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На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Српске“, број: 75/04) 

и члана 18. Статута ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари („Службени гласник општине Станари“, 

број: 8/15), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Екосфера“ д.о.о. Станари на 23. 

седници, одржаној 05.04.2018. године, усвојио је: 
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1. УВОД 

 

Зачеци снабдијевања Станара питком водом почињу озбиљниом експлоатацијом угља на овом 

подручју, тј. први субартершки бунар који је и данас у функцији, ископао је Рудник лигнита 

Станари 1970. године, на дубини цца 100 метара, и то за властите потребе. 

 

Јуна 1972. године, на постојећи бунар, са потапајућом пумпом, прикључен је тадашњи 

руднички ресторан, данашњи Центар за културу, и рудничка дирекција. 

 

Исте године, у јесен, прикључене су тадашње стамбене зграде за потребе Рудника, око 60 

прикључака, да би се 1973. године прикључио одређени број домаћинстава у засеоку Јеринићи, 

као и око 13 кућа у засеоку Грујићи, и то водом од 2 цола. 

 

Исте, 1973. године, повучен је вод према амбуланти, на који се прикључило око 10-ак 

приватних домаћинстава. 

 

У периоду од 2006. до 2008. године, Рудник је предао постојећи водовод на коришћење и 

управљање МЗ Станари. 

 

Прва озбиљнија реконструкција постојећег водовода почела је око 2008. године, која је 

укључивала уградњу потапајуће пумпе снаге 9,5 kW и протоком од 7,5 l/s, затим потисни вод 

ф110 mm до резервоара, капацитета 450 m3, те уградње уређаја за аутоматско хлорисање и 

аутоматско укључивање и искључивање пумпе. 

 

Сва претходно наведена опрема са резервоаром за гравитационо снабдијевање водом, пуштен 

је у рад тек 2012. године. 

 

Одлуком МЗ Станари, 2013. године, водовод је предат на управљање ЈП „Водовод“ а.д. Добој, 

са око 410 корисника заједно са правним лицима. 

 

Оснивањем општине Станари, као и оснивањем ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, 2015. године, 

Одлуком СО Станари водовод је предат на газдовање и управљање ЈКП „Екосфера“ д.о.о. 

Станари. 
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Пословно име: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И 

ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "ЕКОСФЕРА" 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

СТАНАРИ 

Скраћена ознака фирме:  ЈКП "ЕКОСФЕРА" Д.О.О. СТАНАРИ 

Правни статус: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

Сједиште:  РАШКОВЦИ, ОПШТИНА СТАНАРИ 

Адреса:  РАШКОВЦИ ББ 

Телефон: 053/490-077 

Адреса електронске 

поште:  
jkpekosfera.stanari@gmail.com 

Подаци о првој 

регисрацији: 

60-0-РЕГ-15-000 831 ОД 25.09.2015. ГОДИНЕ.  

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ 

Матични број субјекта: 60-01-0068-15 

Шифра и назив 

регистроване дјелатности:  

36.00 - ПРИКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И 

СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ 

ЈИБ: 4403931700008 

ПДВ:  403931700008 

Трансакцијски рачун: 5553000023636246 - НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  

Оснивач:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАНАРИ 

Одговорне особе: ДАРКО КРШИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.САОБР. – В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

Поред основних дјелатности ово комунално предузеће према Статуту предузећа обавља следеће 

дјелатности: 

- 36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом 

- 37.00 Канализација 

- 38.11 Прикупљање неопасног материјала 

- 38.21 Обрада и одлагање неопасног отпада 

- 38.32 Рециклажа (прерада) разврстаних материјала 

- 39.00 Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања 

отпадом 

- 41.21 Изградња цјевовода за течности и гасове 

- 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката 

- 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и 

климатизацију 

- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима 

- 46.77 Трговина на велико отпадом и остацима 

- 70.10 Дјелатност управљања 

- 71.12 Инжињерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање 

- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина 
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2.1. Организациона структура предузећа 

 

Према Правилнику о унутрашњој организацијин и систематизацији радних мјеста у ЈКП 

„Екосфера“ д.о.о. Станари, Предузеће је организовано у два Сектора, Сектор за правне и 

економске послове и Сектор за техничке послове. Сектор за техничне послове је 

организован у два Одјељења, Одјељење за одржавање водоводног система и Одјељење за 

прикупљање и одвоз комуналног отпада. 

 

 

Слика 1. Организациона структура предузећа 

 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Екосфера“ д.о.о. Станари чине: 

 

1. Милосав Зеленковић – председник, 

2. Драган Лазић – члан, 

3. Ђорђо Панић – члан. 

 

У току 2017. године, дужности је разријешен један члан Надзорног одбора, а ради се о Миши 

Зеленковићу, умјесто којег је именован нови члан Надзорног одбора, Ђорђо Панић. 

 

Током 2017. године, Надзорни одбор одржао је осам / 8 / редовних сједница, те су усвојени: 

 

- Eтички кодекс запослених у Јавном комнуналном предузећу ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари; 

- Правилник о дисциплинској и материјанлој одговорности запослених; 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила и радне механизације; 

- Правилник о раду; 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Одјељење за одржавање 
водоводног система 

Одјељење за прикупљање и одвоз 
комуналног отпада 
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- Правилник о унутрашњој организацијин и систематизацији радних мјеста; 

- Правилник о поступку директног споразума; 

- План пословања за 2017. годину; 

- Цјеновник комуналних услуга; 

- Цјеновник интерних услуга; 

- Акт о процјени ризика на радном мјесту у радној средини; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

- Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбеђењу заштите лица која пријављују  

   корупцији у ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари  

 

2.2. Кадровска и квалификациона структура запослених 

 

Квалификациона структура и кадровска оспособљеност запослених у ЈКП „Екосфера“ д.о.о. 

Станари, у 2017. години била је на нивоу потреба за обављање регистроване дјелатности 

предузећа.  

 

Од укупно седамнаест  / 17 / запослених у ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, шест  / 6 / запослених 

имају високу стручну спрему, што чини 35,29% од укупног броја запослених. Највећи број 

запослених чине запослени са средњом стручном спремом, седам / 7 / запослених лица, 

односно 41,18%, у чији оквир улазе КВ и ВКВ радници, док су само четири / 4 / запослена лица 

на нивоу ниже стручне спреме, односно 23,53% од укупног броја запослених (табела 1). 

 
Табела 1. Кадровска и квалификациона структура 

 
Редни 

број 

Квалификациона 

структура 

Број 

запослених 

31.12.2016. 

Број 

запослених 

31.12.2017. 

Квалификациона 

структура 

изражена у % 

1 ВСС 3 6 35,29 

2 ССС 6 7 41,18 

3 НК 1 4 23,53 

 УКУПНО 10 17 100 

 

Предузеће се, током извјештајног периода, затекло у ситуацији да повремено нема довољан 

број радника, те су у складу са тим периодично ангажована лица ван радног односа 

закључивањем уговора о привременим и повременим пословима и уговора о дјелу, због 

повећаног обима посла, и то за послове уређења зелених јавних површина, одржавања 

гробаља, санације водоводне мреже, те пописа домаћинстава ради формирања базе корисника 

комуналног отпада. 

 

Број запослених радника на неодређено вријеме, у ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, на дан 

31.12.2017. године је три / 3 /, док је осталих четрнаест / 14 / радника запослено на одређено 

вријеме. 

 

Просјечна мјесечна бруто плата у 2017. години је износила 1.454,59 КМ, односно 901,01 КМ 

нето плата. Поред мјесечне плате радницима је редовно исплаћивана накнада за топли оброк 

и регрес. 
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2.3. Законски оквири којим се уређује пословање предузећа 

 

Пословање Јавног комуналног предузећа „Екосфера“ д.о.о. Станари у 2017. години, урађено је 

у складу са законима, подзаконским и интерним актима: 

➢ Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04, 

78/11), 

➢ Закон о пензијско-инвалидком осигурању („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 134/11, 82/13, 103/15), 

➢ Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

124/11, 100/17), 

➢ Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 

16/18) 

➢ Закон о водама („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12, 

74/17) 

➢ Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15), 

➢ Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), 

➢ Закон о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/08, 13/10), 

➢ Закон о јавним набавкама (’’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 39/14), 

➢ Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Станари“, број 4/15),  

➢ Одлука о комуналном реду („Службени гласник општине Станари“, број 4/15), 

➢ Основни Акти предузећа: Правилник о раду („Сједница Надзорног одбора“ број: 18/17 

од 12.04.2017. године) и Статут ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 8/15). 
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3. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Службеници ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, су потрошачима били доступни у периоду од 7 – 

15 часова сваког радног дана. У току 2017. године службеници Сектора за правне и економске 

послове, ријешили су укупно тридесет шест / 36 / рекламација по различитим статусима. 

Рекламације се евидентирају, односно рјешавају одмах, ако је могуће путем Сектора за правне 

и економске послове, а у другим случајевима, ако је неопходан излазак екипе на терен, у року 

од 48 сати. 

У току 2017. године, Сектор за правне и економске послове покренуо је четири / 4 / судска 

поступка за наплату потраживања од физичких лица, путем приједлога за извршење на основу 

вјеродостојне исправе, за неизмирене обавезе по извршеној услузи водоснабдијевања питком 

водом. 

Број окончаних судских предмета судском одлуком, износио је три / 3 /, од чега су сва 3 

завршени рјешењем о извршењу у корист ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари. Број активних 

предмета започеих у 2017. години, износи један / 1 /. Током 2017. године, закључено је и седам  

/ 7 / Споразума о репрограму дуга. Током 2017. године, закључено је и девет / 9 / Уговора о 

поравнању, у случајевима гдје у укупном дуговању комитента постоји могућност отписа 

дијела потраживања из разлога застарјелости потраживања.  

Број покренутих судских поступака против правних лица није било. Број закључених 

Споразума о репрограму дуга, са правним лицима, износи три / 3 /.   

 Предузете редовне активности током 2017. године: 

 Опомене потрошачима (*шест / 6 / неплаћених рачуна и дуг преко 100,00 KM*) 

➢ Формиране опомене пред утужење укупно двадесет три / 23 / потрошача, 

➢ Формирани репрограми за 10 потрошача. 

 Поднијете тужбе (*за потрошаче који нису у остављеном року измирили своја дуговања*) 

➢ Број поднесених тужби износи четири / 4 /. 

 

 

3.1. Активности из безбиједности и заштите на раду 

 

На основу Закона заштите на раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/08, 13/10), 

свако правно или физичко лице које запошљава једног или више радника, укључујући и јавне 

службе, државне и друге органе, ако законом другачије није одређено, су дужни да обезбиједе 

и спроводе заштиту и здравље на раду.   

 

Обука запослених за безбједан рад има директан утицај на безбједност и здравље запослених 

у ЈКП „Екосфера’’д.о.о. Станари, али и посредно, преко квалитета испорученог производа 

(воде), има утицај и на здравље и безбједност мјештана општине Станари (МЗ Центар и МЗ 

Рашковци). 
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У току 2017. године: 

✓ извршена је обука запослених за безбједан рад, 

✓ извршени су редовни и периодични прегледи запослених, 

✓ обезбеђена су санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну хигијену, 

✓ редовно се обилазе сви објекти и радилишта и упућују радници на безбједан рад, 

✓ вршени редовни и ванредни сервиси свих возила  и  радних  машина, у  циљу техничке 

исправности и безбједности на раду 

✓ извршено је атестирање боца за транспорт и чување хлора (по истеку атеста), 

✓ донесен је Акт о процјени ризика за безбједност и здравље на раду   за сва радна мјеста 

и радну околину - а све у складу са Правилником о процјени ризика на радном мјесту 

и радној средини („Службени гласник Републике Српске“, број 66/08). 

У извештајном периоду није се догодила ни једна повреда на раду. 

3.2. Противпожарна заштита 

 

ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари са свим својим објектима и опремом не спада у високоризичне 

пожарне објекте. Заштита је прилагођена степену пожарне угрожености. Објекти су 

обезбијеђени хидрантима и противпожарним апаратима. Структура противпожарних апарата 

које поседује Предузеће је: 

- CO2 од 5 кг = 1 ком, 

- S 6 = 1 ком , 

- S 3 = 1 ком, 

- S 2 = 5 ком, 

- S 1 = 1 ком. 

Апарати су равномјерно распоређени по објектима према степену могуће угрожености од 

пожара. У току 2017. године није било пожара. 

 

Извршени су редовни прегледи и атестирања хидраната на објектима ЈКП „Екосфера” д.о.о. 

Станари и свих противпожарних апарата. 

 

На подручју општине Станари има свеукупно пет / 5 / хидраната (3 - подземна, 2 - надземна) 

који се редовно контролишу и они су у функцији противпожарне заштите. 

 

У току извјештајног периода сви хидранти обезбијеђени су  и  заштитном  бравом  која је у 

функцији спречавања неовлашћеног коришћења воде. 

3.3. Осигурање материјалних средстава и радника 

 

ЈКП „Екосфера’’ д.о.о. Станари је у 2017. године закључило уговор о осигурању са „ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕМ’’по следећим основама: 

✓ Осигурање радника услед несрећног случаја: смрти, инвалидности и болести, 

✓ Осигурање од аутоодговорности. 
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4. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

У току 2017. године, Сектор за техничке послове је континуирано извршавао своју основну 

функцију захватања, пречишћавања и дистрибуције питке воде, као и истраживања кварова на 

водоводној мрежи. 

 

С обзиром на дотрајалост водоводне мреже, њену распрострањеност као и изузтно комплексну 

структуру, Сектор континуирано обавља велики број интервенција од чије брзине и 

ефикасности зависи и квалитет снабдијевања потрошача питком водом. 

 

Јавно комунално предузеће „Екосфера“ д.о.о. Станари у оквиру своје дјелатности одржава 

један бунар, један резервоар са двије коморе, приближно 25 километара дистрибуционе мреже 

различитих профила и материјала. 

 

Старост водоводне мреже, за већи дио мреже, креће се у границама од 40 до 45 година. На 

изворишту у којем ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари обавља дјелатност водоснабдијевања, 

изграђен је бушени субартершки бунар са дубином од 100 метара, пречник бушења бунара је 

60 мм, са уграђеним бунарским конструкцијама и потапајућом пумпом. 

 

Водоснабдијевање за МЗ Центар и диo МЗ Рашковци, врши се из јавног водовода чија је 

градња започета 1972. године формирањем централног водозахвата. Вода се из бунара, преко 

пумпе, потискује у резервоар са двије коморе, запремине 450 m3. Из резервоара вода се 

гравитационим, односно природним падом, кроз дистрибуциону мрежу испоручује до крајњих 

корисника.  

 

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи 419, од тога: 

 

➢ објекти индивидуалног и колективног становања – кућни прикључци: 373, 

➢ индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др.: 46. 

 

Током 2017. године, у оквиру редовног и инвестиционог одржавања на објектима водоводне 

инфраструктуре, детектована су 94 квара, те је отворен исти број налога за њихово отклањање, 

што је за 45 %  више у односу на 2016. годину, када је било 65 кварова (40 мањих и 25 већих 

кварова). Ови кварови се односе на кварове на водоводној мрежи, шахтовима и мјерним 

уређајима (водомјерима). Укупан број извршених интервенција приказан је у табели 2. 

 
Табела 2. Врста и број интервенција на објектима водоснабдијевања у 2017. години 

Ред. 

бр. 

 
ВРСТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

БРОЈ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

1. Интервенција на главној водоводној мрежи 63 

2. 
Интервенција код потрошача на кућним водоводним 

прикључцима 
31 

 

У току 2017. године екипе ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари су израдиле пет / 5 / водоводних 

прикључка, а техничка служба је издала шест / 6 / услова и сагласности за прикључење на 

водоводну мрежу. Преглед извршених радова на водоводној мрежи је приказан у табели 3.  

 

У склопу одржавања објеката водоснабдијевања извршено је редовно прање резервоара. Поред 

редовних испирања, водоводна мрежа је у току године једном испирана при чему су затварани 

вентили на уличној водоводној мрежи у циљу што ефикаснијег уклањања талога из мреже. 
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Табела 3. Радови на водоводној мрежи  

 

Насеље 

Број хаварија Број нових 

прикључака на 

водоводну 
мрежу 

на водоводној 

мрежи 

на водоводним 

прикључцима 

МЗ Станари 42 15                   3 

МЗ Рашковци 21 16 2 
 

Напомена: Подаци о тачним локацијама, са описом кварова и датумом квара, односно санације истих се налазе 

у Књизи кварова број 1 за 2017. године. 
 

У току 2017. године радници ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари су у три наврата вршили редовно 

одржавање прве зоне санитарне заштите. 

 

4.1. Уградња, замјена и баждарење водомјера 

 

У току 2017. године што од стране овог Предузећа, што на иницијативу, такође, овог 

Предузећа извршена је уградња укупно 267 мјерних инструмената, односно водомјера, који су 

уграђени искључиво на водоводне инсталације домаћинстава, који то до тада нису имали.  

 
Напомена: Евиденција о уградњи мјерних интрумената и мјесечно очитавање истих је вођена у Књизи 

евиденције корисника I, II, III за 2017. годину. 

 

Број замијењених и баждарених водомјера у току 2017. године приказан је у табели 4. 

 
Табела 4. Замена и редовно баждарење водомера 

 

Насеље 
Број замењених и редовно 

баждарених водомера 

МЗ Станари 4 

МЗ Рашковци 3 

УКУПНО: 7 
 

Напомена: Подаци о замијени и баждарењу водомјера, са описом и тачним датумом истих налазе се у Књизи 

„Замјена водомјера за 2017. год“ 

 

 

4.2. Физички обим остварених услуга у основној дјелатности 

 

Укупно захваћена и произведена количина воде за период 01.01.-31.12.2017. године, износила 

је 217.598,4m3, односно већа за 14,12% у односу на 2016. годину, а за 14.42% у односу на 

планирану укупну захваћену и произведену количину воде за 2017. годину. 

 

У наставку је дат табеларни преглед произведених и испоручених количина воде у 

извјештајном периоду. 
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Табела. 5. Произведена и испоручена количина воде за 2017. годину 

И
зв

о
р

и
ш

те
 

Макс. 

издашност 
Остварено I - XII 2016. План за 2017 

Остварено I - XII 

2017. 

m3 l/s 

Издашност 

И
ск

о
р

и
ш

те
њ

е
 Издашност 

И
ск

о
р

и
ш

те
њ

е
 Издашност 

И
ск

о
р

и
ш

те
њ

е
 

m3 l/s m3 l/s m3 l/s 

Грич 236.520 7,5 190.672,02 6,046 80,61 190.162,08 6,03 80,40 217.598,4 6,9 92,0 

УКУПНО 236.520 7,5 190.672,02 6,046 80,61 190.162,08 6,03 80,40 217.598,4 6,9 92,0 

 

У овом износу је укључена потрошња воде која није фактурисана. У структури нефактурисане 

потрошене воде су: испирање водоводне мреже, испирање резервоарских простора, хаварије 

на водоводној мрежи, коришћење воде за противпожарну заштиту, осјетљивост инструмената, 

нелегални прикључци – крађе воде, коришћење воде за комуналне потребе и сл. 

 

4.3. Извјештај о хигијенској исправности воде за пиће у 2017. години 

Здравствена исправност воде за пиће један је од основних предуслова доброг здравља и један 

од основних показатеља здравственог стања становништва, хигијенско-епидемиолошке 

ситуације као и социо економског стања једне земље. У циљу заштите и унапређења јавног 

здравља, потребно је обезбједити довољне количине здравствено исправне воде за пиће, 

приступ води за пиће као и њену безбједност. 

Одговорност да до корисника стигне здравствено исправна вода за пиће намеће потребу 

испитивања воде, како изворишта тако и дистрибутивне мреже. 

Хигијенска исправност воде за пиће, током 2017. године, вршена је од стране стручних лица 

Института за јавно здравство Добој. Стручна лица Института за јавно здравство Добој вршила 

су узорковање и анализу воде за пиће, израду извештаја о испитивању и израду 

специјалистичких мишљења о хигијенској исправности узорака воде за пиће из 

дистрибуционе мреже ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари. 

Такође, током 2017. године, у лабораторијама Института за јавно здравство по основу 

параметара основног и  периодичног прегледа, анализа се вршила сваке седмице, што на 

годишњем ниво износи  четрдесет осам / 48 / прегледа. 

Резултати свих лабораторијских испитивања, током 2017. године, показују да вода за 

пиће задовољава захтјеве Правилника о здравственој исправности воде намијењене за 

људску потрошњу  у погледу  физичко-хемијских, микробиолошких, биолошких и 

радиолошких параметара. 

Напомена: Поступак испитивања здравствене исправности воде намијењене за људску 

потрошњу, односно број основних и периодичних прегледа, врши се према Правилнику о 

здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл. Гласник Републике 

Српскe бр. 88/17). 

Вода намјењена за људску потрошњу је здравствено исправна ако не садржи микоорганизме, 

паразите и њихове развојне облике, нити супстанце у количинама или концентрацијама које 

саме или у комбинацији са другим представљају ризик по здравље људи. 
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4.4. Сакупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада 

 

Послови сакупљања, одвоза и депоновања комуналног отпада обављају се на основу 

повјеравања послова ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари. 

Дана 15.11.2017. године, ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари поднијело је захтјев 

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, за издавање дозволе 

за управљње отпадом, за дјелатности сакупљања и транспорта комуналног отпада.  

На основу члана 67. и 74. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 111/13, 106/15), Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, донијело је Рјешење да се даје, правном лицу ЈКП 

„Екосфера“ д.о.о. Станари, ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, за дјелатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада. Дозвола је издата на период важења од пет 

/ 5 / година. 

За обављање послова сакупљања и одвоза комуналног отпада од физичких и правних лица, 

током 2017. године, вршило се са једним специјалним теретним возилом. У љетном периоду 

је вршено прање контејнера у МЗ Центар, а свакоднево се чисти простор око њих. 

За потребе одлагања комуналног отпада, на општини Станари, постављено јеукупно шездесет 

девет / 69 /контејнера, запремине по 1,1 m3, и тридесет шест / 36 / контејнера, запремине по 5 

m3. 

Табела 6. Број контејнера на подручју општине Станари 

РБ 
НАЗИВ МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Мали контејнер 

1,1m3 

Велики контејнер 

5m3 УКУПНО 

1. МЗ ЦЕНТАР 28 3 31 

2. МЗ СТАНАРИ 3 4 7 

3. МЗ ЈЕЛАЊСКА 1 5 6 

4. МЗ ЦВРТКОВЦИ 3 4 7 

5. МЗ БРЕСТОВО 3 5 8 

6. МЗ МИТРОВИЋИ 0 3 3 

7. МЗ ДРАГАЛОВЦИ 2 1 3 

8. МЗ ОСРЕДАК 2 1 3 

9. МЗ ЉЕБ 5 2 7 

10. МЗ РАШКОВЦИ 5 1 6 

11. МЗ РАДЊА ДОЊА 3 2 5 

12. МЗ ОСТРУЖЊА ДОЊА 8 3 11 

13. МЗ ОСТРУЖЊА ГОРЊА 1 1 2 

14. МЗ ЦЕРОВИЦА 5 1 3 

УКУПНО: 69 36 105 
 

Н а п о м е н а: На основу члана 7. Одлуке о комуналном („Службени гласник општине Станари“, број: 

4/15), корпе и посуде за улични отпад поставља и одржава орган управе надлежан за комуналне 

послове, односно правно лице или предузетник коме је повјерено обављање ових послова. Уколико 

одговарајућом пројектном документацијом нису предвиђена мјеста на којима се постављају корпе 

и посуде за отпад, то мјесто одредиће орган управе, надлежан за просторно уређење и комуналне 

послове. 
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На локацијама, код зграда колективног типа становања, односно у МЗ Центар, гдје се 

појављује повећана количина отпада, пражњење контејнера вршило се свакодневно. Оваква 

мјера предузета је због малог капацитета контејнера, односно, због чињенице да исте користе 

власници околних локала и друга лица. 

Сакпљање, одвоз и депоновање комуналног отпада у осталим МЗ општине Станари, вршило 

се једном у току недеље. 

У извјештајном периоду, одвоз комуналног отпада је вршило и КП „Прогрес“ а.д. Добој, са 

којим је закључен Уговор о пружању услуге одвоза комуналног отпада.  

Сакупљени комунални отпад, са подручја општине Станари се одвози на регионалну депонију 

Добој, са којом је дана 13.04.2017. године закључен Уговор о депоновању отпада. 

Сав отпад је одвезен и депонован на Регионалну депонију Добој, од чега је ЈКП '' Еекосфера '' 

одвезла укупно 266,5 тона, док је КП „Прогрес“ а.д Добој одвезло укупно 392 тоне отпада. 

У табели 7. приказане су количине депонованог комунлног отпада са подручја општине 

Станари. 

Табела 7. Количина депонованог отпада за 2016. и 2017. годину 
 

РБ НАЗИВ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА 

КОЛИЧИНА ДЕПОНОВАНОГ 

ОТПАДА НА РЕГИОНАЛНУ 

ДЕПОНИЈУ у 2016. ГОД 

КОЛИЧИНА ДЕПОНОВАНОГ 

ОТПАДА НА РЕГИОНАЛНУ 

ДЕПОНИЈУ у 2017. ГОД 

1. ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари --- 266,5 

2. КП „Прогрес“ ад Добој 470,0 392,0 

 УКУПНО: 470,0 658,5 

 

Поред редовних послова обављани су и ванредни послови за трећа лица (одвоз индустријског 

неопасног отпада, грађевинског отпада код разних реконструкција и сл), те су склопљени 

уговори са Dongfang Electric Corporatin Limited - ПЈ канцеларија Станари и 

„IZOTEHNIKA“ d.o.o. Glamočani. 

Дана 26.10.2017. године, Републички еколошки инспектор извршио је редовну инспекцијску 

контролу из области Испуњеност услова за управљање отпадом, те је сачињен Записник, бр.: 

24.090/362-259-66-1/17, којим је констатовано да контролисано правно лице испуњава услове, 

те да нема примједби.  

4.5. Чишћење улица, тротоара и путног појаса од отпадака, наноса, блата 

 

Одржавање чистоће, као и зеленила, представља ниво хигијене који побољшава услове 

живота, и у значајној мјери утиче на формирање свеобухватног мишљења о средини у којој се 

жели остваривати пословни резултат, или само боравити, тј. живјети. Висок ниво одржавања 

обезбеђује и привлачи пословне инвестиције, средина се развија и напредује. Редовно 

одржавање и висок ниво хигијене и услова живота остварује се редовним, брзим и ефикасним 

чишћењем улица, тргова и саобраћајница, редовним активностима на одржавању зелених 

површина и подизању истих, садњом нових стабала. 
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Чишћење и одржавање чистоће на јавним површинама вршило је ЈКП „Екосфера“ д.о.о. 

Станари, те је одговарало за оржавање чистоће и комуналног реда на јавним површинама.  

Одржавање чистоће на јавним површинама остварује се редовним и ванредним чишћењем, 

уклањањем снијега и леда, отпадних материјала, те предузимањем и других мјера за 

одржавање чистоће јавних површина.  

Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоћа, која настане редовним и уобичајним 

коришћењем јавне површине, а обављала се у складу са Програмом заједничке комуналне 

потрошње којег је донијела Скупштина општине Станари.  

 

Чишћење улица од отпадака и наноса  вршило се у периоду од 01.04. - 15.11.2017.  године. 

Током овог периода, по налогу надлежног Одјељења, а у складу са Програмом заједничке 

комуналне потрошње, Предузеће је дванаест / 12 / пута вршило прикупљање комуналног 

отпада и кабастог отпада, у путном појасу регионалног пута Р-474а, од тунела у Остружњи 

Горњој до Термоелектране. Док је седамнаест / 17 / пута вршено чишћење улица, тротоара и 

паркинга. 

У септембру мјесецу, извршено је и једно ванредно чишћење јавних површина, том приликом 

вршено је и прање асфалтних улица и тротоара. 

 

Због непосједовања чистилице, за овај посао је ангажовано  КП „Прогрес“ ад Добој. 

4.6. Одржавање и уређивање зелених јавних површина 

JКП „Eкосфера“ у великој мјери обавља послове одржавања јавних зелених површина, такођер 

у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње. Програмом су обухваћени сезонски 

радови, у зависности од периода године. 

По налогу надлежног Одјељења тринаест / 13 / пута је вршено машинско и ручно кошење са 

сакупљањем и одвожењем откоса са: 

- зелене површине испред општинске административне управе, површине око 1050 m2; 

- зелене површине испред поште, површине 115 m2; 

- зелене површине испред Рудничког ресторана, површине 3010 m2; 

- зелене површине испред нове општинске административне управе, површине 3900 m2. 

 Сви ови послови се обављају уз помоћ расположиве крупне и ситне механизације. 

Треба нагласити да је у децембру 2017. године предузето и неколико интервенција услед 

елементарних непогода, што пордазумијева уклањање палих стабала, грана и сл. гдје је 

констатована незнатна материјална штета на имовини грађана, на срећу без људских жртава, 

у вези чега је потрошено укупно четрнаест / 14 / часова. 

Поред претходно наведеног, такође, треба истаћи да је ово Предузеће било покретач и 

организатор једне еколошке акције која је одржана у срадњи са ЕФТ Рудник и термоелектрана 

Станари, а проведена је у МЗ Станари, на ријеци Радњи, те је учествовало и у једној еколошкој 

акцији која је  организована од стране риболовачког друштва '' Шкобаљ '' из Станара, а која се 

проводила у мјесту Брестово, на ријеци Укрини.  

Надаље, по налогу надлежног Одјељења ово Предузеће је извршило уређивање индустријске 

зоне Термоелектрана, при чему је очишћена и укрчена површина од 33286 м2, затим је 
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извршило чешћење ријеке Остружње у дужини од 1000 метара, одржавало постојеће 

споменике палим борцима Отаџбинског рата, као и гробља на територији општине Станари, 

њих укупно тридесет три / 33 /. 

 

4.7. Јавна расвјета у насељеним мјестима 

 

ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, током извјештајног периода, обављало је послове одржавања 

јавне расвјете, те је од надлежног Одјељења запримила једанаест / 11 / налога за замјену 

сијалица, осигурача и др. потрошног материјала.  

Приказ утрошка електро материјала у 2017. години, приказан је у табели 8. 

 
Табела 8. Утрошени електро материјал у 2017. години 
  

РБ УТРОШАК ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА КОМ 

1. Замјена живине сијалице од 125 W 47 

2. Замјена живине сијалице од 250 W 3 

3. Замјена пригушнице од 125 W 2 

4. Замјена упаљача  4 

5. Употреба корпе  22 радна часова 

6. Замјена осигурача 18 

 

 

4.8. Одржавање возног парка у току 2017. године 

 

Возила ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари су током 2017. године редовно одржавана, сервисирана, 

регистрована и опремана потребном опремом по Закону о превозу у друмском саораћају 

републике српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17). 

Редовно одржавање се врши у кругу предузећа, изузев у случајевима када се квар због 

неопремљености мора извршити у неком сервису. 

У табели 9. приказан је возни парк ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари. 

Табела 9. Списак возила и радне механизације коју посједује ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари 
 

РБ НАЗИВ ВОЗИЛА/РАДНЕ МАШИНЕ ВРСТА ГОРИВА ГОДИШТЕ 

1. Skoda ambition 1.8 Бензин 2016 

2. Caddy wv  Бензин 2008 

3. Merceres sprinter 311 CDI Дизел 2003 

4. Komatsu VB 93R-2 Дизел 1999 

5. Daf 75-CF  Дизел 2003 

6. Тraktor SAME 100 laser + prikolica Дизел 1999 

7. Дизалица са корпом 16АТ --- 2000 
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Поред возила и радне механизације, ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари, од важнијих средстава за 

рад има: 3 тримера, моторку, агргат снаге 3,5 kW, фрезу за снијег. 

 

У табели 10. је дат извештај о утрошку горива за возни парк Предузећа у току 2017. године. 

 
Табела 10. Извештај о утрошку горива за возни парк ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари у 2017. години 
 

МЕСЕЦ БЕНЗИН (l) ДИЗЕЛ (l) 

јануар 31,12  

фебруар 252,89 57,23 

март 338,48 532,29 

април 250,11 470,22 

мај 369,67 730,80 

јун 185,96 735,54 

јул 311,19 1986,00 

август 373,54 1566,06 

септембар 323,28 1564,83 

октобар 258,33 1357,39 

новембар 147,74 1513,60 

децембар 135,66 1124,50 

УКУПНО 2.977,97 11.638,46 

Напомена: У књизи „Евиденција горива 2017“ вођени подаци о гориву, односно о датуму сипања, 

количини, врсти горива и возилу.  
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5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ САДРЖАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

Редовни годишњи финанијски извештај за 2017. годину ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари 

састављен је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 94/15 мрс и мсфи1) и подзаконским прописима донетим на основу тог закона. 

На основу Правилника о форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва , 

задруге и предузетинке („Сл.гласник РС“ 95/14 и 144/14) сачињени су следећи обрасци: Биланс 

стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај 

о промјенама на капиталу и Напомене уз финансијске извјештаје. Према пореским прописима 

сачињени су Порески биланс и Пореска пријава. 

 

5.1. Позиције прихода и расхода у билансу стања  

 

У табелама 11. и 12. дат је преглед појединачних позиција прихода и расхода на основу којих 

је сачињен биланс успеха за 2017. годину, а дати су и упоредни показатељи са претходном 

извештајном годином. 

 
Табела 11. Преглед прихода у 2017. са упоредним показатељима за 2016. годину (у КМ) 
 

РБ ОПИС ОСТВАРЕНО У 

2016. ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО У 

2017. ГОДИНИ 

1. Приход из буџета Општине Станари 250.000,00 398.000,00 

2. Приход од испоручене воде  64.535,17 48.514,05 

3. Приход од одвоза комуналног отпада 2.431,28 25,64 

4. Приход од извршених услуга 12.485,83 169.931,71 

5. Приход одиздавања сагласности --- 58,50 

6. Накнадно утврђен приход из ранијих 

година и др.  
1.760,84 40,00 

 УКУПНО: 331.213,12 616.569,90 

 

Табела 12. Преглед расхода у 2017. са упоредним показатељима са 2016. годином (у КМ) 
 

РБ ОПИС ОСТВАРЕНО У 

2016. ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО У 

2017. ГОДИНИ 

1. Утрошени материјал за одржавање 

водоводне мреже 
7.662,45 11.694,36 

2. Режијски материјал (канцеларијски 

материјал, средства за чишћење...) 
4.079,86 5.549,04 

3. ХТЗ опрема (Радна одијела) 2.054,20 1.334,12 

4. Ситни алат и инвентар, резервни 

дијелови и остали режијски материјал 
1.000,28 1.616,07 

5. Ауто гуме --- 370,56 

                                                 
1 Међународни рачуноводствени стандарди и Међународни стандарди финансијског извјештаја 
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6. Резервни дијелови за текуће одржавање 

основних средстава 
--- 7.552,10 

7. Трошкови електричне енергије 437,13 499,04 

8. Трошковин енергије - гориво --- 21.693,73 

9. Бруто зараде 124.845,94 258.859,73 

10. Бруто накнаде члановима Надзорног 

одбора 

21.439,44 21.890,52 

11. Помоћ запосленим 800,00 --- 

12 Трошкови службеног путовања --- 117,35 

13. Регрес --- 16.252,09 

14. Трошкови превоза на посао и са посла 8.799,50 --- 

15. Накнада по уговорима о дјелу 4.458,07 19.349,96 

16. Трошкови топлог оброка 30.925,36 33.100,65 

17. Остале накнаде (гориво у властита аута) 2.773,58 --- 

18. Трошкови прикупљања и транспорта 

комуналног отпада -КП „Прогрес“ ад 
76.194,12 65.759,76 

19. Трошкови депоновања комуналног 

отпада - КП „Регионална депонија“  
--- 12.449,39 

20. Трошкови анализе воде за пиће 9.819,60 15.729,40 

21. Услуге подизвођача радова 8.225,40 41.254,80 

22. Трошкови телефона и ПТТ 1.040,37 1.774,91 

23. Услуге на одржавању основних средстава 210,33 17.830,03 

24. Трошкови закупа 5.434,77 2.139,12 

25. Трошкови рекламације, пропаганде и 

спонзорства 
364,00 --- 

26. Трошкови заштите на раду 339,30 2.356,00 

27. Амортизација 647,22 2.798,58 

28. Рачуноводствене услуге 4.039,56 5.155,12 

29. Трошкови стручног образовања 

запослених 
1.040,00 2.510,97 

30. Софтверске услуге 750,00 --- 

31. Остале непроизводне услуге (огласи и сл) 310,00 1.616,97 

32. Трошкови репрезентације 1.167,49 653,90 

33. Премије осигурања 325,89 3.724,16 

34. Банкарске провизије 989,70 1.470,03 

35. 

Трошкови пореза и доприноса (таксе на 

ист. фирму, допр.за инвалиде, по 

уговорима о дјелу, допр.за шуме и 

противожарну) 

1.030,87 7.043,41 

36. Таксе и остали нематеријални трошкови 436,20 750,00 
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37. Отпис потрживања --- 23.031,68 

38. Расходи из ранијих година и ванр.рас. 143,69 5.123,43 

 УКУПНО: 321.784,32 613.050,98 

 

5.2. Резултат пословања исказан у билансу успјеха 

 

У табели 13. приказан је остварен резултат пословања у 2017. години. 

Табела 13. Остварен резултат пословања у 2017. години (у конвертибилним маркама) 
 

РБ БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА ИЗНОС 

1. ПРИХОДИ 616.569,90 

2. РАСХОДИ 613.050,98 

3.  РЕЗУЛТАТ 3.518,92 

 

5.3. Анализа прихода и расхода  

 

У сљедећим тачкама ближе су образложене поједине групе значајнијих прихода и 

расхода: 

• Укупни приходи у износу од 616.569,90 КМ већи су у 2017. години у односу на 2016. 

годину за 285.356,78 КМ. На повећање укупних прихода утицала су, прије свега, 

повећана средства из Буџета општине Станари, односно грант, који је у односу на 2016. 

годину већи за 148.000,00 КМ и због повећаног обима посла. Цијена воде није се 

мијењана у 2017. години, те је и даље износила 0.60 КМ/м3 за физичка лица, односно 

1.20 КМ/м3 за правна лица. 

• Приходи остварени изван основних комуналних дјелатности (водоснабдевања), 

такозвани приходи од извршених услуга, од 169.931,71 КМ, значајно су повећани у 

односу на 2016. годину. 

• Трошкови материјала у износу од 11.694,36 КМ повећани су за 4.031,91 КМ у односу 

на 2016. годину. Разлог за повећање трошкова материјала ,за 34%, у односу на 2016. 

годину је знатно увећан број кварова на водоводној мрежи, за 30.85%,  у односу на 2016. 

годину. 

• Трошкови режијског материјала (канцеларијски материјал, средства за чишћење...) 

износили су 5.549,04 КМ, те су увећани за 26.47%. 

• Трошкови за резервне дијелове за текуће одржавање основних средстава је нови 

трошак, који није био у 2016. години, а односи се на резервне дијелове радних машина 

и механизације, водоводне мреже и расвјете. 

• Трошкови енергије - горива у износу од 21.693,73 КМ су нови трошкови у односу на 

2016. годину. Разлог овог трошка, у односу на претходну годину, је посједовање радних 

машина и механизације. 

• У трошкове бруто зараде, од 258.859,73 КМ, су укључени порези и доприноси, у износу 

од 159.838,12 КМ. 

• Трошкови накнада за уговоре о дјелу у износу од 19.349,96 КМ увећани су у односу на 

2016. годину због повећаног обима посла, трошкови су увећани за 76.96%; 
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• Трошкови топлог оброка у 2017. години износили су 33.100,65 КМ (просјек радника у 

2017. години износио је 14.83) и увећани су за 6,57% у односу на 2016. годину (просјек 

радника износио је 8,5). 

• Трошкови накнада члановима надзорног одбора са свим порезима и доприносима у 

2016. години износе 21.890,52 КМ; 

• Трошкови услуга на изради учинка: 

1. Трошкови прикупљање и транспорт комуналног отпада - 65.759,76 КМ 

2. Трошкови депоновања комуналног отпада - 12.449,39 КМ 

3. Трошкови анализе воде за пиће - 15.729,40 КМ 

4. Трошкови услуге ангажовања подизвођача - 41.254,80 КМ, 

• Трошкови телефона, интернета и ПТТ износили су 1.774,91 КМ, 

• Трошкови лица ангажованог за безбедност и заштиту на раду, са израдом Акта о 

процјени ризика, износили су 2.356,00 КМ, 

• Трошкови премије осигурања у 2017. години износили су 3.724,16 КМ, те се односе на 

колективно-додатно осигурање запослених и осигурање од аутоодговорности.  

• Остали непоменути расходи у износу углавном се односе на таксе и остали 

нематеријални трошкови, ХТЗ опрему,  трошкови репрезентације, банкарске провизије, 

расходи ранијих година и ванредни трошкови, 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари обавља комуналне дјелатности, утврђене Одлуком о оснивању 

предузећа и Одлуком о повјеравању послова за обављање дјелатности пружања услуга, а на 

које се Закон о јавним набавкама не примењује. 

 

Предузеће је лоцирано на једној локацији, са значајним бројем запослених, те не представља 

квалитетно руковођење, планирање, реализацију и контролу. Велики број радних задатака и 

операција, није утицао на укупан резултат пословања Предузећа. 

 

Укупан систем руковођења предузећем усмјерен је прије свега ка реализацији налога и 

упутстава оснивача, односно Одјељења за комуналне послове, квалитетном и ефикасном 

обављању повјерених дјелатности које у задатим оквирима задовољавају потребе грађана, 

заштити здравља запослених и заштити њиховог стандарда. 

 

У току 2016. године започете су активнсти усмјерене на усаглашавање Одлука оснивача и 

општих аката Предузећа, односно усклађивање истих са новим прописима, односно изменама 

и допунама истих. 

 

Текуће пословање током године није било угрожено, све обавезе према добављачима 

измириване су, некада са малим закашњењима.  

 

У свему се увијек водило рачуна да ликвидност предузећа и стандард радника не буде угрожен.  

 

Резултати и показатељи исказани кроз наведене анализе пословања Сектора указују на 

разноврсност и мноштво обављених радних задатака, на њихов квалитет, али и перспективе 

даљег развоја.  

 

Посебна пажња посвећена је безбедности и здрављу на раду свих запослених и бризи за људе. 

Запосленима је пружена сва могућа помоћ у ситуацијама болести радника или чланова њихове 

уже породице.  

 

Радници савјесно извршавају радне задатке и имају позитиван однос према предузећу. 

Захваљујући резултатима у извршавању уговорних обавеза и стабилности пословања, 

извјесности радног мјеста и предузећа у целини, радна дисциплина је на завидном нивоу. 

 

На основу изложеног, може се извући општи закључак да додјељене дјелатности, ЈКП 

„Екосфера“ д.о.о. Станари обавља одговорно и квалитетно. 
 

                                                                                                    

                                                                                                         

 

  


