 18 2 

5.  ПК 44 1 

6.  НК 10 0 

УКУПНО:  90 11 
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4. ОБИМ УСЛУГА 

 
Физички обим услуга у основној дјелатности према категорији потрошача 
 

Категорија 
потрошача 

Бр.  
kор. 

2017. 

Бр. 
kор. 

2018. 

Фактурисано 
2017. 

Фактурисано 
2018. 

Купци повезана 
правна лица 

1 1 848.635 1.253.466 

Купци правна лица 356 354 553.149 560.573 

Купци преко СОН 14.915 15.151 1.847.066 1.845.676 

 
 
 

5. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

 
У јануару  2018. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту за инвестиције са 

„Комерцијалном банком“ Бања Лука. Вриједност уговора  je 900.900,00 KM, a овим 

средствима набавили смо: 

 
1. Возило за прикупљање отпада  16m3; 

2. Самокомпактну полуприколицу; 

3. Трактор са прикључцима; 

4. Мултифункционалну машину са прикључцима; 

5. Електроциклe за прикупљање отпада - 2 ком; 

6. Полован камион кипер троосовинац; 

7. Половну грејдер-радну машину; 

8. Половну машину за израду хоризонталне сигнализације. 

 

Предузеће је на име набавке основних средстава издвојило 65.000,00 КМ властитих 

средстава. 

КП “Градска чистoћа“ је у току 2018. године реализовалo пројекат „Депоније су све веће;  

рециклирај, јер отпад није смеће!“, укупне вриједности 85.714,28 КМ. Постављена су 3 

рециклажна острва са едукативним паноима за раздвајање отпада на три компоненте: папир 

и картон, пластика, и стакло, те је набављено специјално теретно возило за прикупљање и 

транспорт амбалажног отпада. Партнери на пројекту су: Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС, са процентом суфинансирања од 70 %, и Општина Градишка, са 

процентом суфинансирања од 20%. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 
Оцјена успјешности године, поуке  и препоруке 
 
У пословној  2018. години планирани су укупни приходи од  2.995.840 КМ а остварени су  у 

вриједности од 3.591.477 KM, што је за 20% више од планираног. Планирани укупни расходи 

износе 2.988.002 KM а остварени 3.589.530 KM, што је за 20 % више од планираног. 

  
 
Остварени укупни приходи били су довољни да се покрију укупни расходи и тиме оствари 

бруто добит у износу од 1.947 КМ.  

 

 

Уколико жели опстати у својој дјелатности,  наше предузеће мора радити на економским 

основама, као што су: 

 

 Прећење и анализа раста физичког обима и квалитета услуга у систему управљања 

отпадом; 

 Унапређење технолошког процеса управљања отпадом путем едукације кадрова; 

 Техничко-технолошко усавршавање; 

 Обнављање комуналне опреме; 

 Обезбјеђење услова за унапређење система сакупљања секундарних сировина, 

рециклаже и депоновања отпадних материја; 

 Модернизација рада; 

 Нова и боља организација рада (планирање  и праћење извршења плана); 

 Већа одговорност и дисциплина, бољи услови за рад; 

 Постизање већих економских ефеката; 

 Бољи квалитет и ефикасност у пружању услуга; 

 Повећање рентабилности; 

 Повећање продуктивности. 

 

Развојна политика предузећа се у принципу остварује инвестиционом политиком 

(инвестиционим улагањима)  да би се остварили циљеви у будућности. 

 


