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I) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

 

Друштво је 1979. године Одлуком СО Лакташи основано као Комунална Радна 

Организација у оснивању "Будућност" Лакташи. Под тим називом послује до 1996. 

године, од када послује под називом ОДЈКП "Будућност" – Лакташи, а од 2008. године 

појављује се под садашњим називом (КП "Будућност" а.д. Лакташи). 

 

Сједиште Друштва се налази на адреси Карађорђева бр. 63, Лакташи. 

 

Друштво је регистровано за обављање сљедећих послова: 

➢ производња и снабдијевање паром и климатизација, 

➢ прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом, 

➢ канализација, 

➢ изградња цјевовода за течности и гасове, 

➢ трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство, 

➢ трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом и опремом за 

водовод и гријање, 

➢ послови спољнотрговинског промета у оквиру и за потребе регистрoване 

дјелатности. 

 

Основни капитал Друштва је 1.629.246,00 КМ и подјељен је на 1.629.246 акција. Акције 

су обичне и гласе на име, исте номиналне вриједности, једна акција=1,00 КМ. 

 

Власничка структура капитала на дан 31.12.2017. године, а на основу Извјештаја из 

књиге акционара Централног регистра хартија од вриједности приказана је у Табели 1. 

 

 

Оснивачи Учешће (%) 
Oпштина Лакташи 65 

"Фортис Груп" д.о.о. Бањалука 21,83 

Остали мали акционари 13,17 
 Табела 1. Приказ власничке структуре КП "Будућност" а.д. Лакташи 

 

Организациона структура Друштва 

 

Управа Друштва 

Сектор за техничке послове 

Служба за изградњу и одржавање 

Служба "Возни парк" 

Техничка служба 

Служба обезбјеђења 

Сектор за економске послове 
Служба за финансијско-рачуноводствене послове 

Служба за очитање и наплату 

Служба за правне, кадровске и опште послове 
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II) ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

План пословања Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи за 

2018. годину обухвата послове који се односе на производњу и дистрибуцију воде за 

пиће и друге потребе корисника, одвођење отпадних вода, контролу квалитета воде, 

послове редовног и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже, како 

би се омогућило континуирано и квалитетно вршење услуга корисницима, као и друге 

активности на пољу вршења послова из дјелатности Друштва. 

 

 У смислу претходно наведеног, планиране су сљедеће активности: 

 

1. Производња и дистрибуција воде и топлотне енергије 

 

− У планском периоду обављаће се основна дјелатност Друштва, а то је 

производња и испорука воде свим корисницима ( потрошачима) у довољним 

количинама, у складу са нормативима који се односе на квалитет воде 

прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У протеклом 

периоду није било већих проблема по питању квалитета воде изузев водовода 

"Бакинци" и "Кришковци". У текућој години планирамо континуирано 

водоснабдијевање потрошача у Бакинцима, као што је то чињено и током 2017. 

године. У 2017. години на изворишту у Бакинцима уграђен је уређај за 

деферизацију (због појаве жељеза у води) и смањење мутноће у води, као и 

турбидиметар за мјерење мутноће у води. И поред овог уређаја на изворишту у 

Бакинцима појављује се повећана мутноћа воде, нарочито послије великих 

падавина и наглог топљења сњежног покривача. Уколико анализе воде покажу 

да вода није за пиће, због повећане мутноће, потрошачи се благовремено 

упозоравају да не користе такву воду за пиће. Водоводни систем "Кришковци" 

због појаве мангана у води има уграђен систем  за деманганизацију, те након 

прераде воде манган је у дозвољеним границама. У 2018. години, у сарадњи са 

општином Лакташи, предузимаће се активности на побољшању капацитета 

изворишта у Кришковцима. У 2018. години не очекујемо погоршање квалитета 

воде на извориштима, наравно уз стални надзор и праћење квалитета воде. 

− У току 2017. године ( као и претходних година) у љетњем периоду због велике 

потрошње и смањеног притиска отежано је снабдијевање водом потрошача у 

Слатини. Тренутно се за снабдијевање Слатине користи само вода из водоводног 

система Лакташи. За 2018. годину планира се снабдијевање Слатине водом из 

водоводног система Лакташи и водовода из Бањалуке. Уколико у љетњем  

периоду буде отежано пуњење резервоара у Слатини, планиране су редукције у 

испоруци уз приоритет у снабдијевању водом Завода за физикалну медицину и 

рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић". 

− У посљедње вријема долази до честих кварова на водоводној мрежи у ширем 

подручју центра Слатине, а који се промптно отклањају са циљем редовног 

водоснабдијевања потрошача. У наредном периоду настоје ће се, у сарадњи са 

општином Лакташи, обезбиједити потребна финансијска средства за 

реконструкцију дотрајалих цјевовода. Поред наведеног, у 2018. години планира 

се електрификација резервоара у Слатини. 

− У првој половини 2018. године у плану је да се, у сарадњи са општином 

Лакташи, изврши спајање водоводног система из Маглајана и водоводног 

система Лакташи, на начин да се врши пуњење резервоара у Лакташима водом 

из Маглајана. Такође, током 2018. године извршиће се регенерација бунара на 

изворишту у Лакташима, а финансијска средства су обезбијеђена од стране 

општине Лакташи. 

− У 2018. години Друштво ће проводити активности на смањењу губитака у 

водоводној мрежи и пројектовању новог транспортног цјевовода од 
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магистралног пута Клашнице – Прњавор до Шушњара, те повезивању 

резервоара "Гајани" и резервоара "Лакташи". 

− У текућој години планира се и уградња секторских водомјера у складу са 

финансијским могућностима Друштва, а ради праћења потрошње воде у 

појединим краковима секундарне водоводне мреже у циљу смањења губитака, 

при чему ће приоритет имати водоводни систем у Кришковцима.  

− Као и свих претходних година највећи проблем је водоснабдијевање потрошача 

у Друговићима, због недовољне издашности и великих губитака у мрежи, због 

чега су највећим дијелом године изложени редукцијама у испоруци воде за пиће. 

У зависности од расположивих количина произведене воде у водоводном 

систему Кришковци, врши ће се усмјеравање дијела произведене воде у 

водоводни систем Друговићи, ради ублажавања напред наведеног проблема у 

водоснабдијевању. 

− Друштво ће редовно предузимати активности у вези контроле квалитета воде на 

свим водоводним системима, што подразумијева узимање узорака за физичко-

хемијски и микро-биолошки преглед воде за пиће у складу са Правилником о 

хигијенској исправности воде за пиће и важећим законским прописима, као и 

ванредне прегледе у случају загађења, поплава и слично. 

− У сарадњи са општином Лакташи укључићемо се у планиране активности око 

проналаска рјешења проблема водоснабдијевања у насељима Кришковци, 

Друговићи и Слатина. 

− Када је у питању производња и дистрибуција топлотне енергије, Друштво ће 

извршити набавку потребних количина мазута и вршити производњу и испоруку 

топлотне енергије за задовољење потреба корисника услуга. 

 

2. Изградња и одржавање водних објеката 

 

− У планском периоду планира се редовно одржавање пумпних постројења и 

пратеће опреме, што подразумијева редовне контроле стања, ремонт пумпи,  

замјену фреквентних регулатора, вентила, склопки, релеја, трансмитера, 

одзрачних вентила и др. Поред редовног одржавања на пумпним постројењима и 

опреми, често долази до кварова због времеских непогода (грмљавина) и 

прекида у напајању електричном енергијом, што захтјева непланске 

интервенције Друштва. 

− Друштво ће вршити редовну контролу и одржавање уређаја за дезинфекцију 

воде, што обухвата одржавање и ремонт гасних хлоринатора на водоводним 

системима: извориште "Лакташи", извориште "Маглајани" и "Стари бунар" као и 

дозир пумпи (дезинфекционо средство Жавелова вода) у Бакинцима, 

Друговићима и Кришковцима. Планира се  свакодневно праћење рада и стања 

уређаја на извориштима у Лакташима, као и најмање седмична праћења на 

осталим водоводним системима. У те активности спадају контрола исправности 

уређаја, замјена боца за хлор, досипање раствора код дозир пумпи, као и замјена 

резервних дијелова, чишћење и слично. У оквиру наведеног планирамо 

извршити замјену дијела опреме на изворишту "Стари баунар" и комплетне  

опреме за хлорисање на водовдном систему "Лакташи"  чему ће претходити 

санација објекта бунара Б1 у коме је смјештена опрема за хлорисање. 

− Због значаја рада уређаја из претходне алинеје, планира се едукација једног 

радника Друштва за исправну употребу истих. Редовна контрола боца за хлор 

као и набављање одређених количина хлорних препарата су дио ових 

активности.  

− Друштво ће вршити одржавање водоводне мреже, што подразумијева планске и 

непланске активности. У планске активности спадају планирани радови на 

замјени цјевовода, секторских вентила, уградњи секторских водомјера за боље 

праћење и смањење губитака у мрежи, као и отклањање свих кварова на 
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водоводним линијама. У непланске активности спадају радови који се могу 

појавити као неопходни а диктирани су разним ситуацијама које могу довести до 

нарушавања рада система за водоснабдијевање (неповољне временске прилике - 

одрони, клизишта који могу изазвати пуцање цијеви, извођење радова других 

предузећа који су узрок каварова на цјевоводу и сл). На водоводном систему 

"Кришковци" посебно планирамо контролу квалитета воде, а обзиром на уређај 

за третман воде тј. одстрањивање жељеза и мангана из исте. Ако се у току 

године укаже потреба за обогаћивањем филтерске испуне уређаја калијум- 

перманганатом, иста ће се извести због добијања потребног квалитета воде.  

− Током 2018. године вршиће се отклањање кварова у водомјерним окнима, а по 

пријавама потрошача, Службе за очитање и наплату или неког другог лица као и 

редовним обиласцима екипа на терену. Планирамо посебну пажњу посветити 

додатним мјерама контроле водомјера у циљу смањења злоупотреба које 

несавјесни потрошачи врше у сврху смањења стања на водомјеру ( постављање 

пломби и сл.). 

− Планира се наставак активности на редовној замјени водомјера потрошачима 

због кварова, замјена водомјера са великим стањем утрошене воде, због 

прецизнијег мјерења потрошње или по другим основама. Ова активност ће се 

проводити у складу са планом замјене водомјера и праћења законских одредби 

баждарења водомјера сваких пет година, што подразумјева значајно замјену 

већег броја водомјера у 2018. години. 

− Друштво ће редовно пратити стања на секторским водомјерима и пумпним 

станицама, што укључује мјесечна очитања свих секторских водомјера те 

израчунавање мјесечних количина нефактурисане воде по секторима. 

− Друштво ће  вршити одржавање свих водоводних објеката (бунара, шахтова, 

резервоара), што подразумијева редовно чишћење, поправке на грађевинским 

објектима, електроинсталацијама, одржавање ограде, кошење траве итд. У ове 

мјере може се уврстити и чишћење и дезинфекција свих каптажа и резервоара 

воде за пиће  по плану Друштва. Ова мјера проводи се најмање једном годишње, 

а по потреби и чешће. 

− Друштво ће на захтјев лица вршити прикључење објеката на водоводну и 

канализациону мрежу. Наставиће се активности на прикључењу нових 

корисника на водоводне системе "Маглајани", "Кришковци", као и на водоводу 

"Горњи Кадињани", "Горњи Шушњари", те "Јакуповци" (на двије локације) и на 

канализациону мрежу у насељу Трн, као и све евентуално заинтересоване на 

преосталом постојећем водоводном систему. Поред наведеног, планирани су 

монтажерски радови на реализацији кућних прикључака на новим водоводима 

"Тришића брдо", "Берића брдо", "Јакуповци", "Милосавци – Друговићи" и 

"Гламочани". 

− Предузимаће се мјере у циљу смањења губитака воде приликом њене 

дистрибуције до мјерних инструмената корисника услуга. С тим у вези, сходно 

финансијским могућностима, планирамо реконструкцију или замјену дијела 

водоводне мреже гдје су уочени највећи губици.  

− Панирамо уградити водомјер за мјерење потрошње воде са водоводног система 

"Маглајани" за Лакташе и уградити водомјер на новоизграђену водоводну 

мрежу "Горњи Шушњари" ради лакшег праћења и откривања губитака, као и 

набавку и уградњу ублаживача притиска за водоводе "Друговићи", "Слатина" и 

"Кришковци". 

− У плану је наставак активности на јачању Географског информационог система 

(ГИС) континуирано током цијеле године, а посебно на теренима гдје одређена 

снимања и уношење на карте нису завршена 

− У случају захтјева грађевинских одбора или група грађана, Друштво ће вршити 

доградњу кракова секундарне водоводне мреже. 
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3. Обављање осталих услуга и радова 

 

Друштво ће у планском периоду на захтјев корисника и других клијената обављати 

сљедеће услуге и радове: 

− отклањање кварова на унутрашњим водоводним инсталацијама,  

− прочепљање канализације у објектима и ван објекта, црпљење септичких јама 

(уколико предузеће набави цистерну за црпљење),  

− услуге грађевинским машинама и слично, 

− израду водомјерних шахтова, а затим уградњу истих, 

− одвоз питке воде цистерном,  

− остале водоинсталатерске услуге. 

 

4. Послови обрачуна и наплате потраживања 

 

На пољу обрачуна и наплате потраживања планирано је сљедеће: 

- редовно и благовремено очитање водомјера и подјела рачуна,  

- наставак активности на ажурирању података о потрошачима и мјерним 

мјестима, те закључењу корисничких уговора, 

- рјешавање проблема мјерних мјеста код којих су недоступни водомјери због 

закључаних шахтова, дворишних капија и других разлога, 

- наставак активности на наплати потраживања за извршене услуге, што 

укључује опомињање, искључење воде дужницима и утужења. 

 

5. Правни, кадровски и административни послови 

 

Друштво ће у планираном периоду наставити редовне послове и активности које се 

односе на: 

- припреме сједнице за органе Друштва (Скупштина акционара, Надзорни одбор 

и управа Друштва) у складу са важећим законима, 

- извршавање донесених одлука органа Друштва, 

- израду потребних нормативних и других аката Друштва, 

- предузимање правних радњи заступања Друштва пред судовима и органима 

управе, 

- послове сачињавањa свих врста уговора, потврда, рјешења, одлука, закључака и 

записника за потребе органа Друштва, увјерења, обавјештења, дописа, вођење 

евиденције кадрова, послови вођења књига различих евиденција (пријем и 

отпрема поште, евиденција норматива Друштва и друго), 

- послове заштите на раду и заштите од пожара у складу са важећим прописима. 
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III) ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ 

 

План Друштва у погледу количина производње и дистрибуције воде у 2018. години, са 

упоредним подацима у односу на 2017. годину, приказан је табеларно. 

 

  

 

Категорије 

Остварено у 

2017. години 

Вода у м³ 

План за 

2018. годину 
Индекс 

Вода у м³ 18/17 
Производња 

воде и преузета 

вода 

1.712.476,00 1.729.600,00 1,01 

Фактурисано 

домаћинства 
741.401,00 756.229,00 1,02 

Фактурисано 

привреда 
244.298,00 199.465,00 0,81 

Фактурисано 

институције 
5.726,00 55.559,00 9,69 

Укупно 

фактурисано 
991.425,00 1.011.253,00 1,02 

Необрачуната 

вода 
721.045,00 723.347,00 1,01 

Необрачуната 

вода као % 

производње 

42,11% 41,82% 
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IV) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЛАН 

ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

    

 

  
1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ      

      
Н А З И В 2016 2017 ИНД 17/16 ПЛАН 2018 ИНД 18/17 

1.1.Бруто плате и накнаде 1.151.395 1.214.748 1,06 1.250.000 1,03 

1.2.Трошкови превоза на посао 18.809 18.536 0,99 20.000 1,08 

1.3.Накнаде Надзорном одбору 14.925 12.438 0,83 15.000 1,21 

1.4.Отпремнине, помоћ запосленим и др. 20.311 11.883 0,59 10.000 0,84 

УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 1.205.440 1.257.605,00 1,04 1.295.000 1,03 

      

      

2. ОПШТИ ТРОШКОВИ      

      
Н А З И В 2016 2017 ИНД 17/16 ПЛАН 2018 ИНД 18/17 

2.1.Утрошени  материјал-излази 143.015 139.396 0,97 160.000 1,15 

2.2.Набавка мазута 75.772 79.815 1,05 91.000 1,14 
2.3.Трошкови режијског и осталог 

материјала 
22.325 24.338 1,09 30.000 1,23 

2.4.Електрична енергија 136.612 157.326 1,51 170.000 1,08 

2.5.Гориво и мазиво 46.445 49.929 1,08 65.000 1,30 

2.6.Закуп простора,заштита на раду 4.899 4.884 0,99 3.000 0,61 

2.7.Поштанске услуге и телефонски рачуни 16.198 16.498 1,02 16.000 0,97 

2.8.Текуће одржавање основних средстава 29.933 24.687 0,82 30.000 1,22 

2.9.Куповина воде 197.292 172.009 0,87 150.000 0,87 
2.10.Реклама, пропаганда трош.огласа у 

медијима и штампи 
1.442 1.903 1,32 6.000 3,15 

2.11.Уговори о дјелу (топлана) и ауторском 

дјелу 
10.374 11.322 1,09 18.000 1,59 

2.12.Одржавање рачунарских програма 8.347 8.690 1,04 14.000 1,61 

2.13.Услуге анализа воде 21.160 16.091 0,76 25.000 1,55 

2.14.Остале услуге 52.093 54.764 1,05 60.000 1,09 

2.15.Репрезентација  1.650 861 0,52 2.000 2,32 

2.16.Трошкови угост.услуга 3.317 2.022 0,61 6.000 2,97 

2.17.Осигурање имовине,возила и радника 12.237 14.646 1,20 15.000 1,02 

2.18.Трошкови платног промета 4.050 4.747 1,17 6.000 1,26 

2.19.Водни доприноси(обавезе) 0 0 - 0 - 

2.20.Регистрација возила.шуме,ППЗ 7.360 5.443 0,74 6.000 1,10 
2.21.Таксе и адми.трошкови,фонд 

солидарности,коморе и др. 
11.058 12.801 1,16 13.000 1,02 

2.22.Обезвређење залихе мат. 0 0 -    

УКУПНО ОПШТИ ТРОШКОВИ 805.579 802.172 1,00 886.000 1,10 
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3. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ      

      
Н А З И В 2016 2017 ИНД 17/16 ПЛАН 2018 ИНД 18/17 

3.1.Амортизација 168.133 177.055 1,05 180.000 1,02 

3.2.Финансијски расходи-камате 

Електрокрајина,пореска,банка 
28.534 29.688 1,04 25.000 0,84 

3.3.Трошкови резервисања отпремнине 9.260 0 - 0 - 
3.4.Трошкови  отписа потраживањаи 

расходи исправ.потраж.  
72.572 75.628 1,00 75.000 0,99 

3.5.Остали расходи 9.358 15.053 1,61 15.000 0,99 

УКУПНО ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ 287.857 297.424 1,03 295.000 0,99 

      
      

      

4. ПРИХОД      

      
Н А З И В 2016 2017 ИНД 17/16 ПЛАН 2018 ИНД 18/17 

4.1.Вода,канализација,накна.за водом 1.921.763 2.039.416 1,06 2.000.000 0,98 

4.2.Топлана 130.394 131.767 1,01 130.000 0,99 

4.3.Приход од уговорених 

послова(Хидрокоп,Електрокрајина)  
11.942 75.036 6,28 90.000 1,20 

4.4.Приход од прикључака,сагласности, и 

остале услуге техничког сектора 

 
139.311 176.360 1,27 150.000 0,85 

4.5.Разлика у цијени материјала излаз-

фактурисано 
10.705 17.306 1,62 15.000 0,87 

4.6.Рад за друга лица,црпљ.септике,превоз 

воде и др. 55.540 46.241 0,83 30.000 0,65 

4.7Приходи од дотацијаи донација 22.666 18.161 0,80 15.000 0,83 

4.8.Приходи од камата 63.543 49.804 0,78 40.000 0,80 
4.9.Приходи од материјала-

фактурисано 
72.095 62.834 1,15 60.000 0,95 

5.0.Остали (непоменути) приходи 23.335 27.185 1,16 30.000 1,10 

УКУПAН ПРИХОД 2.451.294 2.644.110 1,08 2.560.000 0,97 

      

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА      

      

Н А З И В 2016 2017 ИНД 17/16 ПЛАН 2018 ИНД 18/17 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 1.205.440 1.257.605 1,04 1.295.000 1,03 

ОПШТИ ТРОШКОВИ 805.579 802.172 0,99 886.000 1,10 

ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ 287.857 297.424 1,03 295.000 0,99 

УКУПАН РАСХОД 2.298.876 2.357.201 1,03 2.476.000 1,05 

УКУПАН ПРИХОД 2.451.294 2.644.110 1,08 2.560.000 0,97 

ДОБИТАК 152.418 286.909 1,88 84.000 0,29 
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V) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

 

Р. бр. Опис Вриједност (КМ) 

1. 
Кориштена цистерна за црпљење отпадних вода и 

прочепљање канализационих цијеви 
80.000,00 

2. Камион путар 40.000,00 

3. Набавка водомјера 20.000,00 

4. 
Фреквентно регулисана хидростаница у пумпној станици за 

бунар Б1 
25.000,00 

5. Ублаживачи притиска за Друговиће и Слатину  22.000,00 

6. 
Фреквентни регулатори за пумпне станице "Милосавци", 

бунар "Б-9" и бустер станицу "Шушњари" 
15.000,00 

7. Деманганизатор за водоводни систем у Кришковцима 40.000,00 

8. Двије пумпе за хлор за "Стари бунар", са рехабилитацијом 14.000,00 

9. Два путничка моторна возила 13.000,00 

10. Тракторска фреза за ископ канала 8.000,00 

11. Пумпе  7.000,00 

12. Уређај за детекцију подземних инсталација 6.000,00 

13. 
Електронска опрема за управљање и надзор пумпним 

станицама 
6.000,00 

14. 
Електронске компоненте за аутоматско управљање 

извориштем и резервоаром 
4.000,00 

15. Рачунари, штампачи и друга рачунарска опрема 5.000,00 

16. Набавка и уградња опреме за плин за пет моторних возила 5.000,00 

17. Грн за трактор 4.000,00 

18. Ултразвучни мјерачи протока 3.500,00 

19. Пумпа за "Јекића вис" 2.500,00 

20. Опрема за видеонадзор 2.000,00 

21. ПДА уређаји за евиденцију стања утрошене воде 2.000,00 

22. Бунарска мјерна опрема 4.000,00 

23. Пумпа за воду за камион 1.500,00 

24. Фотометар за манган, са тестом 700,00 

 УКУПНО: 330.200,00 

 

Вриједност наведених инвестиција је изражена без ПДВ-а, а исте би се финансирале из 

прихода Друштва. 

 

Потребно је напоменути да ће Друштво, поред наведених инвестиција, вршити и 

непланиране инвестиције, уколико се за тим укаже потреба усљед догађаја који се не 

могу планирати или предвидјети (хаварије, кварови и слично). 

 

VI) ПЛАНИРАНИ ЗАЈМОВИ И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАЈМОВА 

 

Друштво у првој половини 2018. године планира узети позајмицу, у виду револвинг 

кредита, у износу од 80.000,00 КМ, за потребе обезбјеђења текуће ликвидности 

Друштва. Уговор о револвинг кредиту се намјерава закључити са роком отплате од 12 

мјесеци. 

 

За осигурање позајмице – револвинг кредита не планира се давање гаранције, него 

давање мјенице. 

 

Планира се дугорочно кредитно задужење за унапријеђење пружања услуга Друштва у 

складу са потребама односно за рјешавање неког од проблема у водоснабдијевању 

потрошача, које ће бити реализовано након што се усагласе активности с Општином 
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Лакташи (износ задужења, период поврата и предмет интервенције дефинисаће се 

накнадно). Очекује се гаранција за задужење од стране Општине Лакташи. 

 

 

 

 

 

VII) ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

 

У 2018. години планира се доношење новог Правилника о систематизацији радних 

мјеста, те ће се након његовог доношења размотрити потреба за запошљавањем 

радника у циљу попуне упражњених радних мјеста. 

 

 

VIII) НАПОМЕНЕ 
 

План прихода и расхода рађен је на бази компарације остварења прихода и расхода у 

2016. и 2017. години, и на бази претпоставке пословања у текућој 2018. години. 

 

Категорије прихода су оствариве под сљедећим претпоставкама: 

 

- Приход од воде,канализације и прикључака  ће се реализовати под условом 

повећања броја прикључака, 

- приход од уговорених радова ће се реализовати уколико се реализују уговори са 

"Електрокрајином" а.д. Бањалука  и Општином Лакташи (ЕИБ-кредит кућни 

прикључци). 

 

Планирани трошкови у 2018. години су рађени на бази остварених трошкова у 2017. 

години. Посебни трошкови су планирани у мањем износу јер ове трошкове није могуће 

прецизно планирати, а исти су рађени  на бази процјене будућих  пословних догађаја, 

док се очекује повећање трошкова запослених и општих трошкова. 

 

Друштво ће у 2018. години аплицирати на јавне позиве за додјелу средстава, а које 

објављују домаће и стране организације, у циљу обезбјеђења потребних финансијских 

средстава за набавку потребне опреме, унапређења постојеће комуналне 

инфраструктуре и рјешавања проблема водоснабдијевања на подручју општине 

Лакташи. 

 

Такође, Друштво ће се активно укључити у активности које проводи општина Лакташи 

на имплементацији пројекта Водоводи и канализација Републике Српске. 

 

 

 Директор 

 

 _________________ 

 Келечевић Драган 

 

Број: 448/18 

Датум: 31.03.2018. године 

 

  


