
БРОЈ: 3.       ГОДИНА: I
СТАНАРИ

02. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 Годишња предплата:
Жиро рачун:

Општина Станари

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(»Службени гласник Републике Српске«, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима 
(»Службени гласник Републике Српске«, 75/04,78/11), члана 
7. и 10. Закона о комуналним дјелатностима (»Службени 
гласник Републике Српске«, број 88/11), као и члана 35. 
алинеја 31. Статута општине Станари (»Службени гласник 
општине Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари 
на 03. редовној сједници одржаној дана15.05.2015. године, 
донијела је:

О Д Л У К У

о оснивању Јавног предузећа за водовод, канализацију и 
остале комуналне услуге „Екосфера“ Станари

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Циљеви оснивања

Члан 1.

 Јавно предузеће „Екосфера“ оснива се и послује ра-
ди обезбјеђивања трајног обављања делатности од општег 
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника 
услуга, а посебно:
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- пречишћавање и одвођење отпадних вода,
- прикупљање отпада
- одржавање чистоће на површинама јавне намјене, 
прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама 
јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвести-
ционо одржавање и санација зелених рекреативних површи-
на,
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и 
организација дјелатности на затвореним и отвореним 
просторима,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за 
коришћење јавних саобраћајних површина и посебних 
простора, одређених за паркирање моторних возила,
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у 
склопу гробља (мртвачница, капела ), сахрањивање, одржа-
вање пасивних гробаља и спомен обиљежја, као и превоз 
посмртних остатака умрлог од мјеста смрти до мртвачнице на 
гробљу,
- димњачарске услуге чишћења и контроле димоводних и 
ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Предмет Oдлуке

Члан 2.

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног 
предузећа „Екосфера“ Станари у обављању дjелатности од 
општег интереса, а нарочито:
- назив и сједиште оснивача,
- пословно име и сједиште Јавног предузећа „Екосфера“ Ста-
нари,
- претежна дјелатност Јавног предузећа „Екосфера“ Станари,
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном 
предузећу ''Екосфера''Станари и Јавног предузећа „Екосфера“ 
према оснивачу,
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, 
односно начину покрића губитака и сношењу ризика,
- заступање Јавног предузећа „Екосфера“ Станари,
- износ основног капитала, као и опис, врста и вриједност 
неновчаног улога,
- органи Јавног предузећа „Екосфера“ Станари,
- заштита животне средине,
- друга питања од значаја за несметано обављање дјелатности 
за коју се оснива Јавно предузеће “Екосфера“ Станари.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 3.

Оснивач Јавног предузећа „Екосфера“ Станари је:
Општина Станари бб, 74 208 Станари.
Права оснивача остварује Скупштина општине.

Правни статус јавног предузећа

Члан 4.

 Јавно предузеће „Екосфера“ Станари има статус 
правног лица, са правима, обававезама и одговорностима 
утврђеним законом.
 Јавно предузеће „Екосфера“ Станари у правном 
промету са трећим лицима има сва овлаштења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 5.

 Јавно предузеће „Екосфера“ Станари за своје обаве-
зе одговара цјелокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа „Екосфера“ 
Станари, али сноси ризик до висине оснивачког улога.
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Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће „Екосфера“ Станари заступа и представља 
директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 7.

 Јавно предузеће ''Екосфера ''Станари послује под 
сљедећим пословним именом: Јавно предузеће за водовод, 
канализацију и остале комуналне услуге „Екосфера“, 
друштво са ограниченом одговорношћу Станари.

 Скраћено пословно име је ЈКП „Екосфера“ д.о.о. 
Станари.
 О промјени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Екосфера“ Станари, уз сагласност 
оснивача.

Сједиште јавног предузећа

Члан 8.

 Сједиште Јавног предузећа ''Екосфера'' Станари је у 
Станарима бб, 74 208 Станари.
 О промјени сједишта Јавног предузећа ''Екосфера'' 
Станари одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 9.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари посједује свој 
печат и штамбиљ.
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно 
име и сједиште Јавног предузећа ''Екосфера'' Станари.
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно 
пословно име, сједиште Јавног предузећа ''Екосфера'' Станари 
и мјесто за датум и број.
 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари има свој знак 
који садржи назив и сједиште Јавног предузећа ''Екосфера'' 
Станари, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног 
предузећа.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 10.

 Јавно редузеће ''Екосфера'' Станари се, за обављање 
своје дјелатности од општег интереса, утврђене овом 
Одлуком, уписује у регистар у складу са законом, којим се 
уређује регистрација пословних субјеката.
Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 11.

 Актима Јавног предузећа уређује се унутрашња 
организација и систематизација послова.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна дјелатност

Члан 12.

 Основна дјелатност Јавног предузећа „Екосфера“ 
Станари је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне дјелатности, Јавно преду-

зеће ''Екосфера“ Станари ће се бавити и другим дјелатно-
стима, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области упра-
вљања отпадом,
- 42.21 Изградња цјевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и 
осталим управљањем,
- 71.12 Инжињерске дјелатности и техничко савјетовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари може без уписа 
у регистар да врши и друге дјелатности које служе обављању 
претежне дјелатности, уколико за те дјелатности испуњава 
услове предвиђене законом.

Услови за обављање дјелатности као дјелатности од 
општег интереса

Члан 13.

 Јавно предузеће „Екосфера'' Станари може да отпо-
чне обављање дјелатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те дјелатности у 
погледу:
1) техничке опремљености,
2) кадровске оспособљености,
3) безбједности и здравља на раду,
4) заштите и унапрјеђења животне средине, и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава

Члан 14.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари може да оснује 
зависно друштво за обављање дјелатности из члана 12. ове 
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
 Јавно предузеће „Екосфера'' Станари, према 
зависном друштву из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има општина Станари, као оснивач према 
Јавном предузећу ''Екосфера'' Станари.

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Ску-
пштина општине.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивачки улог

Члан 15.

 Оснивачки улог који оснивач уноси у Јавно предузе-
ће''Екосфера ''Станари износи 2.000,00 КМ.

Имовина јавног предузећа

Члан 16.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари обавља дје-
латност средствима рада, у објектима и на непокретностима 
на које јој оснивач пренесе право кориштења, као и 
средствима стеченим из других извора.
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 Јавно предузеће 'Екосфера ''Станари може кори-
стити средства у јавној и другим облицима својине, у складу 
са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се 
регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног 
предузећа ''Екосфера'' Станари са једне и општине, као 
оснивача, са друге стране.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 17.

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног 
предузећа одлучује Скупштина општине, као оснивач у 
складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 18.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари, у обављању 
својих дјелатности, стиче и прибавља средства из сљедећих 
извора:
– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Српске,
– из осталих извора, у складу са законом.

Расподјела добити

Члан 19.

 Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са 
законом, може се расподијелити за повећање основног 
капитала, резерве или за друге намјене, у складу са законом, 
актима оснивача и овом Одлуком.

Цијене производа и услуга предузећа

Члан 20.

 Јавно предузеће формира цијене својих производа и 
услуга зависно од услова тржишта.
 Цијену комуналне услуге утврђује давалац услуге, а 
сагласност даје надлежан орган јединице локалне само-
управе.
 Јавно предузеће је дужно за промјену цијена осно-
вних дјелатности тражити сагласност оснивача.
 Измјене годишњег програма пословања са прије-
длогом за измјену цијена се достављају Скупштини општине.

Унапрјеђење рада и развоја предузећа

Члан 21.

 Унапрјеђење рада и развоја Јавног предузећа ''Еко-
сфера'' Станари заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, 
утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа 
''Екосфера“, Станари, одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мјере за њихово извршавање.
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Еко-
сфера'' Станари морају се заснивати на законима, којима се 
уређују одређени односи у дјелатностима којима се бави 
Јавно предузеће.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 22.

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног пре-
дузећа ''Екосфера'' Станари, Општина, као оснивач има 

сљедећа права:

- право управљања Јавним предузећем на начин утврђен 
Статутом Јавног предузећа,
- право на учешће у расподјели добити Јавног предузећа,
- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа,
- право да учествују у расподјели ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или 
ликвидацијом, а по измирењу обавеза, и
- друга права у складу са законом.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 23.

 Јавно предузеће ''Екосфера'' Станари је дужно да 
дјелатност од општег интереса, за коју је основано, обавља на 
начин којим се обезбјеђује стално, континуирано и квалите-
тно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 24.

 Јавно предузеће је дужно да предузима мјере и акти-
вности за редовно одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката, неопходних за обављање своје 
дјелатности, у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања дјелатности од општег интереса 
због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 25.

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа 
„Екосфера“ Станари, Скупштина општине предузеће мјере 
којима ће обезбиједити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању дјелатности од општег интереса, у 
складу са законом.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 26.

 Јавно предузеће „Екосфера“ Станари послује по 
тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других оп-
штина.

Члан 27.

 У обављању своје претежне делатности, Јавно 
предузеће „Екосфера“ Станари своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање 
крајњих корисника са територије општине Станари.

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. 
овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно за-
кљученим уговорима.

Расподjела добити

Члан 28.

 Добит Јавног предузећа „Екосфера“, Станари ут-
врђена у складу са законом, може се расподиjелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге намјене, у 
складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине.
 Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у 
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временским периодима, на начин и по поступку утврђеним 
законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси Скупштина 
општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 29.

Органи предузећа су:
1) Скупштина,
2) Надзорни одбор,
3) Управа.

1) Скупштина

Члан 30.

 Скупштину Јавног предузећа „Екосфера“ Станари 
чини Скупштина општине Станари.
Скупштина има сљједеће надлежности:
- доноси Статут,
-доноси Пословник на приједлог Надзорног одбора,
-доноси Етички кодекс понашања на приједлог Надзорног 
одбора,
-доноси План пословања,,
-именује и разрјешава Надзорни одбор
-именује и разрјешава Одбор за ревизију,
-доноси Одлуку о расподјели добити,
-доноси Одлуку о покривању губитка,
-доноси програм инвестиција за плански период,
-одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са 
другим предузећима,
-одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
-одлучује о оснивању нових предузећа.
Овлаштења скупштине врши Начелник општине.

2) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 31.

 Надзорни одбор има предсједника и два члана, које 
именује Скупштина, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 32.

 Приликом именовања чланова Надзорног одбора 
примјењиваће се одредбе Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима у Републици Српској.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 33.

 Мандат предсједнику и члановима Надзорног 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрјешењем.
 Предсједник и чланови Надзорног одбора могу се 
разријешити прије истека периода на који су именовани, 
уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања 
или не оствари кључне показатеље учинка.
 Предјседник и чланови Надзорног одбора, којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање 
новог предсједника или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 34.

Надзорни одбор:

-надзире рад управе,
-доноси Пословник о свом раду,
-предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за 
ревизију,
-именује и разрјешава чланове управе у складу са поступцима 
утврђеним Статутом и законом,
-доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим 
спровођењем,
-одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити , 
те другим питањима,
-даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и 
повезивању са другим предузећима,
-доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и 
Статутом,
-даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
-даје упутство директору за спровођење истраге у вези 
учињеним неправилностима.

3) Управа предузећа

Члан 35.

Управу предузећа чине директoр и извршни директори.

Надлежности управе

Члан 36.

Надлежност управе је:
-извјештава Надзорни одбор на захтјев Надзорног одбора,
-спровођење Етичког кодекса,
-предлагање и спровођење смјерница о набавци те 
спровођење важећих прописа,
-утврђује приједлог о расподјели добити и покрићу губитака,
-запошљавање и отпуштање радника у складу са поступцима 
утврђеним актима предузећа и важећим законима,
- давање приједлога надлежном органу о пословној сарадњи и 
повезивању са другим предузећима,
-давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим 
одлукама,
-давање приједлога о оснивању нових предузећа,
-обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и 
другим актима предузећа.
 Управу бира Надзорни одбор већином гласова на 
основу јавног конкурса, а у складу са одредбама Статута.
 Директор и извршни директори предузећа 
подлијежу дужностима, одговорностима и ограничењима која 
су Законом о јавним предузећима прописана за управу.

Мандат управе

Члан 37.

 Мандат управе престаје истеком периода на који је 
именована, оставком или разрјешењем.

Разрјешење управе

Члан 38.

 Скупштина општине може разријешити директора 
под условима предвиђеним законом.
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Вршилац дужности директора

Члан 39.

 Скупштина општине именује вршиоца дужности 
директора у сљедећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на 
који је именован, због подношења оставке или у случају 
разрјешења прије истека мандата,
2) уколико буде донијето рјешење о суспензији директора,
3) у случају смрти или губитка пословне способности ди-
ректора.
 Вршилац дужности може бити именован на период 
који није дужи од шест мјесеци.
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина 
општине може донијети одлуку о именовању вршиоца 
дужности директора на још један период од шест месеци.

Унутрашња организација

Члан 40.

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног 
предузећа „Екосфера“ Станари ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, дјелокруг органа и друга 
питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа.

Јавност рада предузећa

Члан 41.

Рад Јавног предузећа „Екосфера“ Станари је јаван.

X РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ИМЕНОВАЊЕ 
ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

ПРЕДУЗЕЋА

Привремени органи

Члан 42.

 Истовремено са доношењем ове Одлуке оснивач ће, 
до избора органа предузећа у поступку јавне конкуренције, 
именовати привремене органе јавног предузећа.
 Привремене органе именује и разрјешава оснивач 
посебним актом.
 Привремени Управни одбор има право предузимања 
свих радњи везаних за упис предузећа у судски регистар,
 Именовање органа управљања, уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције, извршиће се у року 
90 дана од уписа предузећа у судски регистар.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број: 01-022-235/15
Датум: 15.05. 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                    Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Ha основу члана 4. Закона о матичним књигама 
(»Службени гласник Републике Српске«, број: 111/09), члана 
30. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник 
Републике Српске«, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 35. Статута општине Станари (»Службени гласник 
општине Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари 

на 03. редовној сједници одржаној 15. 05.2015. године, 
донијела je :

ОДЛУКУ

о одређивању матичних подручја за вођење матичних 
књига на подручју општине Станари

Члан 1.

 Овом Одлуком одређују се матична подручја за 
вођење матичних књига рођених, држављана, вјенчаних и 
умрлих и сједишта матичних подручја на подручју општине 
Станари (у даљем тексту: Матична подручја).

Члан 2.

 Ha подручју општине Станари одређују се 3 (три) 
матична подручја и њихова сједишта:
1. Матично подручје Станари са сједиштем у Станарима за 
насељена мјеста: Станари, Драгаловци, Цвртковци, Јелањска, 
Осредак, Љеб, Остружња Доња, Остружња Горња, Рашковци, 
Радња Доња.
2. Матично подручје Брестово са сједиштем у Брестову за 
насељена мјеста : Брестово и Митровићи.
3. Матично подручје Церовица са сједиштем у Церовици за 
насељена мјесто: Церовица.

Члан 3.

 Посебне матичне књиге рођених, вјенчаних и 
умрлих воде се у матичном подручју Станара са сједиштем у 
Станарима, a уписују се лица која су била уписана у 
општинама које се налазе у бившим републикама СФРЈ, a која 
имају пребивалиште на подручју општине Станари.

Члан 4.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у »Службеном гласнику
општине Станари«.

Број.01-022-236/15
Датум: 15.05.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                    Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 5. Закона о локалној смоуправи 
(»Службени гласник Републике  Српске«,  број :  
101/04,42/05,118/05, 98/13), члана 5. и 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари« број 1/15), 
Скупштина општине Станари на 03. редовној сједници 
одржаној дана 15.05. 2015. године, донијела је: 

ОДЛУКУ 

о расписивању Jавног огласа за израду идејног рjешења 
грба – амблема и заставе општине Станари 

Члан 1. 

 Умјетничко рјешење грба-амблема и заставе општи-
не Станари мора бити у складу са правилима хералдике и 
осликавати друштвено и културно наслијеђе, карактери-
стично за становништво и територију општине Станари. 

Члан 2.
 
 Радови се достављају Конкурсној комисији, чији ће 
састав и критеријуме за оцјену радова одредити начелник 
општине Станари својом одлуком. 
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