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 ПРАВНИ СТАТУС И ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

36.00 Прикупљање, пречишчћавање и снабдијевање водом 

 

 ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 

Правни статус предузећа je: Акционарско друштво 

Власничка структура предузећа је: 

 Град Градишка (62,56 %) 

 ПРЕФ а.д. Бања Лука (9,62 %) 

 Фонд за реституцију РС Бања Лука (4,81 %) 

 Остали акционари (23,01 %) 
 

 БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

Табела 1: Квалификациона структура радника у 2017. години 

2017. 

Квалификациона 
структура 

Жене Мушкарци Број радника 

НК 1 6 7 

КВ 1 32 33 

ССС 8 11 19 

ВКВ - 4 4 

ВШС - 2 2 

ВСС 8 10 18 

УКУПНО 18 65 83 

 

ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА И УСЛУГЕ ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

Покривеност становништва водоводном мрежом износи 82 %, а канализационом 

29 %,  рачунајући укупан број становника општине Градишка. 

У 2018. години је потрошачима испоручено 1.868.165 m³ воде и у односу на 

претходну годину дистрибуција воде је смањена за 93.832 m³ или 5 %.  
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У 2018. години је извршена услуга одводње отпадних вода од 704.211 m³ и у 

односу на претходну годину услуга је повећана за 14.140 m³ или 2 %.   

У 2018. години број корисника на водоводној мрежи се повећао за 312 или 2 %. 

У 2018. години број корисника на канализационој мрежи се повећао за 94 или 1,6 

%. 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 Остварени укупан приход и добици у 2018. години су остварени у износу од 

4.286.547 КМ што је за 1,2 % мање у односу на исти период претходне године. 

  У укупним расходима, пословни расходи износе 3.735.499 КМ или 90% и у 

односу на претходну годину повећани су за 16 %, док су укупни расходи мањи за 

1 % у односу на претходну годину. 

 ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

У 2017. години су извршена инвестициона улагања у износу од 110.410,10 KM, а у 

2018. години 230.163,27 КМ. 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Пословни приходи и расходи се остварују у висини планираних, као и пословни 

добитак и добитак редовне активности, међутим сваке године се врше исправке и 

отписи потраживања од купаца,  што ствара високе остале расходе и смањује нето 

добитак. У 2018. години су остварени расходи по основу исправке вриједности и 

отписа потраживања у износу од 304.494,00 КМ.  

 Наплата потраживања се остварује у висини од око 90 % и мора се 

побољшати у наредном периоду.   

 

 

 

 


