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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 
 

 

                Квалификациона структура радника у 2020. години 

2019 

Квалификациона 
структура 

Жене Мушкарци Број радника 

НК 1 4 5 

КВ 1 31 32 

ССС 8 9 17 

ВКВ - 5 5 

ВШС/ВСС - 180 ЕCТS 4 5 9 

ВСС- 240 ЕCТS 4 10 14 

УКУПНО 18 64 82 
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ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ 

 

Тренутни број прикључака на водоводној мрежи је 17.680, а приближан број 

становника који конзумира питку воду је око 47.500. 

 

Структура водоводног система града Градишка 

Р.бр. ОПИС 2018. год. 2019. год. 2020. год. 

1 Бунарски капацитети (l/s) 310 310 390 

2 Резервоари (m3) 2.460 2.460 2.660 

3 Водоводна мрежа (m) 594.870 604.070 622.970 

4 Примарна водоводна мрежа(m) 95.760 95.760 95.760 

5 Секундарна водоводна мрежа 
(m) 

361.110 370.310 389.210 

6 Преузета водоводна мрежа (m) 138.000 138.000 138.000 

7 Прикључци (кoм) 16.876 17.200 17.680 

 

У току 2020. године радило се и на наставку смањења физичких и комерцијалних 

губитака на водоводном систему. Тако су губици са 41,31% колико су износили у 

првом кварталу 2020. у посљедњем кварталу смањени на 34.23%.  

 

КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 
 

Дужина канализационе мреже на подручју града Градишка је 52.000 m. На систем 

канализационе мреже је прикључено укупно 6.308 домаћинстава и привредних 

субјеката. Број становника који се тренутно користи канализационим системом је 

око 17.000. 

Од капиталних инвестиција у канализациони систем у 2020. години највећа се 

односи на пројекат чишћења и CCTV инспекције (снимања) канализационих 

колектора на подручју града гдје се након више од 40 година експлоатације 

канализационог система утврдило у којем стању се налази исти и шта је све 

потребно за његову рехабилитацију како би био у оперативној функцији за наредни 

период. 
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                Структура канализационог система града Градишка 

Ред.бр. 
Опис 2018.год. 2019.год. 2020.год. 

1 Црпне станице (ком) 1 1 1 

2 Препумпне станице 
(ком) 

13 13 13 

3 Пречистачи (ком) - 1 1 

4 Канализациона мрежа 
(m) 

49.500 52.000 52.000 

5 Прикључци (ком) 5.941 6.091 6.308 

 

Такође, у току 2020. године, настављена је реализација Пројекта сакупљања и 

пречишћавања отпадних вода Градишке у сарадњи са партнерима из SECO-а 

(Швајцарским секретаријатом за економске послове) те KfW-a (Њемачком развојном 

банком), гдје су завршене процедуре усвајања докумената за одобрење грант 

средстава у висини од 28 милиона КМ, те започете процедуре за одабир тзв. 

"Имплементацијског консултанта" чиме ће се створити предуслови за реализацију 

пројекта.  

Наведеним пројектом предвиђено је да се изврши рехабилитација постојећег 

градског канализационог система, изградња секундарних колектора на подручју 

приградских насеља са фокусом на насеља у водозаштитним зонама изворишта 

„Жеравица“, изградњом преливне грађевине на локалитету ПС „Кеј“, 

канализационог колектора до локације за предвиђени градски пречистач отпадних 

вода (ППОВ), те 1. фаза изграње истог за капацитет 24.000 ЕС (еквивалентних 

становника). Уз све то, планирана је и набавка специјалног возила за одржавање 

канализационог система, те возило са опремом за CCTV инспекцију колектора како 

бисмо на најбољи могући начин управљали системом одводње отпадних вода за 

дужи временски период. 

 

ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА И УСЛУГЕ ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА 

 
У 2020. години: 

- Потрошачима је испоручено 1.813.827m³ воде, и у односу на претходну годину 

дистрибуција воде је смањена за 37.436 m³ или 2%. 

- Извршена је услуга одводње отпадних вода од 690.606 m³, и у односу на 

претходну годину услуга је смањена за 7.161 m³ или 1%. 

- Број корисника на водоводној мрежи се повећао за 480 или 3%. 

- Број корисника на канализационој мрежи се повећао за 217 или  3%. 



5 
 

 

        ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

КП „Водовод“ а.д. Градишка, у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године је 

пословао са добитком у износу од 88.816 КМ, односно нето добитком од 87.696 КМ. 

Укупан приход и добици ....................................................... 4.549.666 КМ 
 

Укупан расход ....................................................................... 4.460.850 КМ 
 
 
 

Бруто добитак ............................................................................. 88.816 КМ 

 

Укупан приход и добици у 2020. години су остварени у износу од 4.549.666 КМ и за 

1% је мањи у односу на исти период претходне године. 

Од укупно остварених прихода, приходи од воде и канализације износе 2.965.973 

КМ, што чини 65% укупних прихода, а остали пословни приходи износе 1.232.616 

КМ или 27% укупних прихода. 

Приходи од испоруке воде и услуга одводње отпадних вода становништву износе 

2.356.606 КМ, а правним лицима 467.290 КМ и занатским радњама 142.077КМ. 
 

Укупни приходи КП „Водовод“ а.д. Градишка остварени у 2020. години су за 1% 

мањи од укупних прихода остварених у 2019. години. 
 

Остали пословни приходи обухватају приходе од рада на прикључцима и рада 

механизације, а остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања и 

добитке из капитала. 

У укупним расходима, пословни расходи износе 4.091.756 КМ или 92% и у односу 

на претходну годину повећани су за 3%, док су укупни расходи на нивоу расхода 

из претходне године. Финансијски и остали расходи износе 369.094 КМ и у односу 

на претходну годину смањени су за 23%. 

 
     ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 

 

У 2019. години су извршена инвестициона улагања у износу од 252.844 KM, а у 2020. 

години 350.812 КМ из средстава амортизације. 

У 2020. години из наведених средстава су вршена улагања у инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и изградњу водоводне и канализационе мреже те 

набавку пројеката и опреме (4 возила за технички сектор и систем даљинског 

мјерења потрошње воде). 
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     ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

У наредној табели су дата остварења основних елемената плана: 

 
                Остварења основних елемената плана 

Р.бр Елементи План Остварење Index(4/3) 

1 Дистрибуција воде (m³) 1.907.000 1.813.827 95 

2 Услуге канализације (m³) 726.000 690.606 95 

3 Приход од воде и 
канализаcije (КМ) 

3.201.600 2.965.973 93 

4 Укупни пословни приходи 
(КМ) 

4.405.600 4.198.5886 95 

5 Укупни пословни расходи 
(КМ) 

4.265.000 4.091.756 96 

6 Укупан пословни добитак 
(КМ) 

140.600 106.832 76 

7 Нето добитак (КМ) 95.000 87.696 92 

 

Пословни приходи и расходи су остварени приближно 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 добитак. У 2020. години су остварени расходи по основу исправке 

вриједности и отписа потраживања у износу од 249.096 КМ. 

 


