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1. Општи подаци 
 
  

 ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале је организовано у складу са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11) и 
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09 и 
100/11). 

Јавно предузеће “Водовод и канализација“ а.д. Пале, под овим називом 
послује од 26.12.2006. године. Настало је трансформацијом ранијег ОДЈКП 
''Водовод и канализација'' које је настало је реструктуирањем ОДЈКП ''ПАЛЕ'', 
2000 године у поступку реструктурирања мјешовотих комуналних предузећа, у 
процесу приватизације државног капитала у овим предузећима. 

У складу са Законом о преносу права својине капитала Републике Српске 
у предузећима која обављају комуналне дјелатности, на јединице локалне 
самоуправе (објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр.50/10) а 
који је ступио на снагу 01.01.2011. године, извршен је пренос права својине на 
акцијама овог Јавног предузећа (65 % акција)  у Централном регистру хартија 
од вриједности РС а.д. Бања Лука, са Републике Српске на јединицу локалне 
самоуправе-Општину Пале, а такође код надлежног Окружног привредног суда 
у Источном Сарајеву у судском регистру код овог Јавног предузећа је извршен 
упис преноса права својине са Републике Српске на Општину Пале. 

Јавно предузеће је правно лице које обавља дјелатности од посебног 
јавног интереса за општину Пале у складу са Законом о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник РС“ бр.124/11). 
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2. Структура капитала 
 

На основу Извјештаја - Књиге акционара емитента ЈП „Водовод и 
канализација“ а. д. Пале, издате од стране Централног регистра хартија од 
вриједности Републике Српске дјел. број: 01-11930/18 од 19. 09. 2018. године 
достављеног ради одржавања 8. Ванредне Скупштине акционара ЈП „Водовод 
и канализација“ а. д. Пале, одржане дана 28. 09. 2018. године. Вриједност 
капитала ЈП „Водовод и канализација“ а. д. Пале је 3.018.918,00 КМ. Број акција 
са правом гласа је 3.018.918,00. Номинална вриједност акције је 1,00 КМ. Број 
акционара, са стањем на дан 19. 09. 2018 је 284.  

 

1. Капитал Опшптине Пале 1962265,00 65,00

2. М али акционари 510530,00 16,91

3. ПРЕФ - Друштво за управљање пензијским 

резервним фондом РС а.д. Бања Лука

301892,00 10,00

4. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 150946,00 5,00

5. ДУИФ - Инвест Нова  а.д. ОМ ИФ Инвест Нова 

Бијељина

84867,00 2,81

6. Отворени инвестициони фонд монета - 

Подгорица

8418,00 0,28

3018918,00 100,00

Редни 

број
СТРУКТУРА КАПИТАЛА Број акција

Проценат 

власништва %

УКУПНО ВРИЈЕДНОСТ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
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3. Дјелатност предузећа 
 
 

Јавно предузеће "Водовод и канализација" а. д. Пале, у складу са 
одредбама Закона о комуналним дјелатностима, као основну дјелатност 
обавља следеће комуналне дјелатности из области индивидуалне комуналне 
потрошње које су од посебног интереса за кориснике са подручја општине 
Пале: 

- Производња и испорука воде која обухвата сакупљање, 
пречишћавање и испоруку корисницима воде за пиће и друге потребе, 
водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника, укључујући и 
мјерни инструмент; 
 

- Пречишћавање и одвођење отпадних вода које обухвата сакупљање 
искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку 
канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, 
пречишћавање и испуштање из мреже као и чишћење септичких јама.  

 
У складу са Законом о привредним друштвима предузеће послује као 

отворено акционарско друштво и обавља дјелатности које су класификоване 
Уредбом о класификацији дјелатности РС ("Службени гласник РС" број 119/10) 
како слиједи: 

 
• Прикупљање,пречишћавање и снабдјевање водом 
• Канализација 
 Уклањање објеката 
 Припремни радови на градилишту 
 Изградња цјевовода за течности и гасове 
 Изградња осталих објеката нискоградње 
 Изградња хидрограђевинских објеката 
 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за 

гријање и  климатизацију 
 Остали грађевински инсталациони радови 
 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање 
 Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију 
 Техничко испитивање и анализа 
 Друмски превоз робе 
 Дјелатности пружања осталих поштанских и курирских услуга 
 Спољна и унутрашња трговина на велико и мало. 

 
 

4. Организациона структура предузећа 
 
 

Организациона структура предузећа дефинисана је по принципу 
Функционалне организационе структуре, која се у пракси примјењује у малим и 
средњим предузећима. Карактеристика Функционалне организационе структуре 
је да се код исте подјела рада у предузећу, груписање и повезивање послова и 
формираљње организационих јединица обавља према одговарајућим 
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пословним функцијама у предузећу, а према организационој шеми која је у 
прилогу. Обављање свих функција предузећа реализује се кроз два сектора. 
  
4.1. Сектор за технику и 
4.2. Економско – правни сектор. 

4.1. Сектор за технику 
 
 
У оквиру Сектора за технику организоване су следеће Службе: 
 
4.1.1 Служба за производњу, транспорт и дистрибуцију воде састављена је 
од четири Одјелења: Одјељење водоводни систем Пале, Одјељење водоводни 
систем Јахорина, Одјељење водоводни систем Подграб и Одјељење 
водоводни систем Мокро. У оквиру ове службе обављају се следеће функције:  
 Захватање, транспорт и дистрибуција воде, која подразумијева праћење 

рада свих водоводних система (од водозахвата до мјерила код крајњих 
корисника), обезбјеђивање усвојеног режима рада водоводних система, 
манипулисање опремом и уређајима на водоводним системима, управљање 
водним објектима, контрола исправности комплетних система и праћење 
свих збивања у заштитним зонама система. 

 
4.1.2. Служба за развој, управљање губицима и контролу водоводних и 
канализационих система састоји се од два одјелења, Одјелење за 
пројектовање и техничку припрему и Одјелење за ГИС и управљање губицима 
воде. Функције које се обављају у оквиру ове службе су:  
 Планирање развоја ВиК система, истражне активности, пројектовање, 

управљање техничком документацијом. 
 Контрола квалитета воде, која обухвата трајно хлорисање воде у свим 

водоводним системима, свакодневно праћење остатка хлора у води, 
обезбјеђивање услова за узимање узорака и трајно испитивање хемијске и 
бактериолошке исправности воде од стране овлаштених лабораторија. 

 Припрема података и одржавање ГИС-а, који се односи на припрему 
геодетских подлога и других података за допуњавање и одржавање ГИС 
базе података, откривање ВиК инсталација и уређаја на терену, геодетска и 
друга снимања и картирања и провођење свих промјена у ГИС бази 
података. 

 Управљање губицима воде, које обухвата: дефинисање зона 
снабдијевања водом и услова снабдијевања у истим, одређивање основних 
зона билансирања, теренска снимања и мјерења протока и притиска воде, 
обрада података из система даљинског преноса података уз кориштењењ 
математичких модела мреже, детекцију цурења воде из система, израду 
Водних биланса, утврђивање структуре и узрока губитака воде по врстама и 
друге мјере на унапређењу мониторинга на системима. 

 
4.1.3. Служба одржавање и изградње садржи три организационе јединице: 
Одјељење за одржавање и извођење радова на водоводним и канализационим 
системима, Одјељење за механизацију и Одјелење за баждарење водомјера. У 
оквиру ове службе обављају се следеће функције: 
 Текуће одржавање водоводних и канализационих система,  које се 

односи на редовно (превентивно) одржаваље система и обухвата: обилазак 
и преглед система, оправку мањих оштећења и цурења, поправку спојева, 
мање оправке затварача, хидраната, ваздушних вентила и испуста, 
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испирање цјевовода, прање водних објеката, поправку шахтова, поклопаца 
на шахтовима, замјену уличних капа и слично. 

 Инвестиционо одржавање водоводних и канализационих система, које 
се односи на значајније захвате на санацији мреже и објеката, замјену 
дијелова цјевовода, реконструкцију и замјену опреме на објектима и 
цјевоводима, замјену водомјера, грађевинске и занатске радове на 
проширењу система и слично. 

 Пружање услуга на извођењу грађевинских, занатских, инсталатерских и 
других радова из области споредних дјелатности за које је предузеће 
регистровано. 

 Испитивање исправности и баждарење водомјера за властите потребе и 
пружање ових услуга другим предузећима. 

 
 

4.2. Економско – правни сектор  
 
 
У оквиру овог сектора организоване су следеће Службе: 
 
4.2.1 Служба за правне, кадровске и опште послове, која се састоји од 
једног  одјелења, чије су функције: прећење законске регулативе, заступање 
предузећа, израда нормативних аката, канцеларијско пословање, кадровске и 
административне евиденције, обезбјеђење објеката и сл. 
 
4.2.2. Служба за економско-финансијске и рачуноводствене послове, коју 
чине два одјељења: Одјељење за рачуноводствено - финансијске и послове 
фатурисања и Одјељење за набавку. Функције које се обављају у оквиру ове 
службе су: израда финансијских планова, планова пословања, анализа цијена, 
управљање залихама, јавне набавке, магацинско пословање, рачуноводствене 
евиденције, финансијско и материјално књиговодство, израда периодичних и 
завршних рачуна, израда разних извјештаја и сл.  
 
4.2.3. Служба за очитање, наплату и маркетинг, има једно одјељење и чије 
су основне функције: израда и одржавање евиденција потрошача, 
фактурисање и наплата услуга, одржавање, трајне комуникације са јавношћу и 
потрошачима и информисање јавности. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИКУ ЕКОНОМСКО – ПРАВНИ 
СЕКТОР 

 

СЛУЖБА 
За производњу транспорт и 

дистрибуцију воде 

Одјељење 
Водоводни систем Пале 

Одјељење 
Водоводни систем Јахорина 

Група 
Водоводни систем   Подграб 

СЕКТОР  ЗА ТЕХНИКУ 
 

СЛУЖБА 
За развој, управљање губицима  

и контролу ВиК система 

СЛУЖБА 
Одржавања и изградње 

Група 
Водоводни систем   Мокро 

Одјељење 
За пројектовање и 

техничку припрему и 
Контрола квалитета 

воде 

Одјељење 
За ГИС и управљање 

губицима 

Одјељење 
За Баждарење 

водомјера 

Одјељење 
За одржавање и 

извођење радова на 
ВиК систему 

Одјељење 
За механизацију 

ЕКОНОМСКО – ПРАВНИ 
СЕКТОР 

СЛУЖБА 
За правне, кадровске и опште 

послове 

СЛУЖБА 
За економско-финансијске и 
рачуноводствене послове 

СЛУЖБА 
За очитавање, наплату и 

маркетинг 

Одјељење 
За рачуноводствено-

финансијске и послове 
фактурисања 

Одјељење 
За набавку 
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5. Број запослених радника и квалификациона структура  
 
 

 Uкупнан број стално запослених радника je 100 , један радник са ВСС – 
приправник,  је по програму Завода за запошљавње примљени до 2022.год. 
Укупна квалификациона структура запослених није повољна. Укупан број 
запослених је, с обзиром на величину система и количине воде које се 
испоручују, доста висок. Он је 0условљен карактеристикама водоводних 
система, који покривају широк простор и садрже велики број водних објеката на 
којим је неопходно обезбједити прописани број радника на руковању опремом и 
обезбјеђењу, тако да 30% чине радници обезбјеђења. С друге стране, 
дефицитаран је број стручних кадрова (прије свега инжењера грађевинске, 
машинске и геодетске струке) који су неопходни у организационој јединици 
развоја система. Изражен је и проблем недовољног броја ВК и КВ радника 
(водоинсталатерске и електро-машинске струке) у организационој јединици 
одржавања система, јер је у последње вријеме све више изражена појава 
осипања ових кадрова. У наредном периоду неопходно је интензивније 
рјешавати питање недостајућих кадрова. 

 
 

Редни 
број 

Стручна спрема 
Број запослених 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. ВСС 14 16 17 17 17 

2. ВШС 1 1 1 1 1 

3. ССС 29 31 31 30 30 

4. ВК 6 5 5 5 5 

5. КВ радници 38 40 39 37 37 

6. ПК радници 3 2 2 2 3 

7. НК радници 7 7 7 7 7 

Укупно: 97 102 102 99 100 

 
Од укупног броја радника исказаног у табеларном прегледу, на 

обезбјеђењу објеката је распоређено 30 КВ и ПК радника. 
За обављање приправничког стажа према програму Завода за 

запошљавање примљен је један радник са ВСС (дипл. правник), на одређени 
период. 
 

6. Основна обиљежја пословања у 2021. години 
 
 

Поред редовног одржавања водоводног и канализационог система, у 2021 
години радило се и на реконструкцији постојећих, као и изградња нових 
водоводних и канализационих цјевовода такође  извођени су радови и на 
санацији оштећења на објектима Водовода, 

 
Од значајнијих послова урађених у 2021. години издвајамо:  
 

- На подручју СРЦ Јахорина изведени су радови на санацији и 
реконстуркцији 25 канализационих шахтова који су дјелимично оштећени 
приликом рада механизације за чишћење снијега. 

- На објекту резервоара „Пале 2“ изведени су радови реконструкције 
хидротехничких инсталација у циљу обезбјезбјеђена веће корисне 
запремине резервоара. Резервоар је запремине водних комора 2×500 
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м3, али се до сада за изравнање потрошње користило 500 м3. 
Данашњим активностима на систему укупна корисна запремина је 
повећана на 1000м3. Регулација дотока је ријешена уградњом вентила 
са пловком којим се онемогућава преливање воде из резервоара „Пале 
1“, као и потпуно пражњење резервоара „Пале 2“. Радовима је 
обезбјеђена оптимизација рада водоводног система насеља Пале и 
повећани укупни капацитети система, што је нарочито значајно у 
периодима смањених издашности изворишта воде. 

- На подручју насеља Репца 2 завршени радови на изградњи водоводне 
мреже у дужини од 1100 m профила ДН90 mm чији је инвеститор 
Oпштина Пале. Реализацијом ових радова омогућено је снабдијевање 
постојећих, као и прикључење нових објеката на новоизграђену 
водоводну мрежу. 

- На локацији Брус завршени су радови на санацији и реконструкцији 
објеката пумпне станице „Брус 1“ и Брус 2“. У оквиру радова извршени су 
изолациони радови на кровној плочи објеката, полагање новог 
прикључка на електро мрежу и нови развод електро-инсталација у пумној 
станици „Брус 1“. Објекат пумпне станице „Брус 2“ је у потпуности 
реконструисан. С обзиром да ова пумпна станица није у функцији, 
извршена је реконструкција у циљу промјене намјене овог објекта. У 
оквиру радова извршена је демонтажа старих пумних агрегата, 
фазонских комада и арматура, замјена браварије и бетонирање плоче. 
На тај начин у овом објекту су створени услови да се изврши монтажа 
електро-бројила, напојних и управљачких ормара пумпне станице „Брус 
1“. 

- У паљанским насељима Каловита брда и Трнице изграђена је 
дистрибутивне мреже у дужини од 650 m, профила ДН63мм. Инвеститор 
радова је Општина Пале. Изградњом нове дистрибутивне мреже, 
рјешиће се дугогодишњи проблем са којим се суочавају потрошачи горе 
наведених насеља као и могућност прикључења нових корисника на 
водоводну мрежу. 

- У складу са програмом санитарне заштите извршено је ограђивање и 
уређење зоне непосредне заштите изворишта Паљанске Миљацка. 

- У насељу Горње Пале извршена реконструкција секундарне мрежe у 
дужини од 120 m, профила 5/4“ и 1“. 

- У насељима Мракањ и Прача која припадају МЗ Подграб изграђена је 
нова секундарна мреже у дужини од 250 m, профила 1“ и ¾“.  

- У улици Добровољних давалаца крви (насеље Луке) извршени су у 
дужини од 200 m, профила 2“. Завршетком ових радова рјешио се 
дугогодишњи проблем слабог притиска у водоводном систему са којим 
се суочавају потрошачи. 

-  У току је наставак реализације пројекта за дањинско очитавање 
водомјера као и мануелно очитавање кућних водомјера преко мобилних 
телефона и аутомацким преносом очитања у службу рачуноводства 
преко „МЕТРИНГ“ софтвера. 

- Уведен софтвер обједињене наплате  комуналних услуга, 
- ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале је у протеклих годину дана 

значајно обновило свој возни парк са три нова аутомобила и једним 
половним камионом. Ради се о следећим возилима: DACIA DASTER 
DACIA SANDERO STEPWAY DACIA DOKKER VAN MERCEDES ATEGO 
KIPER SA DIZALICOM Нова механизација и возила ће бити кориштени у 
предстојећим инвестиционим радовима и редовним активностима 
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У склопу редовног одржавања водоводног и канализационог система 
реализовано је укупно 625 радних налога, док је за трећа лица реализовано 
156 радних налога. Сви радни налози су реализовани одмах по пријави, без 
обзира на временске услове, и уз максимално ангажовање свих запослених у 
ЈП Водовод и канализација а.д. Пале. 

 
 
 

7. Објекти водовода 
 

7.1. Водоводна мрежа  
 
 

У водоводном систему Пала постоји још дионица цјевовода на којима се 
јављају велики губици. Поред преосталог азбестцементног цјевовода, у доста 
лошем стању je и потисни челични цјевовод профила 200 mm од пумпне 
станице Врело Праче до резервоара „Младост" на Јахорини. Цјевовод je 
недовољног профила и дотрајао и треба га замијенити новим цјевоводом већег 
профила, како би се на подручју СРЦ Јахорина могле обезбиједити довољне 
количине воде. Цјевовод je грађен 1980. године у врло тешком терену са 
активним клизиштима. 

У 2021.год. је  настављено са реализацијом пројекта Смањење губитака 
воде и ревитализација и доградња водоводног и канализационог система Пале-
Јахорина, и  почела је изградња потисног цјевовода од пумпне станице Врело 
Праче до резервоара „Младост". Реализацијом овога пројекта добиће се 
велика поузданост  у редовном снабдјевању водом  подручја СРЦ Јахорина. 

Стање у водоводном систему насеља Подграб и Мокро je доста сложено 
из разлога што су дистрибутивни цјевоводи дотрајали и од лошег материјала 
(азбест, ПВЦ), и што je издашност изворишта на тим локалитетима знатно 
умањена због неконтролисане сјече шуме. Водоснабдјевање насеља Мокро 
зантно се побољшало након укључивања изворишта „Седра“ у водоводни 
систем. Реализацијом пројекта водоснабдјевања насеља Брезовице требало 
би се трајно и поуздано рјешити напајање водом свих кориснике на водоводном 
систему  мјеста Мокро. 

У водоводном систему Подграб привремено (интервентно) је положен 
цјевовод у дужини од 1600 m, профила 2", од каптаже "Локве" до цјевовода на 
локацији "Лагер"  и тако укључен у водоводни систем Подграба. Неопходно је и 
на овом систему довршити започете радове. 

 
          Укупна дужина водоводне мреже, према подацима из ГИС базе je 322801 
m. Процентуална заступљеност материјала  у укупној дужини водоводне мреже 
је сљедећа: 

 

 ЛЖ цјевоводи                                     21 % 

 Челични цјевоводи                              2 %  

 Азбестцементни цјевоводи                8 % 

 Полиетиленски цјевоводи                21 %  

 Поцинчани цјевоводи                         1 %  

 Други материјали                              20% (прикључци) 

 ПВЦ цјевоводи                                  25 % 

 Ductil цјевоводи                                   2 % 
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7.2. Канализациона мрежа 
 
 

Канализациони систем за одводњу фекалних вода, којим управља Ј.П. 
„Водовод и канализација“ а.д. Пале, изграђен je у централном дијелу насеља 
Пале и на подручју СРЦ Јахорина. Одводња фекалних вода врши се директно у 
водотоке, без икаквог претходног третмана. Укупна дужина канализационе 
мреже коју одржава ово Предузеће износи 51544 метара. Вршено је чишћење 
канализационе мреже на више мјеста. У питању су дијелови канализационе 
мреже која је старости преко 30 година и гдје је усљед хемијских процеса 
дошло до смањења протицајног профила унутар цјевовода и појаве честих 
зачепљења.Ова појава ја нарочито изражена на старом колектору Јахорина 
који је поред горе наведеног угрожен разним оштећењима приликом рада 
тешких граћевинских машина . Радом на терену  је уочено да је на фекалну 
канализациону мрежу прикључен велики број олука, дренажа и других одвода 
атмосферске и подземне воде. Поред тога, на канализациону мрежу коју 
одржава ово предузеће је илегално прикључен велики број секундарних водова 
и прикључака фекалне канализације. Становништво прикључено на овај начин 
избјегавају обавезу плаћања накнаде за услугу одводње фекалних отпадних 
вода. Водовод је формирао стручну екипу која на терену утврђује ко је 
прикључен на колектор ,а ко не. Приликом рада на терену комисија је утврдила 
1070 корисника који су били прикључени на колектор и исти су уведени у 
систем наплате канализације.Негативан је и тренд испуштања отпадних вода у 
јаркове, потоке, одводе и сл. из стамбених објеката изграђених у урбаним 
зонама, гдје не постоји изграђен систем одводње.  

Потребно је напоменути да квалитет изградње канализационе мреже од 
стране појединих извођача не задовољава техничке прописе и стандарде за 
ову врсту објеката и да је у наредном периоду потребно предузети активности 
како би се квалитет извођења поправио. У складу с тим, неопходно је да се Ј.П. 
„Водовод и канализација“ а.д. Пале, укључи у надзор приликом изградње 
фекалне канализационе мреже.  

Неопходно је донијети нову Одлуку о Водоводу и канализацији на 
подручју Града Источно Сарајево, која ће бити усклађена са новим рјешењима 
из Закона о Комуналним дјелатностима и другим важећим прописима. 

Сви горе наведени проблеми који се односе за насеље Пале биће у 
многоме рјешени завршетком главног колектора фекалне канализације 
реализацијом пројекта Смањење губитака воде и ревитализација и доградња 
водоводног и канализационог система Пале-Јахорина. 

Укупна дужина канализационе мреже, je 51544 m. 

Процентуална заступљеност материјала у укупној дужини канализационе 
мреже према постојећој ГИС бази je сљедећа: 

 

 Бетонски цјевоводи 15 %  

 Полиетиленски 45 % 
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 Азбестцементни цјевоводи 10 % 

 ПВЦ цјевоводи 4 % 

 Керамика 0,0006 % 

 Полипропилен 1 % 

 Други материјали 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
7.3. Изворишта  

 

Потребне количине воде за пиће на свим водоводним системима 
обезбјеђују се из планинских врела, која се налазе у падинским дијеловима 
планина Јахорина, Равна Планина, Романија и Требевић и сва су у шумском 
подручју. У следећој табели дат je преглед каптираних изворишта (средња 
издашност), пo водоводним системима и збирно: 

 
 
 

 

Редни 
број 

Назив изворишта 

Количине (l/sek) по водоводним 
системима 

Укупно 
(l/sek) 

Пале Јахорина
1
 

Подгра
б 

Мокро 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 

7. 

Станско врело 
Врело Праче 
Врело Бистрица 
Врело Влаховићи 
Врело Миљацке 
Сјетлинска врела  
(Сјетлинско врело, 
Бијелеводе,Близанци, 
Нишани, Долови, Локва

2
) 

Мокрањска врела (Јавор, 
Мусина чесма, Божића 
врела, Седра

3
) 

5,00 
30,00 

8,00 
14,00 
45,00 

- 
 
 

- 

13,00 
63,00 
10,00 

- 
- 
- 
 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

 11,00 
 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

16,00 

18,00 
93,00 
18,00 
14,00 
45,00 
11,00 

 
 

16,00 

Укупно: 102,00 86,00 11,00 16,00 215,00 

 
Подаци у табели су из периода прије 1992. год. Повремена мјерења која се 

обављају од стране Јавног предузећа "Водовод и канализација" а. д. Пале 
потврђују гoрe наведене средње издашности, са малим одступањима. 

 
 
 
 
 

Редни Водоводни Назив  извиоришта Издашност (l/сек) 

                     
1
 Подразумијевају се количине воде које се усмјеравају према СРЦ  Јахорина, Сарајеву и  И. Сарајеву. 

2
 Каптаже Долови и Локва, укључене су привремено у водоводни систем Подграб, али још нису завршене. 

3
 Укључена у Водоводни систем Мокро августа 2015. године. 
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број систем Мин. Просјечна 

1 2 3 4 5 

1 Пале Врело Миљацке 30.00 45.00 

2 Јахорина Станско врело, Врело Праче, Бистрица, 
Влаховићи 

91.00 143.00 

3 Мокро Јавор, Мусина чесма, Божића врело, 
Седра 

9,00 16.00 

4 Подграб Бијеле воде, Близанци, Сјетлинско врело, 
Нишани, Долови и Локва  

6,00 11.00 

УКУПНО:  136,00 215,00 

 
 
 

Илустрације ради прије реализације кредита и нитезивних радова на санацији 
каварова на водоводној мрежи у периоду 2013. год.- 2021.год. потребана 
количина воде за мјесто Пале је била цца.102 л/с , а у 2021.години минимална 
количина воде која је улазила у систем водоснабдјевања мјеста Пале је била 
око 78 л/с и са  том количином воде водоснабдјевање је било уредно тј. није 
било увођења редукција што је огроман успјех.  

 

Падавине већих интензитета узроковале су појаву мутноће на 
извориштима Паљанска Миљацка, Влаховићи и Бистрица. Према 
„Истраживањима режима појаве мутноће воде на изворишту Паљанске 
Миљацке“ која је радио Завод за водопривреду 1988. године, указано је да се 
мутноћа на изворишту Паљанске Миљацке јавља као реакција слива на 
дјеловање интензивних падавина (веће од 40 mm/дан) и зависи од 
еродираности дијела слива око понорских зона. То исто важи и за изворишта 
Влаховићи и Бистрица.  

Да би се у наредном периоду смањила могућност појаве мутноће воде на 
извориштима, која настаје на начин да падавине услед еродираности сливне 
површине уносе са собом у подземље велике концентрације суспендоване 
материје са површине, па је  неопходно проводити мјере заштите сливног 
подручја. Потребно је нагласити да је за извориште Паљанске Миљацке  у 
децембру 2019.године  завршен програм санитарне заштите изворишта, а у 
децембру 2020.год. завршени су програми санитарне заштите за изворишта 
Бистрица и Влаховићи. 

 Из тог разлога је  потребно у што скоријем периоду  донијети Одлуке о 
усвајању Програма санитарне заштите изворишта  Бистрице и Влаховићаи 
иссти објавити у Сл. Новинама И.Сарајево. У 2021.год . завршене су започете 
активности око обиљежавање i ограђивање  зона заштите Паљанске Миљацке. 

За изворишта у водоводном систему Подграб до сада нису урађени 
Програми санитарне заштите , а самим тим нису  донесене одговарајуће 
одлуке о усвајању Програма санитарне заштитите изворишта.  
 

7.4. Каптаже, Резервоари и Растеретне коморе 
 
 

Редни 
број 

Водни објекат 
Количине (m

3
) Индекс 

2018 2019 2020 2021 4/3 5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Каптаже (12 + 4 ком.) 159 159 159 159 100,00 100,00 100,00 
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2 Резервоари (8 ком) 4.025 4.025 4.025 4.025 100,00 100,00 100,00 

3 Растеретне коморе (8 ком) 345 345 345 345 100,00 100,00 100,00 

УКУПНО:   4.529 4.529 4.529 4.529 100,00 100,00 100,00 

 
У наредном периоду је неопходно наставити са активностима адаптације и 

реконструкције пословних зграда и водних објеката (резервоари, прекидне 
коморе и каптаже). Од изузетне важности је напоменути да постојећи простор 
за складиштење хлора у приземљу стамбеног објекта у улици Трифка Грабежа 
не одговара Техничким захтјевима за безбједно складиштење хемикалија и 
биоцида па је у наредном периоду неопходно изградити нови објекат на 
погодној локацији.Такође интезивно радити на проширењу резервоарских 
капацитета са приоритетом на систему водоснабдјевања СРЦ Јахорина. У 
2021.год. је урађен резервоар на систему Мокро-Брезовице кои би требао бити 
стављен у функцију у 2022. год. 

 
 
8. Испоручене количине воде 
 
 

Подаци о захваћеним и испорученим количинама воде, које су испоручене 
потрошачима и количине воде које представљају укупне губитке, представљене 
су у следећој табели..Улази воде у системе водоснабдјевања Јахорина , Мокро 
и Подграб су нешто повечани у односу на 2020.год. ради више кварова на 
главним дистрибутим цјевоводима што се процентуално одразило и на 
незнатно повечање укупних губитака на овим системима.   

 

 

 

 
 

Р
е

д
н
и

 б
р

о
ј 

ЕЛЕМЕНТИ 

 Водоводни системи 

УКУПНО 
Пале 

Јахорин
а 

Сарајево  
И. 

Сарајево 
Подграб Мокро 

1. 
2. 
3. 
 

4.  
 
 
 
 

5. 
6. 
 

 

Улаз воде у систем  m
3
/год  

Испоручене кол. воде  m
3
/год                           

Губици  m
3
/год 

 
Испоручене количине воде пo 
категоријама потрошача  
m

3
/год                              

a) Становништво 
б) Привреда и остали 
 
Приближан број становника                      
Број стамбених јединица 
прикључених на вод. мрежу                                     
a) Становништво 
б) Привреда и остали 

2428272 
882943 

1545329 
 
 
 

774166 
108777 

 
16.000 

 
 

6.311 
          

530 

348361 
241361 
107000 

 
 
 

34612 
206749 

 
250 

 
 

613   
123 

1821177 
1583632 

237545 
 
 
 
      
1583632 
           
 
 
 
 
(121-Brus) 

170140 
31308 

138832 
 
 
 

29626 
1682 

 
1.100 

 
 

375 
15 

355360 
107521 
247839 

 
 
 

98718 
8803 

 
2.550 

 
 

776 
49 

5123310 
2846765 
2276545 

 
 
 

2520754 
326011 

 
19.900 

 
 

8.196 
717 

7. Губитак воде % 63.6 30.7 13,00 81.60 69.70 44,44 

 
Подаци који се односе на испоручену воду су доста поуздани јер је остао 

врло мали број потрошача код којих још нису уграђени водомјери. Активност 
уградње водомјра ће се наставити и у 2022. години за све преостале 
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потрошаче гдје је то технички изводљиво. Према претходним подацима укупни 
губици воде на систему у 2021. год. износе 44.44 %. 
  

9. Квалитет воде за пиће  
 

Вода за пиће, која je путем наведених система испоручена потрошачима у 
2021. години je у потпуности одговарала прописаним условима, у смислу 
хемијске и бактериолошке исправности.Када се деси да узоркована вода није 
одговарала по мутноћи одмах се у јавним медијима и електронским медијима 
оглашавало да би корисници на вријеме били обавјештени. 

Од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство – Регионални центар Источно 
Сарајево, уредно су се узимали узорци, и радио прописани број хемијских и 
бактериолошких анализа воде. У периоду Јануар - Децембар 2021. год. укупно 
je урађено 341 анализа. Од тога су 297 анализе задовољавале тражене 
стандарде, док је 44 анализе билo неисправнo, због повећане мутноће. 

Индикативно је да је у 2021.год. неисправност воде због повећане мутноће 
знатно повећана у односу на ранији период. На појединим извориштима, 
углавном се појављује у периоду обилнијих падавина и периоду наглог 
топљења снијега. 

Дезинфекција воде хлором се врши редовно као и контрола резидуалног 
хлора у води са уредном евиденцијом. Надлежне инспекције вршиле су надзор 
на обављању дјелатности снабдијевања водом за пиће. 

 
 

10. Степен наплате потраживања   
 

Степен наплате потраживања у 2021години, упоређен са 2020.годином 
дат је у следећој табели. 

 
  

Категорија потрошача 
Проценат наплате 

2020 2021 

Становиштво Пале 95,12 99,04 

Становништво Подграб 77,88 106,14 

Становништво Мокро 91,43 93,01 

Становништво Требевић 60,88 68,66 

Становништво Јахорина 72,75 93,82 

Привреда 90,70 103,21 

 
 

 Укупни просјечни проценат наплате потраживања у 2020. години је за 
сектор становништва је  90,70 %, а у 2021 год. је 98,05%,  док за сектор 
привреде у 2020.год. износи 90,70 %, односно 103,21 % у 2021.год.Проценат 
наплате становништва Подграб и сектора привреде је већи од 100% ради 
наплате старих потраживања.  

Поређење је вршено стављањем у однос наплаћене и фактурисане 
реализације. У 2021 год. дошло је до процентуалног повећања наплате 
потраживања из разлога што , предузеће не престаје са сталним активностима 
на наплати. Редовно се прати степен наплате. За нередовне платише шаљу се 
опомене, склапају уговори о репрограму, а у најгорем случају подносе се тужбе. 
У 2021.години  примјењивала се мјера искључења корисника са мреже 
(углавном се радило о корисницима са Јахоринског система) ,а ради 
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пандемије„COVIDA-19“ та мјера је у мањем броју корисника примјењивана и 
код категорија становништва. Све горе наведено је између осталог  утицало и 
на повећање процента наплате. 
 
 

11. Рад Јавног предузећа везано за наплату потраживања 
 
 

У  периоду 01.01.2021.31.12.2021. године  ЈП „Водовод и канализација“ 
а.д. Пале је пред овлаштеним судовима покренула судске поступке против 
физичких лица, физичких лица у својству предузетника и правних лица,  као 
што слиједи: 

 број покренутих поступака  61 

 укупна вриједност спорова  61203,43 КМ, 

 укупна вриједност обрачунатих  судских  такси 6350,00 КМ. 

Укупан број покренутих судских  поступака у 2021. години је 61. 
Што се тиче судских поступака у 2021. години, на ред за рјешавање су 

доспјели предмети из ранијих година.   
Према досадашњој  судској пракси која се односи на комуналне предмете 

суд обавеже извршеника односно туженог на плаћање незастарјелог износа 
дуга и судских трошкова у зависности од успјеха у спору .  

Правна служба као и служба рачуноводства ће и у наредном периоду 
активно да предузимају активности на наплати потраживања од преосталих 
дужника, како из сектора привреда, тако и из сектора индивидуалних 
корисника. 

 
 
 
 
 

12. Материјално-финансијски показатељи 
 
 
 

Укупни приходи у 2021. години износили су 3.060.571,71 КМ, док су 
расходи    –3.224.975,00 КМ, што доводи до нето губитка 164.403,29 КМ, који је 
као и у  предходним перидима под утицајем трошкова амортизације увећаних 
са процјеном вриједности из 2010. године, али пошто можемо активирати 
добитке као посљедицу ревалоризације који износе 252.247,53 КМ, те је укупан 
нето резултат, тј.нето добитак обрачунског периода 87.844,24 КМ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Табеларни приказ Расхода и Прихода за 2021. годину у ЈП 
„Водовод и канализација“ а.д. Пале 
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у 2020 у 2021

511 Трошкови материјала 179,409.00 264430.00 250000.00

513 Трош. енергије и горива 127,441.00 137077.00 170000.00

512 Трош.рез.диј.канц.и др.мат. 27,513.00 45774.00 32000.00

530 Услуге и пом. грађ.радови 34,873.00 75832.00 120000.00

531 Превоз,тел.интер.пошта 36,171.00 33062.00 30000.00

532 Одржа.хиг,хтз,сит.инв,опр 14,826.00 23702.00 18000.00

533 Трошкови закупа 2,352.00 2409.00 2400.00

535 Трошкови рекл.прир.и публикација 2,703.00 4147.00 4000.00

539 Ком.услуге,аут.вул.коп.заш. 16,205.00 16151.00 16000.00

540 Амортизација 589,959.00 593120.00 588000.00

529 Отпрем.помоћ,инв,вол,син 18,307.00 32218.00 25000.00

550 Конт.воде,здр,рев,берза, 54342.00 68896.00 41000.00

551 Геод.пројект услуге, прет. 4,930.00 9099.00 7000.00

551 Трошкови репрезентације 8,273.00 11677.00 12000.00

552 Трошкови осигурања 2,346.00 2858.00 2800.00

522 Бруто НО,рев.и пов.пос. 32,229.00 33282.00 32000.00

554 Трошкови чланарина 3,379.00 4613.00 4500.00

555 Вод.,ком.реп.ппз.шум.таксе 41,688.00 11415.00 11500.00

550 Трошкови за стипендије 1,400.00 0.00

559 Суд.таксе,адв,регис.ост 21,841.00 19789.00 18000.00

553 Трошкови плат.промета 4,661.00 4745.00 4500.00

520 Бруто плата,ТО,рег.прев. 1,738,684.00 1796398.00 1920000.00

Укупно трош кови пословања 2,963,532.00 3190694.00 3308700.00

561 Камате 10,736.00 9,792.00 9000

578 Исправка вриједн. краткотр. потраж.

91,360.00 11,080.00 10000

579 Остало. Спорт, култура. 6,464.00 5,787.00 8000

578 Расход материјала,штета и остали тр.

1,484.00 598.00 1000

579 Расход по отпису и мањак 2,618.00 3,483.00 3500

579 Хуманитарна давања и помоћи 4,628.00 3,541.00 5000

Укупно остали расходи 117,290.00 34,281.00 36500

3,080,822.00 3224975.00 3345200.00Укупно пословни расходи (1.1 + 1.2)

1.2. Остали расходи

Остварено
План за 2022ПозицијаКонто

1. РАСХОДИ

1.1 Трош кови пословања
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611 Приходи од услуга 2,497,036.00 2,797,700.00 3,079,000.00

650 Остали приходи 40,217.00 65,034.00 70,000.00

Укупно пословни приходи 2,537,253.00 2,862,734.00 3,149,000.00

661 Приходи од камата 2,085.00 7,521.00 7,500.00

662 Позитивне курсне разлике 0.00

669 Остали приходи 

670 Приход од продаје расходоване опреме 0.00 3,466.00

675 Вишак по попису 920.00 3,009.00 3,000.00

677 Наплаћена отписана потраживања 7,834.00 98,149.00 6,000.00

679 Остали приходи 41,202.00 50,126.00 60,000.00

681 Укидање резервисања 35,567.00 35,567.00 35,567.00

87,608.00 197,838.00 112,067.00

2,624,861.00 3,060,572.00 3,261,067.00

455,961.00 164,403.00 84,133.00

Приход по основу усклађ.ревалоризације 496,835.00 252,247.00 145,315.00

721/722 Порески расход/приход 0.00

40,874.00 87,844.00 61,182.00

 

3,080,822.00 3,224,975.00 3,345,200.00

3,121,696.00 3,312,819.00 3,406,382.00

40,874.00 87,844.00 61,182.00

1.1 Ненаплаћена потраживања од купаца 1,374,053.00 1,313,962.00 1,250,000.00

1.2 Остала потраживања 20,756.00 21,090.00 20,000.00

Укупно потраживања 1,394,809.00 1,335,052.00 1,270,000.00

2.1 Дугорочни кредит Свјетске банке 353,217.00 251,754.00 150,291.00

2.2 Остали кредити 18,087.00 33,561.00 25,292.00

Укупно дугорочне обавезе 371,304.00 285,315.00 175,583.00

3.1 Обавезе према добављачима 82,420.00 54,110.00 50,000.00

3.2 Обавезе за превоз, НО, синд.и др. 7,932.00 8,643.00 8,500.00

3.3 Обавезе за бруто зараде 275,395.00 187,796.00 190,000.00

3.4 Обавезе за пор,доп,вод.нак.и др. 49,569.00 26,038.00 25,000.00

3.5 Обавезе за пдв 48,024.00 42,609.00 40,000.00

3.6 Друге крат.обавезе 0.00

3.7 Укупно крат.обавезе: 463,340.00 319,196.00 313,500.00

834,644.00 604,511.00 489,083.00

2. ПРИХОДИ

2.1. Пословни приходи од редовног пословања

2.2. Остали приходи

УКУПАН НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК

ОБРАЧУН ПОСЛОВАЊ А

1. Остварени расходи

Укупно дуг.и крат.обавезе:

2. Остварени приходи 

Укупно приходи (2.1+2.2)

Укупно остали приходи 

Губитак (1-2)

3. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

ПОТРАЖ ИВАЊ А И ОБАВЕЗЕ

1. ПОТРАЖ ИВАЊ А

3. Остварена бруто добит/губитак
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Предузеће и у овој години уредно измирује дуговања. 

 
13. Динамика исплате плата, накнада и доприноса 
 
 
 

Исплате плата и накнада радницма, Надзорном одбору и Одбору за ревизију, 
у 2021. години је редовна. Плате и топли оброци се исплаћују мјесечно за 
предходни мјесец, до 5-тог у мјесецу топли оброк и превоз, и до 15-ог у мјесецу 
плата за предходни мјесец. У истим периодима се исплаћују накнаде одборима, те 
седам дана по исплати личних примања порез и доприноси на исте.  

Просјечна бруто примања радника (сума плате и топлог оброка, + порез и 
допринос, са регресом ) износила су 1.452,44 КМ/мјесец. 

Просјечна нето примања радника (сума плате,топлог оброка, регреса и ост.)                     
945,59 КМ/мјесец. 

Просјечна бруто плата радника износила је 1.114,13 КМ.  
Просјечни бруто топли оброк 270,28 КМ.  
Просјечна нето плата радника износила је 731,76 КМ.  
Просјечни нето топли оброк износио је 172,17 КМ.  
У овој години, као и предходних, је исплаћен  регрес радницима. Регрес је 

исплаћен је у износу од 500,00 КМ по раднику. 
 
 
 

14. Цијена услуга водоснабдијевања 
 
 

За извршене услуге пречишћавања и снабдјевање водом, као и услуге 
одводње употријебљених и атмосферских вода Јавно предузеће испоставља 
фактуре корисницима услуга у складу са важећим Цјеновником. Ова дјелатност у 
складу са Законом о комуналним дјелатностима  има карактер индивидуалне 
комуналне потрошње, што значи да се средства за финансирање ове дјелатности 
обезбјеђују првенствено из накнаде за извршене услуге. 

Да би дјелатност била одржива, накнада за извршене услуге мора 
обезбјеђивати приходе који ће покривати најмање све оперативне трошкове и 
трошкове одржавања водоводних и канализационих система, те унапрјеђење 
објеката и опреме који чине водоводне системе. 

Надзорни одбор је на XIII сједници одржаној 17.12.2013 године донио 
закључак којим даје сагласност на Цјеновник услуга водоснабдијевања и одводње 
употријебљених вода за сва подручја изузимајући Јахорину.  

Измјену Цјеновника услуга водоснабдијевања и одводње употребљених вода 
за подручје СРЦ Јахорина НО је дао сагласност од 10.06.2021.год. Цјеновник 
услуга слиједи у табеларном приказу: 
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Важећи Цјеновник услуга водоснабдијевања и одводње 
употријебљених вода за сва подручја изузимајући Јахорину у 
примјени од 01. 01. 2014 године. 
 
 

Јед. 

мј.
Цијена

ПДВ 

17 %

Водне наканде 

(0,01 + 0,04 = 

0,05 KM )

Уку пно
Јед. 

мј.
Цијена

ПДВ 

17 %
Уку пно

Пале m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Подграб m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Мокро m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Пале m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Подграб m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Мокро m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Пале m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Подграб m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

Мокро m3 2.011 0.34 0.05 2.40 m3 0.805 0.137 0.94

m3

0.852 0.14 0.05 1.05 m3

0.340 0.058 0.40

m3

0.852 0.14 0.05 1.05 m3

0.340 0.058 0.40

m3

0.852 0.14 0.05 1.05 m3

0.340 0.058 0.40

5. 0.05 0.99 m3 0.32 0.054 0.37

Сва 

подру чја

Пале  

Подграб  

Мокро

Индивиду ални потрошачи 

(Домаћинства и ку ћни сав јети)
m3 0.8 0.14

Болнице, Домови здравља, школе, 

обданишта, Домаће ху манитарне 

организације и образовање у  области 

ку лту ре.

ОДВОДЊА 

УПОТРИЈЕБЉЕНИХ ВОДА

Државна и приватна преду зећа, радње 

из области у гоститељства, трговине и 

занатства.

4.

Редни 

број
КОРИСНИЦИ Подру чје

ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Државни и општински органи, Јавна 

преду зећа и организације и сл.

1.

2.

Остали привредни су бјекти 

(Канцеларијски  простори и сл.
3.

 
 

Цјеновник услуга водоснабдијевања и одводње употријебљених вода за 
подручје СРЦ Јахорина у примјени од 01. 08. 2021 године. 
 

Јед. 

мј.
Цијена

ПДВ 17 

%

Водне  

накн. 
Укупно

Јед. 

мј.
Цијена ПДВ Укупно

1
до 

01.08.21.

Хотели, Пансиони, Викендице и други 

привредни субјекти на подручју СРЦ 

Јахорина
Јах. m

3 2,038 0,346 0,05 2,434 m3 0,916 0,155 1,071

2
од 

01.08.21.

Хотели, Пансиони, Викендице и други 

привредни субјекти на подручју СРЦ 

Јахорина
Јах. m

3 2,538 0,431 0,045 3,014 m
3 1,013 0,183 1,196

р.б. КОРИСНИЦИ Подручје

ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
ОДВОДЊА 

УПОТРИЈЕБЉЕНИХ ВОДА
период

 
 
 
Цјеновник је у примјени од 01. 01. 2014 године за подручје Пала, а за подручје 
Јахорине је у примјени од 01.08.2021.год, 
 
На наведене цјеновнике је у складу са Законом о комуналним дјелатностима ("сл. 
гл. РС. број: 124/11) и на основу члана 64. Статута општине Пале, Начелник 
општине Пале, као надлежни орган јединице локалне самоуправе, дао сагласност. 
 

. 
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15. Рад Скупштине акционара, Одбора за ревизију и 
  Надзорног одбора   
 
15.1. Рад Скупштине акционара 
 
У 2021.години одржана је XIX. Годишња редовна Скупштине акционара ЈП 
“Водовод и канализација“ а. д.  Пале  дана 19.07.2021. године   
 

Са дневним редом  
 

1.Избор верификационе комисије, предсједавајућег Скупштине акционара 
,записничара и два овјеривача записника 
2.Разматрање и усвајање Записника са 18. Скупштине акционара одржане дана 
14.07.2020.године 
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа у 2020.години 
4.Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2020.годину 
5.Разматрање и усвајање Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни 
информатор-ревизија“ Бијељина 
6.Разматрање и доношење Одлуке о расподјели нето добитка из 2020.године 
7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
9.Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за  2021. 2022. и 
2023.годину 
 
По свим тачкама дневног реда су донијете Одлуке о усвајању. 
 
 
 
 

15.2. Рад Одбора за ревизију 
 

 
 
Одбор за ревизију ради у саставу: 
 
1.Кулина Драган дипл.ецц., овлаштени ревизор и  доктор економских наука 
2.Ковач Драган, дипл.ецц., сертификовани рачуновођа 
3.Драгаш Љубинка, дипл.ецц., сертификовани рачуновођа 
Одбор за ревизију 
 
Број одржаних сједница Одбора у 2021. Години    пет  ( 5 ) 
 
25. сједницa  Одбора за ревизију  Јавног предузећа "Водовод и канализација" 
а.д.Пале, одржанa дана 29.01.2021 
Донијете препоруке како слиједи 
 
 

П Р Е П О Р У К А  



23 
 

 
I 

Након разматрања приједлога Управе предузећа за директан отпис застарјелих 
потраживања из сектора становништво и  привреда ,  Одбор за ревизију  даје  
препоруку  Надзорном одбору да се прихвати приједлог Управе предузећа за 
директан отпис застарјелих потраживања из сектора становништво и  привреда 
према достављеном приједлогу Управе предузећа и пратећим табелама. 
 

II 
 

Одбор за ревизију констатује да је приједлог за отпис потраживања сачињен у 
складу са чланом 70. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим  
политика ЈП „Водовод и канализација“ а.д.  Пале према коме се сва доспјела 
потраживања која нису наплаћена у року од  годину дана исправљају у висини 
од  100% 
 

III 
 

Препоруку Одбора за ревизију,  уврстити на дневни ред наредне сједнице  
Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, 

П Р Е П О Р У К У 
 
I 
 

Након разматрања  Одлуке о утврђивању приједлога Плана набавки 
ЈП“Водовод и канализација“ а.д.Пале за 2021.годину, а на приједлог Управе 
предузећа , Одбор за ревизију упућује препоруку Надзорном одбору предузећа 
да усвоји  Одлуку о утврђивању приједлога Плана набавки ЈП“Водовод и 
канализација“ а.д.Пале за 2021.годину од 18.01.2021.године. 

II 
 

Ову Препоруку Одбора за ревизију, заједно са Одлуком о утврђивању 
приједлога  Плана набавки ЈП“Водовод и канализација“ а.д.Пале за 
2021.годину  од 18.01.2021.године уврстити на дневни ред наредне сједнице 
Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, као органа 
надлежног  
 
На 26. сједници  Одбора за ревизију  Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 22.02.2021..године донијете препоруке 
како слиједи 
 

П Р Е П О Р У К А  
 
I 

Одбор за ревизију  препоручује  Надзорном одбору да усвоји Извјештај 
Централне пописне комисије о извршеном попису средстава и извора 
средстава на дан 31.12.2020. године,  број 379/21 од 11.02.2021. године. 
 
На 27. сједници  Одбора за ревизију  Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној  дана 26.03.2021 донијете препоруке како 
слиједи 

П Р Е П О Р У К А 
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I 
 

Након разматрања  Годишњег финансијског извјештаја предузећа за 
2020.годину, Одбор за ревизију упућује препоруку Надзорном одбору 
предузећа да прихвати, односно да сагласност на  Годишњи финансијски 
извјештај предузећа за 2020.годину . 
 

II 
 

Ову Препоруку Одбора за ревизију, заједно са Годишњим финансијским 
извјештајем предузећа за 2020.годину, уврстити на дневни ред наредне 
сједнице Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, као и 
сједнице Скупштине акционара као органа надлежног за доношење коначне 
Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извјештаја предузећа за 
2020.годину 
 
 

П Р Е П О Р У К А 
 
I 
 

Након разматрања  Извјештаја о пословању предузећа у 2020.години, Одбор за 
ревизију упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да прихвати, односно 
да сагласност на   Извјештај о пословању предузећа у 2020.години 
 

II 
 

Ову Препоруку Одбора за ревизију, заједно са  Извјештајем о пословању 
предузећа за 2020.годину,  уврстити на дневни ред наредне сједнице 
Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, и на сједницу 
Скупштине акционара. 
 
 
Након обављеног гласања предсједник  Одбора за ревизију констатује да је   
Одбор за ревизију ЈЕДНОГЛАСНО  донио   ПРЕПОРУКУ , како слиједи 
 

П Р Е П О Р У К А 
о расподјели нето добитка из 2020.године 

I 
Укупан нето добитак обрачунског периода у износу од 40.874 књижири на конто 
нераспоређене нето добити ранијих година.  

II 
 

Ову Препоруку уврстити на дневни ред наредне сједнице Надзорног одбора  
ЈП"Водовод и канализација" а.д.Пале и Скупштине акционара. 
 

Образложење 
 
ЈП “Водовод и канализација „ а.д.Пале, је на основу финансијских извјештаја за 
2020.годину, остварио укупан нето добитак обрачунског периода у износу од 
40.874 KM  
, те се предлаже Надзорном одбору и Скупштини акционара Јавног предузећа 
да се исти у складу са чланом 210.став 3. Закона о привредним друштвима 
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(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08,  100/11,100/17 и 82/19.) и 
чланом 78. Статута ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале  књижи на конто 
нераспоређене нето добити ранијих година. 
 
 
Након обављеног гласања предсједник  Одбора за ревизију констатује да је   
Одбор за ревизију ЈЕДНОГЛАСНО  донио   ПРЕПОРУКУ , како слиједи 
 

П Р Е П О Р У К А 
 
I 
 

Након разматрања Плана пословања предузећа за 2021,2022. и 2023.годину , 
Одбор за ревизију упућује препоруку  Надзорном одбору предузећа да да 
сагласност на  План пословања предузећа за 2021.,2022. и 2023.годину 
 

II 
 

Ову Препоруку Одбора за ревизију, заједно са Планом пословања предузећа за 
2021.,2022. и 2023.годину , уврстити на дневни ред наредне сједнице  
Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, као органа 
надлежног за давање сагласности на исти  и на сједницу Скупштине акционара 
као органа надлежног за коначно усвајање истог. 
 
 На 28. сједници чланова Одбора за ревизију  Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 02.06.2021..године донијете препоруке, 
како слиједи 
 

П Р Е П О Р У К А 
 
I 
 

Након разматрања  Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији финансијских 
извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни информатор-ревизија“ 
Бијељина, Одбор за ревизију упућује препоруку Надзорном одбору предузећа 
да прихвати  Извјештај и мишљење о извршеној ревизији финансијских 
извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни информатор-ревизија“ 
Бијељина. 
 

II 
 

Ову Препоруку Одбора за ревизију, заједно са Извјештајем и мишљењем о 
извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. 
„Пословни информатор-ревизија“ Бијељина, уврстити на дневни ред наредне 
сједнице Надзорног одбора  ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале, као и на 
дневни ред Годишње редовне Скупштине акционара ЈП "Водовод и 
канализација" а.д.Пале. 
 
 
На 29. сједници чланова Одбора за ревизију  Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 04.10.2021..године донијете препоруке 
како слиједи 
 



26 
 

 
П Р Е П О Р У К У 

 
I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
половног теретног возила-камион кипер са дизалицом са пратећом 
документацијом, Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена 
процедура набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји 
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
грађевинског материјала са пратећом документацијом, Одбор за ревизију 
констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку 
Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне 
набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
канцеларијског материјала са пратећом документацијом, Одбор за ревизију 
констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку 
Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне 
набавке, као у материјалу. 
 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
услуга осигурања радника са пратећом документацијом, Одбор за ревизију 
констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку 
Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне 
набавке, као у материјалу. 
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Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 
 
 
 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
новог теретног возила путем лизинга са пратећом документацијом, Одбор за 
ревизију констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује 
препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном 
поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
бетонских цијеви и шахтова са пратећом документацијом, Одбор за ревизију 
констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку 
Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне 
набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
апарата за електрозаваривање са пратећом документацијом, Одбор за 
ревизију констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује 
препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном 
поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
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П Р Е П О Р У К У 

   
I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
горива за службена возила предузећа са пратећом документацијом, Одбор за 
ревизију констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује 
препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном 
поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
водоводног и канализационог материјала предузећа са пратећом 
документацијом, Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена 
процедура набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји 
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
половног теретног возила предузећа са пратећом документацијом, Одбор за 
ревизију констатује да је проведена предвиђена процедура набавке и упућује 
препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном 
поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
хлора са пратећом документацијом, Одбор за ревизију констатује да је 
проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку Надзорном 
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одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, 
као у материјалу. 
 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка  
водомјера, Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена 
процедура набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји 
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
бодљикаве жице Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена 
процедура набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји 
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
течности за доказивање хлора у води Одбор за ревизију констатује да је 
проведена предвиђена процедура набавке и упућује препоруку Надзорном 
одбору предузећа да усвоји Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, 
као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке - набавка 
пелети Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена процедура 
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набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји Извјештај 
о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
 
Одбор за ревизију једногласно  упућује Надзорном одбору   ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале,  
 

П Р Е П О Р У К У 
   

I 
 

Након разматрања Извјештаја о проведеном поступку јавне набавке услуге 
оглашавања Одбор за ревизију констатује да је проведена предвиђена 
процедура набавке и упућује препоруку Надзорном одбору предузећа да усвоји 
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, као у материјалу. 
 
Одбор за ревизију једногласно доноси 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Вањског ревизора  за 2021.годину 

 
1.Д.О.О.“Ревидере“ ул.Гаврила Принципа 7/5, Бијељина именује се за вањског 
ревизора финансијског извјештаја јавног предузећа за 2021.годину 
2.Уговор са именованим вањским ревизором из тачке1.одлуке закључиће 
директор Јавног предузећа. 
 
 
 
 
 

 
15.3. Рад Надзорног одбора  
 
 
Надзорни одбор је у 2021.години радио у саставу: 
1.Кременовић Мирослав, испред акцијског капитала општине Пале 
2.Васић Славко, испред акцијског капитала општине Пале 
 
Именује се члан Надзорног одбора испред мањинских акционара: 
3.Боровчанин Босиљка, испред ПРЕФ-а који посједује 10% акција ЈП»Водовод 
и канализација» а.д.Пале  
 

У 2021.години Надзорни одбор је одржао укупно девет  (9) сједнице. 

 

На 15. сједници   Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале,одржаној 08.02.2021.године 
 

О Д Л У К У 
о давању овлашћења Управи предузећа  за директан отпис застарјелих 

потраживања 
из сектора становништво и привреда у складу са Табеларним прегледом  
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I 
 

Даје се овлашћење Управи предузећа  за директан отпис застарјелих 
потраживања за сектор становништво у износу од 39.263,58 КМ и за кориснике 
из сектора привреде у износу од 1.052,99 КМ , а све у складу са Табеларним 
прегледом застарјелих потраживања за категорију привреда и становништво  
достављеним од стране Управе предузећа од 25.01.2021.године, 
дјел.бр.179/21. и Препоруком Одбора за ревизију. 
 
Саставни дио ове Одлуке је  приједлог Управе предузећа за директан отпис 
застарјелих потраживања из сектора становништво и привреда, као и 
Препорука Одбора за ревизију.  
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана јавних набавки за 2021.годину 

 
I 
 

Усваја се Плана јавних набавки за 2021.годину,  предложен од стране Управе 
предузећа. 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је План јавних набавки за 2021.годину и препорука 
Одбора за ревизију. 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 

набавка услуга дератизације  
 I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
набавка услуга дератизације.  
 
 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

извођење радова нискоградње и радова на хидрограђевинским објектима 
 

 I 
Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
извођење радова нискоградње и радова на хидрограђевинским објектима 
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С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

ОДЛУКА 
 

Даје се сагласност на одлуку број 268/21 од 02.02.2021.године о висини 
накнаде за поновно укључење воде за кориснике чије су водоводне 
инсталације искључене са система јавног водоснабдијевања усљед 
ускраћивања комуналне услуге 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
о давању сагласности за закључење уговора 

 
I 
 

1. Даје се сагласност  директору ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале  да 
закључи Уговор о набавци половног теретног возила-камион кипер са 
дизалицом са понуђачем БАЛКАН ГРАДЊА Д.О.О. Сарајево, ул.Блажујски 
друм бр.11., Илиџа. 

2. Укупна вриједност Уговора из тачке 1. износи 43.290,00, КМ. ( са урачунатим  
ПДВ-ом) 

3. Сагласност се даје за закључивање уговора чија је вриједност већа од 
10.000,00 КМ, како је прецизирано чланом 71. став 1. алинеја 3. Статута 
Јавног предузећа "Водовод и канализација " а.д.Пале.   

 
На 16. сједници   Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 24.02.2021.године донијете одлуке како 
слиједи 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису 
средстава и извора средстава на дан 31.12.2020. године,  број 379/21 од 
11.02.2021. године. 

 
 
I 
 

Усваја се Извјештај   Централне пописне комисије о извршеном попису 
средстава и извора средстава на дан 31.12.2020. године,  број 379/21 од 
11.02.2021. године. 
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Саставни дио ове Одлуке је Извјештај  Централне пописне комисије о 
извршеном попису средстава и извора средстава на дан 31.12.2020. године,  
број 379/21 од 11.02.2021. године и и препорука Одбора за ревизију број 501/21 
од 22.02.2021. године. 
 
На 17. сједници  Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" 
а.д.Пале, одржаној дана  06.04.2021.године донијете су одлуке како слиједи 
 

О Д Л У К А 
  о прихватању и давању сагласности на  Годишњи финансијски извјештај 

Предузећа  за 2020.годину  
 
I 
 

Надзорни одбор предузећа  прихвата и даје сагласност на  Годишњи 
финансијски извјештај предузећа за 2020.годину, а коначно мишљење о истом 
ће дати овлаштена ревизорска фирма “Пословни информатор-Ревизија“ д.о.о. 
Бијељина, која је ангажована да изврши ревизију Годишњег финансијског 
извјештаја предузећа за 2020.годину. 
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи финансијски извјештај предузећа за 
2020.годину. 

II 
 

Годишњи финансијски извјештај  предузећа за 2020.годину заједно са овом  
Одлуком  Надзорног одбора о прихватању и давању сагласности на исти као и 
Препоруком  Одбора за ревизију,  уврстити на дневни ред  Годишње редовне 
Скупштине акционара као органа надлежног за усвајање  Годишњег 
финансијског извјештај за 2020.годину у складу са одредбама члана 41.став 
1.тачка 4. Статута ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале. 
 

О Д Л У К А 
  о прихватању и давању сагласности на  Годишњи финансијски извјештај 

Предузећа  за 2020.годину  
 
I 
 

Надзорни одбор предузећа  прихвата и даје сагласност на  Годишњи 
финансијски извјештај предузећа за 2020.годину, а коначно мишљење о истом 
ће дати овлаштена ревизорска фирма “Пословни информатор-Ревизија“ д.о.о. 
Бијељина, која је ангажована да изврши ревизију Годишњег финансијског 
извјештаја предузећа за 2020.годину. 
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи финансијски извјештај предузећа за 
2020.годину. 

II 
 

Годишњи финансијски извјештај  предузећа за 2020.годину заједно са овом  
Одлуком  Надзорног одбора о прихватању и давању сагласности на исти као и 
Препоруком  Одбора за ревизију,  уврстити на дневни ред  Годишње редовне 
Скупштине акционара као органа надлежног за усвајање  Годишњег 
финансијског извјештај за 2020.годину у складу са одредбама члана 41.став 
1.тачка 4. Статута ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале. 
 

        ОДЛУКА 
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о расподјели нето добитка из 2020.године 
I 

Укупан нето добитак обрачунског периода у износу од 40.874 књижири на конто 
нераспоређене нето добити ранијих година.  

II 
 

Ову Препоруку уврстити на дневни ред наредне сједнице Надзорног одбора  
ЈП"Водовод и канализација" а.д.Пале и Скупштине акционара. 
 

Образложење 
 
ЈП “Водовод и канализација „ а.д.Пале, је на основу финансијских извјештаја за 
2020.годину, остварио укупан нето добитак обрачунског периода у износу од 
40.874 KM  
, те се предлаже Скупштини акционара Јавног предузећа да се исти у складу са 
чланом 210.став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 127/08,  100/11,100/17 и 82/19.) и чланом 78. Статута ЈП 
“Водовод и канализација“ а.д.Пале  књижи на конто нераспоређене нето добити 
ранијих година. 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
о давању сагласности на  План пословања предузећа за 2021., 2022. и 

2023.годину 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на  План пословања предузећа за 2021., 2022. и 2023.годину 
Саставни дио ове Одлуке је  План пословања предузећа за 2021., 2022. и 
2023.годину . 
 

II 
 
 План пословања предузећа за 2021., 2022. и 2023.годину заједно са овом  
Одлуком Надзорног одбора о давању сагласности на исти и Препоруком 
Одбора за ревизију , уврстити на дневни ред    Скупштине акционара као 
органа надлежног за доношење  Плана пословања предузећа за 2021., 2022. и 
2023.годину у складу са одредбама члана 41.став 1.тачка 7. Статута ЈП 
"Водовод и канализација" а.д.Пале. 
 
На 18. сједници   Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 10.06.2021.године донијете одлуке 
како слиједи 
 

О Д Л У К У 
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1.Даје се сагласност на Измјену Цјеновника дјел.бр.3163/13. од децембра 
2013.године , предложен  од стране Управе предузећа дјел.бр.1565/21.од 
31.05.2021.године. 
 
2.У складу са чланом 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 
(Службени гласник РС бр.124/11,100/17) Измјену Цјеновника дјел.бр.3163/13. 
од децембра 2013.године донијету од стране Управе предузећа, заједно са 
овом Одлуком Надзорног одбора, ,  доставити надлежном органу Општине 
Пале  ради давања сагласности на исти. 

О Д Л У К У 
о прихватању  Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији финансијских 
извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни информатор-
ревизија“ Бијељина 
 

I 
 

Прихвата се  Извјештај и мишљење о извршеној ревизији финансијских 
извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни информатор-ревизија“ 
Бијељина. 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај и мишљење о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни 
информатор-ревизија“ Бијељина. 
 

II 
 

Извјештај  и мишљење о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 
2020.годину од стране д.о.о. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина  
заједно са овом Одлуком Надзорног одбора о прихватању истог  и Препоруком  
Одбора за ревизију, уврстити на дневни ред  Годишње редовне  Скупштине 
акционара као органа надлежног за усвајање Извјештаја у складу са одредбама 
члана 41.став 1.тачка 4. Статута ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале. 
 

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Огласа о сазивању 19. Годишње Скупштине акционара 

 
I 

Сазива се    19. Годишња Скупштина акционара за дан  19.07.2021.године  
( понедељак ) са почетком у 1200 часова у просторијама ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у ул. Младена Тодоровића бр.1., Пале. 
 

II 
 

За 19. Годишњу Скупштину акционара предлаже се сљедећи дневни ред: 
 
1.Избор верификационе комисије, предсједавајућег Скупштине акционара 
,записничара и два овјеривача записника 
2.Разматрање и усвајање Записника са 18. Скупштине акционара одржане дана 
14.07.2020.године 
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа у 2020.години 
4.Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2020.годину 
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5.Разматрање и усвајање Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни 
информатор-ревизија“ Бијељина 
6.Разматрање и доношење Одлуке о расподјели нето добитка из 2020.године 
7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
9.Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за  2020. 2021. и 
2022.годину 
 
 

III 

Оглас о сазивању 19. Годишње Скупштине акционара објавити у дневним 
листовима  „Еуро Блиц“ и „Глас Српске“ , на wеб страницу Бањалучке берзе   ( 
најмање 30 дана и највише 60 дана прије дана одржавања Годишње  

Скупштине акционара). 

 
IV 
 

Годишњу  Скупштину акционара чине и у њој  право учешћа имају акционари , 
односно њихови пуномоћници, регистровани у Централном регистру хартија од 
вриједности на десети дан прије дана одржавања Годишње редовне 
Скупштине и то на дан 09.07.2021.године             
 У случају да 19.Годишња скупштина акционара због недостатка кворума не 
буде одржана у заказано вријеме, поновљена Скупштина акционара одржаће 
се 23.07.2021.године ( петак), у исто вријеме , на истом мјесту и са истим 
дневним редом. 
Увид у материјале за ову Скупштину може се извршити сваког радног дана у 
правној служби предузећа у времену од 8 до 14 часова. 
 

V 
 

Обавезује се виши стручни сарадник за кадровске и правне послове  да 
спроведе потребни поступак у циљу одржавања 18. Годишње Скупштине 
акционара. 
 

VI 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
На основу донешене Одлуке расписује се јавни позив за одржавање Годишње 
скупштине акционара, како слиједи: 
 
На основу члана 267. став 2. Закона о привредним друштвима ( „Службени 
гласник Републике Српске“ бр.127/08,58/09 100/11. и 67/13), члана 7. став 1. 
тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ 
бр.75/04 и 78/11),  члана 35.став 2. и члана 53.став 1. тачка 4. Статута Јавног 
предузећа „Водовод и канализација“ а.д.Пале дјел.бр.788/11., Надзорни одбор  
с а з и в а 
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19. ГОДИШЊУ  СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д.Пале 

 
19. Годишња Скупштина акционара одржаће се  19.07.2021.године ( 
понедељак) са почетком у  
12 00 часова у просторијама ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале у ул. 
Младена Тодоровића бр.1., Пале. 
За 19.Годишњу Скупштину акционара предлаже се сљедећи: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1.Избор верификационе комисије, предсједавајућег Скупштине акционара 
,записничара и два овјеривача записника 
2.Разматрање и усвајање Записника са 18. Скупштине акционара одржане дана 
14.07.2020.године 
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа у 2020.години 
4.Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2020.годину 
5.Разматрање и усвајање Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији 
финансијских извјештаја за 2020.годину од стране д.о.о. „Пословни 
информатор-ревизија“ Бијељина 
6.Разматрање и доношење Одлуке о расподјели нето добитка из 2020.године 
7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП “Водовод и 
канализација“ а.д.Пале у пословној 2020.години 
9.Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за  2020. 2021. и 
2022.годину 
 
Скупштину акционарског друштва чине и у њој  право учешћа имају акционари , 
односно њихови пуномоћници, регистровани у Централном регистру хартија од 
вриједности на десети дан прије дана одржавања Годишње Скупштине и то на 
дан  09.07.2021.године 
У случају да 19.Годишња Скупштина акционара због недостатка кворума не 
буде одржана у заказано вријеме, поновљена Годишња Скупштина акционара 
одржаће се 23.07.2021.године ( петак, у исто вријеме , на истом мјесту и са 
истим дневним редом. 
Увид у материјале за ову Скупштину може се извршити сваког радног дана у 
правној служби предузећа у времену од 8 до 14 часова. 
  
На 19.телефонској сједници одржаној дана 18.06.2021.године донијета 
сагласност, како слиједи 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење уговора 

 
I 

4. Даје се сагласност  директору ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале   , да 
закључи Уговор о набавци водомјера, отворени поступак бр.889-1-1-10-3-
6/21 од 25.05.2021.године, како слиједи: 
 

ЛОТ 1 – набавка водомјера класе тачности „Б“ , вриједност набавке 58.072,28 
КМ са ПДВ-ом, са добављачем „Станишић“ д.о.о. Пале, ул.Доња Љубогошта бб 
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ЛОТ 2 -  набавка водомјера класе тачности „Ц“, вриједност набавке 57.738,33 
КМ са ПДВ-ом, са добављачем „ЕЦО ИНВЕСТ“ д.о.о. Мостар, ул.Блајбушких 
жртава бр.23 Д 
ЛОТ – 3  канализациони материјал, вриједност набавке 22.278,03 КМ са ПДВ-
ом, са добављачем Хидро-Термо центар д.о.о. Сарајево 
 
5. Сагласност Надзорног одбора  се даје за закључивање уговора чија је 

вриједност већа од 10.000,00 КМ,  како је утврђено чланом 71. став 1. 
алинеја 3.  Статута ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале 

 
На 20.телефонској сједници одржаној дана 18.06.2021.године донијета 
сагласност, како слиједи 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење уговора 

 
I 

6. Даје се сагласност  директору ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале   , да 
закључи Уговор о набавци хлора, конкурентски захтјев, бр поступка :889-7-1-11-

3-7/21, вриједност јавне набавке 22.815,00 КМ са ПДВ-ом, са добављачем 
„ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ“ д.о.о.Лукавац, ул Магистрални пут бб, 75300 Лукавац. 

7.  
8. Сагласност Надзорног одбора  се даје за закључивање уговора чија је 

вриједност већа од 10.000,00 КМ,  како је утврђено чланом 71. став 1. 
алинеја 3.  Статута ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале 

 
На 21.сједници одржаној дана 12.08.2021.године Надзорни одбор је донио 
одлуке како слиједи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора  

ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале због истека мандата 
 
I 
 

Којић Дејан , из Пала, по занимању дипломирани менаџер, разрјешава се 
дужности   директора ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале. због истека 
мандата са даном 14.08.2021.године 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности  директора  

ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале  
 

1.Којић Дејан , из Пала, по занимању дипломирани менаџер, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале, на период 
до 60 ( шездесет)  дана, почев од 15.08.2021.године. 
2.Надлежности, послови, обавезе и одговорности вршиоца дужности директора 
регулисани су одредбама Закона о јавним предузећима и Статута ЈП »Водовод 
и канализација» а.д.Пале и именовани вршилац дужности директора  дужан је   
придржавати се истих. 
3.Вршилац дужности директора   има сва права и обавезе у складу са Законом 
и Статутом овог Јавног предузећа . 
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4.Именовани в.д.директор Предузећа је овлаштен да закључује  и потписује 
уговоре и друге акте, те заступа Јавно предузеће пред судовима, државним 
органима и другим организацијама без ограничења, осим: 
закључивања уговора чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, за што је 
потребна сагласност Надзорног одбора. 
 

О Д Л У К А 

 

о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање 

директора  

ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале 

I. 

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критерији за избор и 

именовање директора Јавног предузећа  „Водовод и канализација“ а.д. 

Пале. 

II. 

Надлежности, послови, обавезе и одговорности директора Предузећа 

утврђени су одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привредним 

друштвима и Статута Јавног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Пале. 

Мандат директора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора. 

III. 

Кандидати за директора ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале треба да 

испуњава следеће услове: 

ОПШТИ УСЛОВИ 

1. Да је држављанин РС, односно БИХ 
2. Да је старији од 18 година 
3. Да има општу здравствену способност 
4. Да није отпуштен из државне службе по основу дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти БИХ или ентитета у периоду од 3 
године прије дана објављивања јавног конкурса 
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5. Да се на кандидата не односи члан 9. Став 1.  Устава БИХ 
6. Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за 

обављање послова директора 
 

7. Да није лице које обавља извршну функцију у политичкој странци 
на било којем нивиу власти 

8. да се против њега не води кривични поступак 
 

            ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

1.  Висока стручна спрема , завршен факултет из научних 
области: инжињерство и технологија, природне науке и 
друштвене науке 

2. Најмање 1 (једна) година радног искуства у струци 
3. Да посједује организаторске способности тј да познаје процес 

рада Предузећа, а што доказује подношењем програма у којем 
су назначене мјере које би предузео на унапређењу пословања 
Предузећа 

 

 СУКОБ ИНТЕРЕСА 

  Кандидат за директора не може обављати дужности, активности 

или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано 

одредбама: 

  -члана 5.Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске  (Службени гласник Републике Српске бр.73/08) 

  -члана 11.став 2. и члана 13.Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) 

  -члана 5.Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.41/03) 

IV 

Директора предузећа, на основу спроведеног јавног конкурса именује 

Наддзорни одбор Предузећа. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОДЛУКА 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈП“Водовод и 

канализација“ а.д.Пале 
I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈП“Водовод и 

канализација“ а.д.Пале. 

II 

Текст јавног конкурса израдити у складу са одлуком Надзорног одбора о 

утврђивању услова. Стандарда и критерија за избор и именовање 

директора ЈП“Водовод и канализација“ а.д.Пале. 

Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „ЕУРО БЛИЦ“, а рок за подношење пријава је 15 дана од 

дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из 

претходног става. 

III 

Поступак избора, укључујући и преглед приспјелих пријава на конкурс, 

обављање интервјуа са кандидатима који испуњавају услове конкурса у 

складу са утврђеним критеријумима и коначно именовање директора 

ЈП“Водовод и канализација“ а.д.Пале обавиће Надзорни одбор у складу са 

овлаштењима утврђеним чланом 61.став 2. Статута ЈП“Водовод и 

канализација“ а.д.Пале дјел.бр.788/11. 

IV 

Oва Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ЈАВНИ КОНКУРС 
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за избор и именовање директора Јавног предузећа 
„ Водовод и канализација“ а.д.Пале 

 
I.ОСНОВ 
Надзорни одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора 
Јавног предузећа  “Водовод и канализација“ а.д. Пале у складу са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11),, 
на основу члана 60. и 61. Статута ЈП »Водовод и канализација» а.д.Пале. Пале 

дјел.бр.788/11 и Одлуке о измјени и допуни Статута ЈП“Водовод и канализација“ 
а.д.Пале дјел.бр.1363/17. од 12.05.2017.године 
 
II.ОПИС ПОСЛОВА 
Надлежности, послови, обавезе и одговорности директора Предузећа утврђени 
су одрадбама Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и 
Статутом ЈП »Водовод и канализација» а.д.Пале дјел.бр.788/11 и Одлуком о 

измјени и допуни Статута ЈП“Водовод и канализација“ а.д.Пале дјел.бр.1363/17. од 
12.05.2017.године 
 
III.МАНДАТ  
Избор и именовање директора Предузећа врши Надзорни одбор Предузећа на 
период од четири године са могућношћу поновног избора. 
 
Кандидати за директора треба да испуњавају сљедеће услове: 
IV. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. да су држављани РС, односно БиХ 

2.да су старији од 18 година 

3.да имају општу здравствену способност 

4.да нису отпуштени из државне службе по основу дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти у БиХ или ентиета у периоду од три године прије дана 

објављивања јавног конкурса 

5.да се на њих не односи члан 9.став 1. Устава БиХ 

6.да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподнобним за обављање 

послова директора 

7. да није лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било 

којем нивоу власти 

8.да се против њега не води кривични поступак 

V.ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1.Висока стручна спрема VII  степен,завршен факултет из научних области: 
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инжењерство и технологија, природне науке и друштвене науке 
2.Нјамање 1 (једна) година радног искуства у струци 
3.да посједује организаторске способности тј. да познаје процес рада 
предузећа , што доказује подношењем програма у коме су назначене мјере које 
би предузео на унапређењу пословања предузећа 
VI.СУКОБ ИНТЕРЕСА 
Кандидат за директора не може обављати дужности, активности или бити на 
положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано одредбама: 

- члана 5. Закона о спречавању сукобу интереса у органима власти 
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр.73/08.) 

- члана 11.став 2. и члана 13.Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) 

- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС ( 
„Службени гласник РС“ бр. 41/03.) 

-  
VII.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о 
испуњавању општих и посебних услова и то: 
1.увјерење о држављанству БиХ- РС, не старије од три мјесеца 
2.извод из матичне књиге рођених, не старије од три мјесеца 
3.овјерену копију дипломе 
4.увјерење о радном искуству на пословина са ВСС 
5. краћу биографију о кретању у служби 
6.увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, 
не старије од три мјесеца 
7.програм у коме су назначене мјере које би предузео за унапређење 
пословања предузећа. 
За доказе и тачке IV.ОПШТИ УСЛОВИ  подтачке 4,5,6 i 7  и тачке  VI. Која се 
односи на сукоб интереса кандидати достављају личну изјаву овјерену код 
надлежног општинског органа управе. 
Конкурс ће се објавити у дневном листу “ЕУРО БЛИЦ” и Службеном гласнику 
Републике Српске. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања 
конкурса у једном од јавних гласила из претходног става.  
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или путем поште, 
на адресу: 
Јавно предузеће «Водовод и канализација» а.д. Пале, ул.Трифка Грабежа 
бр.9., Пале,71420, са назнаком   “ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР-НЕ ОТВАРАЈ”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Са кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавјештени.. 
 
 
 
 Nа 22. сједници  Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и 
канализација" а.д.Пале, одржаној дана 14.09.2021.године донијете Одлуке 
како слиједи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности  директора ЈП “Водовод и канализација“ 

а.д.Пале  
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1.Којић Дејан, разрјешава се са функције вршиоца дужности директора ЈП 
“Водовод и канализација“ а.д.Пале, са  14.09.2021.године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику Републике Српске. 
 
Надзорни одбор је дефинисао приједлог Уговора о међусобним правима, 
обавезама и одговорностима. Разматрајући питање висине основне плате 
директора, Надзорни одбор је донио закључак, како слиједи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Утврђујући параметре за одређивање висине плате директора ЈП „Водовод и 
канализација“ а.д Пале Надзорни одбор предлаже да се изврши анализа и 
упоређивање плата других директора Јавног предузећа  и Јавних установа чији 
је оснивач општина Пале, ради усклађивања плата директора тих предузећа и 
установа. 
  
На 23. сједници  Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" 
а.д.Пале, одржаној дана 22.10.2021.године донијете одлуке како слиједи 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

половног теретног возила-камион кипер са дизалицом 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
половног теретног возила-камион кипер са дизалицом 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

услуге оглашавања 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
услуге оглашавања 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 
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Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

апарата за електрозаваривање 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
апарата за електрозаваривање 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

новог теретног возила путем лизинга 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
новог теретног возила путем лизинга 

 
 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

половног теретног возила 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
половног теретног возила 
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С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

водомјера 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
водомјера 

 
 

 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

канцеларијског материјала 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
канцеларијског материјала 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

водоводног и канализационог материјала 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
водоводног и канализационог материјала. 
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С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

услуга осигурања радника 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
услуга осигурања радника 

 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

       
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
бетонских цијеви и шахтова 

I 
Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 

бетонских цијеви и шахтова 
 

 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
хлора 

I 
Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 

хлора 
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С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

        
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
течности за доказивање хлора у води 

I 
Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 

течности за доказивање хлора у води 
 

 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

пелета 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке 
пелета 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

бодљикаве жице 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
бодљикаве жице 
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С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

горива за службена возила предузећа 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
горива за службена возила предузећа 

 
 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 

 
  

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  

грађевинског материјала 
I 

Усваја се  Извјештаја Управе предузећа о проведеном поступку јавне набавке  
грађевинског материјала. 

 
С обзиром на то да ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале нема успостављену 
функцију унутрашње ревизије оцјену усклађености проведеног поступка са 
прописима ће дати вањски ревизор или друго овлашћено лице 

 
II 

 
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управе предузећа о проведеном 
поступку јавне набавке као и Препорука Одбора за ревизију . 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење уговора 

 
I 
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1. Даје се сагласност  директору ЈП “Водовод и канализација“ а.д.Пале  да 

закључи Уговор о набавци услуга анализе воде, вриједност јавне набавке 
33.408,00 КМ без ПДВ-а,   са добављачем ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
регионални центар Источно Сарајево“, ул.Стефана Немање бр.13, 71123 
Источно Ново Сарајево. 

2. Сагласност се даје за закључивање уговора чија је вриједност већа од 
10.000,00 КМ, како је прецизирано чланом 71. став 1. алинеја 3. Статута 
Јавног предузећа "Водовод и канализација " а.д.Пале.   

 

 

 

16. Закључне констатације  
 

Уопштено гледано пословна 2021. година може се оцијенити као успјешна 
обзиром да се пословање одвијало у доба пандемије COVID-19. У прилог горе 
наведеној твдрњи наводимо слиједеће : 
1.Хидролошки гледано година је била врло неповољна, (за цца. 53 л/с испод 
просјечне издашности изворишта).  
2.Фактурисана количина воде у 2021.години је остала приближно иста у односу 
на 2020.годину , уз напомену да је испоруке воде за Ф. Сарајево сада на 
договорених  око 45 л/с. 
3.Редовно измирење ануитета  у износу од цца. 120000КМ, по Пројекту UISDP 
за санацију колектора Јахорина-Пале и изградњу фекалане канализације на 
подручју Шатор-Пољице. 
4.Редовно измирење ануитета за лизинг  у износу од цца.8500,00 КМ. 
 
5.Табеларни приказ дугорочних обавеза  за период 2018.год.-2021.год. 
 
 

Дугорочне обавезе у КМ 
(кредит по пројекту УИСДП- колектор Јахорина и куповина нових возила 

на              лизинг) 

         Година 2018 2019 2020 2021 

Кредит 571318.00 472666.00 353217.00 251754.00 

Репрограм 121932.00 40644.00 / / 

Лизинг   / / 18087.00 33561.00 

Укупне бавезе: 693250.00 513310.00 371304.00 285315.00 

 

 
         Из наведених табеларних података произилази да су укупне дугорочне обавезе 
у односу на 2018.годину смањене за 407937,00 КМ и поред куповине  
аутомобила 
путем лизинга . 
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6. Ниво и квалитет услуга водоснабдјевања је у цјелости задовољавајући, а 
квалитет воде за пиће одговарао је законом прописаним стандардима. 
7.Поред редовних активности на одржавању водоводних и канализационих 
система, радило се и на изградњи нових водоводних и канализационих 
цјевовода, као и уградњи водомјера. ЈП је уложило доста средстава и у 
одржавање и санацију пословних просторија и водних објеката. Са таквом 
праксом ће се наставити и у наредном периоду. 
8. Основни пословни резултати су позитивни, плате, доприноси и остале 
обавезе у 2021. години редовно су измириване као и рате кредита за који је ово 
Јавно предузеће задужено по Пројекту UISDP за санацију колектора Јахорина-
Пале и изградњу фекалане канализације на подручју Шатор-Пољице. 
Исплаћено је 12 плата, топли оброк, регрес, као и доприноси за сваки мјесец.  
9. Степен наплате потраживања у односу на претходну годину је знатно 
повечан, што је употуности појашњено у тачки 10. овог Извјештаја. 
10.Тешкоће са којима се ово предузеће сусреће су углавном код  наплате 
потраживања од корисника у стамбеним објектима са више станова, пошто 
користе један заједнички водомјер, због чега је немогуће искључити воду 
потрошачима који не измирују редовно своје обавезе.. 
Уградња водомјера за све кориснике у овим објектима је технички врло 
сложена и скупа инвестиција за етажне власнике. Овај проблем је исти у скоро 
свим водоводним предузећима.  
Такође су учесталији кварови на дистрибутивним водоводним мрежама  
системима водоснабдјевања Јахорина , Мокро и Подграб, ради неадекватних 
материјала цевовода и дотрајалости истих. 

 
На крају треба истаћи коректан и професионалан рад Надзорног одбора, 
Одбора за ревизију, Скупштине акционара, као и Вањског ревизора који се 
ангажује у складу са ЗЈН за ревизију Годишњег финансијског извјештаја 
 
 
 
Број:      
 

Датум:  
                                                                                                           

                                                                                                  ДИРЕКТОР 
 

                                                                                                                               
 Дејан Којић, дипл. менаџер 

ДОСТАВИТИ: 
 

 Одбору за ревизију Јавног предузећа 

 Надзорном одбору Јавног предузећа 

 Скупштини акционара Јавног предузећа 

 Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Пале 

 ʺПословни информатор-Ревизијаʺд.о.о. Бијељина 

 а/а 


