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ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 

 

Правни статус предузећа: Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 071-0-рег-07-

001843 од 14.07.2007. године извршен је упис статусне промјене – власничка 

трансформација. 

 

Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 057-0-рег-11-002176 од 21.10.2011. извршен 

је упис усклађивања нормативних аката са одредбама Закона о привредним друштвима. 

Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 057-0-рег-18-001492 од 22.08.2018. извршен 

је упис одлуке о именовању вршиоца дужности директора. Вршилац дужности 

директора је Данка Микић. 

 

Правни статус предузећа: Акционарско друштво  

 

Матични број друштва: 01187058 

ЈИБ друштва: 4401056460003 

ПИБ друштва: 401056460003 

 

Претежна дјелатност друштва је под шифром: 35.30 – Производња и снабдијевање 

паром и   климатизација. 

 

Власничка структура КП „Топлана“ а.д. Градишка је приказана у сљедећој табели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Укупан број запослених је 1. 

 

 

 

 

 

Опис % учешће у 

укупном капиталу 

Вриједност 

капитала 

Број акција 

Општина Градишка 80 1.706.805,00  

Мали акционари 20 426.693,00  

УКУПНО: 100 2.133.498,00 2.133.498 

 



 

 

Квалификациона структура запослених 

 

Р.бр. Квалификациона структура 

Структура запослених 

према       полу 

Мушких Женских 

1. ВСС – Дипломирани економиста Јавна управа 0 1 

УКУПНО 0 1 

Напомена: Управа друштва, као орган руковођења има једно стално запослено лице, 

и то  в.д. директора и два лица на уговор о дјелу - Једно за финансијско-

рачуноводствене и књиговодствене услуге, а друго за консултанске услуге у сврху 

израде студије за санацију даљинског гријања у граду Градишка. 

 

ОБИМ УСЛУГА 

 

КП „Топлана“ а.д. Градишка не обавља дјелатност производње и испоруке топлотне 

енергије, пошто су објекти и опрема издати на кориштење другом предузећу које је 

преузело обављање наведене дјелатности по Уговору на период од 15 година. 

 

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

 

КП „Топлана“ а.д. Градишка од 01.01.2014. године престаје обављати комуналну 

дјелатност производње и испоруке топлотне енергије и давање на кориштење 

комуналних објеката и уређаја, а по Уговору број: 02-022-164/13 закљученом 

11.10.2013.године исту дјелатност обавља ИEЕ д.о.о. Бања Лука ПЈ Градишка. 

 

У току 2020. године су извршена улагања у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“. 

Градоначелник града Градишка Зоран Аџић је рјешењем број: 02-111-125/20 дана 21.07. 

2020. године именовао Комисију за утврђивање улагања привредног друштва ИЕЕ 

д.о.о. Бања Лука ПЈ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. 

Градишка по Уговору број 02-022-164/13 од 11.10.2013. године. 

Задатак комисије је да са 31.12.2020. године утврди реализацију члана 12 наведеног 

уговора, за период улагања 2018-2020. година. Комисија је још у току рада, и коначан 

извјештај биће завршен у 2021. години, а у пословним књигама КП „Топлане“ а.д. 

Градишка биће евидентирано улагање по записнику комисије и подацима из извјештаја. 

 

У 2020. години извршена је набавка програма за финансијско књиговодство: Основна 

средства, КИФ и КУФ у износу од 2.000 КМ евидентирано на конту 01440, затим набавка 

рачуунара и фискалне касе у износу од 2.883,33 КМ евидентирано на конту 02214. 

 



 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Од укупно остварених прихода у износу од 214.721 КМ, чине пословни приходи у 

износу 189.256 КМ и остали пословни приходи у износу од 25.465 КМ, то су приходи од 

наплаћених отписаних потраживања. 

 

Укупно остварени расходи су 314.480 КМ од чега највећу ставку чине трошкови 

амортизације у износу од 216.792 КМ, расходи камата 24.128 КМ, те трошкови бруто 

зарада и накнада запослених у износу од 45.826 КМ, а разлика су остали трошкови: 

накнаде, порези, ревизије, банкарске накнаде и остали нематеријални трошкови који 

износе 15.107 КМ и знатно су виши у односу на 2019. годину. Значајну ставку у 

трошковима чине обавезе по годишњем обрачуну, шуме, воде, противпожарна накнадa 

као и увећане комуналне накнаде за грађевинску дозволу за легализацију портирнице, 

управне зграде са настешницом, препумпне станице за мазут, ограде (накнада за уређење  

   грађевинског земљишта и трошкови ренте за грађевинско земљиште.) 

 

КП „Топлана“ а.д. Градишка у 2020. години остварило је губитак у износу од 99.759 КМ, 

у претходним годинама остварени су губитци који су кумулирали у цифру од 7.366.844 

КМ. 

 

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 

 

Вриједност потраживања са 31.12.2020. године износе 966.483 КМ, а у 2020. години 

наплаћено је отписаних потраживања у износу од 25.465 КМ преко СОН-а, јер се сва 

потраживања односе на период до 31.12.2013. године, а нова потраживања се уредно 

наплаћују. 

 

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ 

 

Субвенција у 2020. години није било. 

 

СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА 

 

Обавезе које су настале у 2020. години уредно су измирене, нема неизмирених а 

доспјелих обавеза са 31.12.2020. године. 

 

 

 


