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На основу члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 7. став 1. 

и члана 8. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 101. став 1. и члана  104. став 2. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 

100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 37. Статута општине Прњавор (“Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана __________  2021. године, доноси  

О д л у к у  
о оснивању Јавног комуналног предузећа  ____  д.о.о. Прњавор  

 

Члан 1. 

Овом одлуком Скупштина општине Прњавор, као једини оснивач, оснива 

Јавно комунално предузеће_____ д.о.о. Прњавор (у даљем тексту: Предузеће), од 

јавног интереса за општину  Прњавор. 

 

                                                        Члан 2. 

(1) Одлуком се одређује:  назив и сједиште Предузећа, дјелатност коју обавља и 

услови и начин под којима се обавља комунална дјелатност, износ основног 

капитала и опис и вриједности неновчаног улога, права и обавезе оснивача у 

управљању јавним предузећем, начин формирања цијена производа и услуга, 

органи Предузећа,  одбор за ревизију, као и друга питања која се односе на 

рад и пословање Предузећа, у складу са законом. 

(2) Ова одлука пердставља оснивачки акт Предузећа. 

 

                                                                     Члан 3. 

(1) Назив предузећа из члана 1. ове одлуке је Јавно комунално предузеће 

“_____” друштво са ограниченом одговорношћу, Прњавор.  

(2) Скраћени назив предузећа је ЈКП „______ „ д.о.о. Прњавор. 

(3)  Сједиште Предузећа је  у Прњавору, улица ________ број ______ . 

 

                                                   Члан 4. 

(1) Уписом у судски регистар, предузеће  стиче својство правног лица. 

(2) ЈКП ____ д.о.о. Прњавор  уписаће се у судски регистар код надлежног суда 

као привредно друштво у форми друштва са ограниченом одговорношћу, 

ради обављања комуналне дјелатности од јавног интереса за општину 

Прњавор.        

(3) Предузеће има Статут, који доноси скупштина Предузећа, а којим се ближе 

уређује пословање и управљање Предузећем. 

(4) Предузеће има печат и штамбиљ. 

(5) Печат је округлог облика, пречника 35 мм, у којем је концентричним 

круговима исписан ћириличним и латиничним писмом назив и сједиште 

Предузећа.   



(6) Штамбиљ је правоугаоног облика, 20 мм са 50 мм, са уписаним пуним 

називом Предузећа, сједиштем Предузећа и простором за дјеловодни број и 

датум.  

(7) Начин употребе и чување печата и штамбиља уређује се посебним актом, 

који доноси директор Предузећа, 

 

Члан 5. 

Дјелатности Предузећа су: 

 

08.11 Вађење украсног камена, 

08.12 Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и каолина, 

38.11 Прикупљање неопасног отпада, 

38.21 Обрада и одлагање неопасног отпада, 

38.32 Рециклажа(прерада) разврстаних материјала, 

42.11 Изградња путева и аутопутева, 

42.91 Изградња хидрограђевинских објеката, 

42.99  Изградња осталих објеката нискоградње, д.н., 

43.11 Уклањање објеката, 

43.12 Припремни радови на градилишту, 

43.13 Испитивање терена за градњу  бушењем и сондирањем, 

43.31 Фасадни и штукатурни радови, 

43.32 Уградња столарије, 

43.33 Постављање подних и зидних облога, 

43.34 Фарбарски и стакларски радови, 

43.91 Подизање кровних конструкција и покривање кровова, 

45.20 Одржавање и поправка моторних возила, 

46.63 Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство, 

46.72 Трговина на велико металима и металним рудама 

47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 

продавницама, 

47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у 

специјализованим продавницама, 

47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, 

кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим 

продавницама, 

47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на 

тезгама и пијацама, 

47.82 Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на тезгама и 

пијацама, 

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама, 

49.41 Друмски превоз робе, 

52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају, 

68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или 

некретнинама узетим у закуп (лизинг), 

81.21. Основно чишћење зграда, 

81.29 Остале дјелатности чишћења, 

81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина, 

93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности, 

96.03 Погребне и припадајуће дјелатности. 



                                                       Члан 6. 

(1) Предузеће може извршити промјену регистрованих дјелатности у складу са 

својим пословним интересима и програмима развоја. 

(2) Одлуку о промјени регистрованих дјелатности доноси скупштина Предузећа. 

 

                       Члан 7. 

Без сагласности оснивача Предузеће не може обављати друге послове из                

дјелатности које нису утврђене овом одлуком. 

 

Члан 8. 

 

Предузеће комуналну дјелатност прикупљања, обраде и одлагања неопасног 

отпада обавља на основу одлуке Скупштине Општине.  

 

Члан 9. 

 

(1) Имовину Предузећа чини право својине на покретним и непокретним 

стварима и друга права која Предузеће има на улозима или је стекло 

пословањем. 

(2) Неновчаним улозима сматрају се улози у стварима и правима, удјелима и 

акцијама у другим предузећима, као и извршени рад и пружене услуге. 

(3) Вриједност основног капитала Предузећа у новцу  је _____ КМ.  

(4) Износ основног капитала из претходног става оснивач је дужан уплатити на 

посебан рачун код банке до дана подношења пријаве за упис Предузећа у 

судски регистар. 

(5) Вриједност неновчаног улога одређује оснивач Предузећа посебном 

одлуком, којој претходи налаз овлаштеног судског вјештака или ревизора 

којим се утврђује вриједност улога у стварима и правима. 

(6) У правном промету с трећим лицима предузеће иступа у своје име и за свој 

рачун. 

(7) Предузеће одговара за своје обавезе  цјелокупном својом имовином. 

(8) Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим до висине унесеног 

капитала.  

                     Члан 10. 

Трошкове оснивања Предузећа сноси оснивач. 

                     Члан 11. 

(1) Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се средства за покриће укупних 

расхода Предузећа и трајно и несметано пружање комуналних услуга на 

начин и према нормативима који су прописани законом и подзаконским 

актима. 

(2) Цијене комуналних услуга утврђује Предузеће, а сагласност на цијене даје 

надлежни орган Општине. 

            Члан 12. 

Органи Предузеће су: 

1) Скупштина,  

2) Надзорни одбор и  

3) Управа. 



 

Члан 13. 

(1)  Скупштина Предузећа је надлежна да: 

1)  доноси статут, његове измјене и допуне,  

2)  доноси етички кодекс 

4)  доноси план пословања 

5)  доноси програм инвестиција за плански период 

6)  именује и разрјешава надзорни одбор,  

7)  именује и разрјешава одбор за ревизију, 

8) усваја годишњи извјештај Предузећа који укључује финансијски извјештај и 

извјештај Надзорног одбора 

9) утврђује цијене и начин плаћања комуналних услуга, у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима и одлуком Општине 

10)   одлучује о раподјели годишње добити и покрићу губитка, 

11)   одлучује о повечању и смањењу основног капитала 

12) одлучује о оснивању нових предузећа 

13)  одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом Предузећа. 

(2) Скупштину Предузећа чини Скупштина општине Прњавор. 

 

Члан 14. 

(1) Надзорни одбор предузећа надлежан је  да: 

 1) надзире рад управе и пословање Предузећа, 

 2) доноси пословик о свом раду, 

 3)припрема и предлаже статут, етички кодекс и друге акте Скупштини  

 4) именује и разрјешава чланове управе у складу са поступцима утврђеним  статутом и 

и другим важећим прописима, 

6) доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем, 

7) даје приједлог Скупштини  пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, 

11) доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и статутом, 

12) обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа. 

(2) Надзорни одбор предузећа састоји се од три члана, од којих је један 

предсједник. 

(3) Предсједника и чланове Надзорног одбора именује и разрјешава Скупштина  

Предузећа на период од четири године, на основу проведеног јавног конкурса, у складу 

са важећим прописима и условима утврђеним СтатутомПредузећа. 

 

Члан 15. 

(1) Управу Предузећа чине директор и извршни директор (у даљем тексту:  

управа). 

(2) Надлежност управе је: 

1) извјештавање Надзорног одбора на његов захтјев, 

2) спровођење етичког кодекса, 

3) израда и надгледање реализације планова пословања, 

4) предлагање и спровођење смјерница о набавци те спровожење важећих прописа, 

5) утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитка, 



6) запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима 

Предузећа и важећим законима, 

7) давање приједлога Надзорном одбору  о пословној сарадњи и повезивању са другим 

предузећима 

8) давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са 

важећим законима о инвестицијама 

9) обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима Предузећа. 

(3) Управу бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса, на период 

од четири године. 

(4) Директор Предузећа може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмену 

пуномоћ за заступање Предузећа и одредити врсту и обим овлашћења пуномоћника. 

(5) За члана  управе Предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну  

функцију у политичкој странци. 

Члан 16. 

Ближи услови за именовање и разрјешење органа Предузећа утврђују се 

Статутом Предузећа. 

                                                             Члан 17. 

(1) У Предузећу се формира Одбор за ревизију у саставу од три члана. 

(2) Одлуку о именовању чланова Одбора за ревизију доноси Скупштина. 

(3) На основу јавног конкурса, Надзорни одбор бира и предлаже Скупштини,  

већином гласова, лица која су најквалификованија за функцију члана Одбора за 

ревизију. 

(4) Поступак избора, именовања, разрјешења и састав Одбора за ревизију  

утврдиће се Статутом Предузећа.   

 

Члан 18. 

 

(1) Сви поступци набавке који се обављају у Предузећу спроводе се уз строго  

поштивање одредби закона који регулише област јавних набавки. 

(2) Управа је дужна  донијети Правилник и Упутство о набавци. 

 

  Члан 19. 

На питања која нису дефинисана овом одлуком примјењиваће се одредбе Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број127/08, 

58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и одредбе Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), као и одредбе других 

позитивно-правних прописа. 

 

                                                  Члан 20. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

   

Број:        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Датум:                                                                                ОПШТИНЕ   ПРЊАВОР 

Прњавор                                                               Жељко Симић, мастер политикологије 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Чланом 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да је Скупштина јединице локалне 

самоуправе надлежна да оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних 

и других дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу локалне 

самоуправе, којима управља у складу са законом. 

Чланом 7. став 1. Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) прописано је да за обављање комуналних 

дјелатности и других дјелатности од јавног инетереса, јединица локалне самоуправе  

може основати јавно комунално предузеће, а чланом 8. истог закона утврђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе одлуком о оснивању јавног предузећа 

детаљније одређује услове под којима се врши обављање дјелатности,права и обавезе 

оснивача у управљању јавним предузећем, начин формирања цијена, производа и 

услуга, те услове под којима јавно предузеће може повјерити обављање комуналних 

дјелатности другом привредном субјекту у складу са посебним законом. 

Чланом 101. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) утврђен је садржај 

оснивачког акта друштва са ограниченом одговорношћу, те чланом 104. став 2. истог 

закона прописано је да трошкове оснивања друштва сносе оснивачи, ако оснивачким 

актом друштва са ограниченом одговорношћу није другачије одређено. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Сходно наведеном правном основу, разлог, односно циљ ове одлуке је 

обезбјеђивање услова којима се жели постићи ефикаснија реализација комуналних 

дјелатности, односно обезбјеђивање услова којима се не угрожава здравље људи и 

животна средина. 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За провођење ове одлуке потребна су финансијска средства, која су планирана у 

буџету општине Прњавор за  2021. годину. 

 


