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                                         СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК 

                      ОПШТИНЕ   КОСТАЈНИЦА 

                                БРОЈ 6/13 
______________________________________________________________________________                               

______________________________________________________________________________                    
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-300/13 

Датум: 14.06.2013. године        

 

На основу члана члана 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 

и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора ЈЗУ Дома здравља Костајница  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор три члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Костајница“ ( у даљем тексту ЈЗУ Дом здравља 

Костајница). 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од пет 

(5) чланова, и то: 

1.Родић Душко, предсједник, 

2.Стијак Мирослав, члан, 

3.Пашић Александар, члан, 

4.Ђурђевић Светлана, члан, 

5.Боројевић Сања, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак именоване Комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на 

конкурс, да сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за 

избор, по потреби прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг листу кандидата СО-е на разматрање и 

доношење коначне одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора. 
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Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Управног одбора, Комисија за избор 

провјерава и утврђује редосљед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора ЈЗУ 

Дом здравља Костајница. 

 

Члан 6. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-299/13 

Датум:14.06.2013. године       

 

 

На основу члана 6.став 2. и став 4., а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 73. става 2.и 4. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 106/09) , члана 16.став 6. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12), члана 33. Статута 

Јавне установе Дом здравља Костајница, број УО 516/10 од 19.10.2010.године и члана 

56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 

и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. године 

доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дома здравља Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, 

начин провођења поступка избора и именовања три члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Костајница“ ( у даљем тексту ЈЗУ Дом здравља 

Костајница). 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС, оснивачким актом, Статутом ЈЗУ Дом здравља Костајница и овом 

Одлуком. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да су држављани РС , односно БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( 

члан 9 тачка 1. Устава БиХ ), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 
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(кандидат који се не квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима. 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- Да имају високу стручну спрему, 

- Да познају дјелатност којом се бави ЈЗУ Дом здравља Костајница, 

- Да познају садржај и начин рада Управног одбора у јавним установама. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну 

упражњеног мјеста три (3) члана Управног одбора у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и у једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

Запослени у Дому здравља не могу бити чланови Управног одбора. 

 

Члан 4. 

Чланове Управног одбора именује оснивач на основу спроведеног Јавног 

конкурса и приједлога комисије за провођење поступка избора. 

 Чланови Управног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима 

утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на 

истом  

или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са 

Законом  

о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из 

Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове 

Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          

Број: 01-013-294/13. 

Датум: 14.06.2013.године 

 

 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 34. 

Статута ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/11) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 01/07), 

Скупштина општине на сједници одржаној дана 14.06.2013.године донијела је: 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница 

 

I 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три (3) члана Надзорног 

одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница. 

 

II 

 Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање из тачке I прописани 

су Одлуком Скупштине о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, 

културу и образовање“ д.о.о. Костајница. 

III 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за 

спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

IV 

Именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, 

информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница извршиће Скупштина 

предузећа на приједлог Комисије за избор, која ће бити именована посебном одлуком 

Скупштине предузећа. 

 

V 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, 

туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница, број. 01-013-176/12 од 

31.05.2012. год. 

VI 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

                    ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

        Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                     

Број: 01-013-292/13. 

Датум: 14.06.2013.године                                                                                                    

  

 

 На основу члана 6.став 2. и члана 7. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 5.став 1.тачка ђ) Закона  о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04, 78/11), члана 34. Статута ЈП „Центар за спорт, туризам, 

информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/11) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 12/05, 01/07), Скупштина општине на сједници одржаној 

дана 14.06.2013.године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора  ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање“ д.о.о. Костајница 

 

I 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и 

именовање три члана Надзорног одбора Јавног предузећа  „Центар за спорт, туризам, 

информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница (у даљем тексту Центар). 

II 

 Кандидати за функцију из тачке И ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критерије утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, Статутом Центара и овом Одлуком. 

 
Општи услови: 

- Да су држављани Републике Српске или БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини 

(било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана обављања 

упражњене позиције, 

- Да се на њих не односи члан ИX став 1. Устава Босне и Херцеговине (да нису под 

оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функицје, 

- Да се против тог лица не води кривични поступак, 

- Кандидати не могу обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС („Службени гласник 

Републике Српске“, број 73/08), 

- Кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) –члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањнима. 

 
Посебни услови: 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 
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- Познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

 

III 

 Чланове Надзорног одбора Центра именује Скупштина предузећа на основу 

спроведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор. 

 Чланови Надзорног одбора бирају се на мандатни период од четири године уз 

могућност поновног избора. 

IV 

 Комисију за избор именује Скупштина предузећа у складу за Законом и овом 

Одлуком. 

 Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то три (3) из реда  службеника 

и два из реда лица који познају процедуре избора и дјелатности предузећа. 

 

V 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о о утврђивању 

услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора  ЈП 

„Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница, 

број: 01-013-175/12 од 31.05.2012. год. 

 

VI 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                   Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           

Број: 01-013-293/13. 

Датум: 14.06.2013.године 

 

 На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 34. 

Статута ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/11) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 01/07), 

Скупштина општине на сједници одржаној дана 14.06.2013.године донијела је: 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора 

ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница 

 

I 

 Именује се Комисија за избор чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „ 

Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница (у 

даљем тексту Центар), након расписаног конкурса, у следећем саставу: 

 

 1.Грубљешић Горан, предсједник 

 2.Кецман Бранка, члан 

 3.Мирсад Ковачевић, члан 

 4.Стијак Далиборка, члан 

 5.Мухарем Милица, члан 

II 

 Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве које стигну у прописаном 

року, по потреби прикупи додатне податке о кандидатима, да сачини листу са ужим 

избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, обави интервјуе са свим 

кандидатима који су ушли у ужи избор и након тога путем писмене препоруке 

предложи ранг-листу са најбољим кандидатом СО-е на даље разматрање и доношење 

коначне одлуке о избору и именовању чланова Надзорног одбора Центра. 

III 

 Комисија за избор престаје са радом даном именовања чланова Надзорног 

одбора Центра. 

IV 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука  о именовању 

Комисије за избор чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, 

информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница, број: 01-013-177/12. од 

31.05.2012. год. 

 

     V 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013 – 296/13. 

Датум:14.06.2013.године        

 

 

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС                           

(„Службени гласник РС“, број: 41/03 ) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница 12/05 и 1/07), Скупштина општине на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор три члана Надзорног одбора ЈП 

„Банијапромет“ Костајница. 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од 5 

чланова, и 

то: 

1. Родић Душко, предсједник, 

2. Стијак Мирослав, члан, 

3. Пашић Александар, члан, 

4. Ђурђевић Светлана, члан, 

5. Боројевић Сања, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак Комисије за избор је да расмотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по 

потреби прикупи додатне 

податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи ранг 

листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању чланова Надзорног одбора. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Надзорног одбора, Комисија за избор 

провјерава 

и утврђује редослијед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница. 

 

Члан 6. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                      Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013 –295/13 

Датум:14.06.2013.године         

 

 

На основу члана 6. став 2. и став 4., члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ), члана 5. став 1. под ђ, 

члана 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04, 78/11), 

тачке 5.2.8.Статута  Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница, од 21.12.2006.године 

и број:01-013-297/11 од 31.10.2011.године, и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница 12/05 и 1/07), Скупштина општине на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, 

начин провођења поступка избора и именовања три члана Надзорног одбора ЈП 

„Банијапромет“ Костајница. 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС, Статутом Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница и овом 

Одлуком. 

 

1. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

- Да су држављани РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији 

(члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине), 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукобу интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима. 
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2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави Јавно предузећe „Банијапромет“ Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну 

упражњених 

мјеста чланова Надзорног одбора у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у 

једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина предузећа на основу спроведеног 

Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор. 

 Чланови Надзорног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима 

утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на 

истом  

или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са 

Законом  

о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из 

Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове 

Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013 – 298/13 

Датум: 14.06.2013.године         

 

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС                  

(„Службени гласник РС“, број: 41/03 ) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница 12/05 и 1/07), Скупштина општине на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године донијела је: 

 
О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор пет чланова Надзорног одбора КП 

„Комунално“ а.д. Костајница. 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од 5 чланова, и 

то: 

1. Деветак Тања, предсједник, 

2. Пашић Александар, члан, 

3. Грубљешић Горан, члан, 

4. Керкез Дејан, члан, 

5. Кахвић Роман, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак Комисије за избор је да расмотри приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 

са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по потреби прикупи додатне 

податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи ранг листу 

кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и именовању чланова 

Надзорног одбора. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Надзорног одбора, Комисија за избор 

провјерава 

и утврђује редослијед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања чланова Надзорног одбора КП 

„Комунално“ а.д. Костајница. 

 

Члан 6. 

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

општине Костајница“. 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                  Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013 – 297/13 

Датум: 14.06.2013.године       

 

 

На основу члана 6. став 2. и став 4., члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ), члана 5. став 1. под ђ, 

члана 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04, 78/11), 

члана 8.став 3. Статута  Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. Костајница, број 01-

013-18/11 и 01-013-187/13, и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница 12/05 и 1/07), Скупштина општине на сједници одржаној 

дана 14.06.2013. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, 

начин провођења поступка избора и именовања пет чланова Надзорног одбора КП 

„Комунално“ а.д. Костајница. 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС, Статутом Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. Костајница и овом 

Одлуком. 

 

1. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

- Да су држављани РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији 

(члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине), 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукобу интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима. 
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2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави КП „Комунално“ а.д. Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну 

упражњених 

мјеста чланова Надзорног одбора у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у 

једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина предузећа на основу спроведеног 

Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор. 

 Чланови Надзорног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима 

утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на 

истом или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната 

са Законом о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из 

Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове 

Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-301/13 

Датум: 14.06.2013. године         

 

 
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор три члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Костајница ( у даљем тексту Центар). 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од пет (5) 

чланова, и то: 

1.Кецман Бранка, предсједник, 

2.Ковачевић Мирсад, члан, 

3.Грубљешић Горан, члан, 

4.Грубљешић Дарија, члан, 

5.Комљеновић Стеван, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак именоване Комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по потреби 

прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању чланова Управног одбора. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Управног одбора, Комисија за избор 

провјерава и утврђује редосљед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора Центра. 

Члан 6. 

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

општине Костајница“. 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-302/13 

Датум: 14.06.2013. године         

 

 

На основу члана 6.став 2. и став 4., а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 88. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12) , члана 16.став 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12),  члана 28. Статута Јавне 

установе Центра за социјални рад Костајница, број: 01-530-7/13 од 15.03.2013.године и 

члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. 

године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Костајница  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, 

начин провођења поступка избора и именовања три члана Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница ( у даљем тексту Центар). 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС, оснивачким актом, Статутом Центра и овом Одлуком. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да су држављани РС , односно БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( 

члан 9 тачка 1. Устава БиХ ), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима. 
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2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- Да познају дјелатност којом се бави Центар, 

- Да познају садржај и начин рада Управног одбора у јавним установама. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну 

упражњеног мјеста три (3) члана Управног одбора у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и у једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

Запослени у Центру не могу бити чланови Управног одбора. 

 

Члан 4. 

Чланове Управног одбора именује оснивач на основу спроведеног Јавног 

конкурса и приједлога комисије за провођење поступка избора. 

 Чланови Управног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима 

утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на 

истом  

или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са 

Законом  

о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из 

Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове 

Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-304/13 

Датум:14.06.06.2013. године         

 

 
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора Туристичке организације општине Костајница 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор три члана Управног одбора Туристичке 

организације општине Костајница ( у даљем тексту Туристичка организација). 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од пет (5) 

чланова, и то: 

1.Родић Душко, предсједник, 

2.Стијак Мирослав, члан, 

3.Пашић Александар, члан, 

4.Ђурђевић Светлана, члан, 

5.Боројевић Сања, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак именоване Комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по потреби 

прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању чланова Управног одбора. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Управног одбора, Комисија за избор 

провјерава и утврђује редосљед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора Туристичке 

организације. 

 

Члан 6. 

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

општине Костајница“. 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-303/13 

Датум: 14.06.2013. године        

 

 
На основу члана 16.став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12), члана 6.став 2. и став 4., а у вези са чланом 7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), и чланом 15. став 3.  Статута Туристичке организације 

општине Костајница и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Управног одбора Туристичке организације општине Костајница 

 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, начин 

провођења поступка избора и именовања три члана Управног одбора Туристичке организације 

општине Костајница ( у даљем тексту Туристичка организација). 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 

услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС, 

оснивачким актом, Статутом Туристичке организације и овом Одлуком. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да су држављани РС , односно БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било на нивоу 

државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана 

објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( члан 9 

тачка 1. Устава БиХ ), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба 

интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Законом 

о спречавању сукоба интереса у органима власти РС („Службени гласник Републике Српске“, 

број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно кандидат који 

је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован (кандидат који се не 

квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима. 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- Да познају дјелатност којом се бави Туристичка организација, 

- Да познају садржај и начин рада Управног одбора у јавним установама. 
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Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну упражњеног 

мјеста три (3) члана Управног одбора у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном 

дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

Запослени у Туристичкој организацији не могу бити чланови Управног одбора. 

 

Члан 4. 

Чланове Управног одбора именује оснивач на основу спроведеног Јавног конкурса и 

приједлога комисије за провођење поступка избора. 

 Чланови Управног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на истом  

или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са Законом  

о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-307/13 

Датум: 14.06.2013. године        

 

 
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор три члана Управног одбора Јавне 

предшколске  установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница ( у даљем тексту Клуб за дјецу ). 

 

Члан 2. 

За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од пет (5) 

чланова, и то: 

1.Пашић Александар, предсједник, 

2.Ковачевић Мирсад, члан, 

3.Кецман Бранка, члан, 

4.Мухарем Милица, члан, 

5.Боројевиић Јасна, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак именоване Комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по потреби 

прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању чланова Управног одбора. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор чланова Управног одбора, Комисија за избор 

провјерава и утврђује редосљед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора Клуба за дјецу. 

 

Члан 6. 

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

општине Костајница“. 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-306/13 

Датум:14.06.2013. године         

 

 

На основу члана 6.став 2. и став 4., а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 16.став 6. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12),  члана 25. Статута ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 

дана 14.06.2013. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  

за избор чланова Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се расписује јавни конкурс и утврђују општи и посебни услови, 

начин провођења поступка избора и именовања три члана Јавне предшколске установе 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница ( у даљем тексту: Клуб за дјецу). 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и 

посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС, оснивачким актом, Статутом Клуба за дјецу и овом Одлуком. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да су држављани РС , односно БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( 

члан 9 тачка 1. Устава БиХ ), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 

- Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) – члан 5. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима. 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- Да познају дјелатност којом се бави Клуб за дјецу, 
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- Да познају садржај и начин рада Управног одбора у јавним установама. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну 

упражњеног мјеста три (3) члана Управног одбора у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и у једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

Запослени у Клубу за дјецу не могу бити чланови Управног одбора. 

 

Члан 4. 

Чланове Управног одбора именује оснивач на основу спроведеног Јавног 

конкурса и приједлога комисије за провођење поступка избора. 

 Чланови Управног одбора бирају се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 5. 

Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима 

утврђеним  

овом Одлуком.  

 

Члан 6. 

У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиoнално знање на 

истом  

или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са 

Законом  

о министарским, владиним и другим именовањимa РС.  

 

Члан 7. 

Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова.  

Комисија за избор се именује актом Скупштине општине.  

У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из 

Административне  

службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове 

Одлуке.  

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
                                    Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПБУЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 3. и 5. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број:68/07), члана 10., 21. и 80.  Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:119/08, 1/12) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05, 

1/07),  Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 14.06.2013. год. донијела 

је: 

 

 

ОДЛУКУ 

o измјени и допуни Одлуке о 

оснивању Јавне предшколске установе –  

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

 

 

 

Члан 1. 

 Члан 16. Одлуке о оснивању Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, мијења се, а нови гласи: 

„ЈПУ – Клуб за дјецу Кестенко извјештај о раду за протеклу годину доставља 

Министарству просвјете и културе и Скупштини општине Костајница на разматрање и 

усвајање најкасније до краја септембра текуће године.“ 

„Годишњи програм рада, на приједлог стручног вијећа, усваја управни одбор ЈПУ Клуб 

за дјецу Кестенко и доставља до краја септембра текуће године Министарству 

просвјете и културе, Републичком педагошком заводу и оснивачу.“ 

 

Члан 2. 

У члану 19. став 1. додаје се тачка 7. која гласи: 

- Усваја Годишњи програм рада ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко 

 

 

Члан 25. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће су у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

Број:01-013-284/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:14.06.2013. год.                                                                   Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                

 

 

 

На основу члана 33. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

РС“, бр. 

55/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница, на сједници одржаној 

дана 14.06.2013.године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за израду измјена и допуна 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  „БЛОК 2“ 

 

 

I 

 

Именује се Савјет за израду измјена и допуна Регулационог плана  „Блок 2“ (у 

даљем тексту План): 

 

1   Љубиша Бошчанин - предсједник, 

2.  Вахидин Будимлић -члан 

3.  Зоран Марин -члан 

4.  Владимир Ћопић -члан 

5.  Данијела Бундало -члан 

 

 

 

II 

 

Задатак Савјета је да прати израду измјена и допуна Плана, заузима ставове о 

питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице,односно 

подручја за која се врше измјене и допуне Плана, као и стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашеност плана са 

плановима који представљају основу за њихову израду, односно у погледу 

усклађености плана са одредбама и другим прописима заснованим на Закону. 

 

III 

 

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

гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-308/13. 

Датум: 14.06.2013.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                           Чекић Жељко, мр. инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-309/13. 

Датум:14.06.2013. године.  

 

На основу члана 29. Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник 

Републике Српске, број 55/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07) Скупштина општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 14.06.2013.  године донијела 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Блок 1“ и дио „Блока 2“ у 

Костајници 
I 

Усвајају се измјене и допуне Регулационог плана „Блок 1“ и дио „Блока 2“ у 

Костајници  (у даљем тексту: План).  

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората 

Плана.  

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.  

Текстуални дио садржи:  

А) УВОДНИ  ДИО  

Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

Ц) ПРОБЛЕМИ СТАЊА 

Д) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Е) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 

Графички дио Плана садржи:  

01. Геодетска подлога – постојеће стање Р = 1:1000  
01а. Валоризација постојећег грађевинског фонда 

                       -Спратност и намијена објеката-  Р = 1:1000  

01б. Валоризација постојећег грађевинског фонда 

           -Бонитет објеката-  Р = 1:1000  

01ц. Постојећа намјена површина    Р = 1:1000 

 

01д. Функционална организација постојеће јавне инфраструктуре  Р = 1: 1000 

 

02. Карта власничке структуре Р = 1:1000  

03. Инжењерскогеолошка карта Р = 1:1000  
04. Извод из Урбанистичког плана Б. Костајница из 1984. године 

       (План намјене површина)  Р = 1:5000  

04а. Извод из измјене и допуне Регулационог плана за „Блок 1“ и дио „Блока 2“ 

        у Костајници (План просторне организације)   Р = 1:1000  

05. План просторне организације Р = 1:1000  

05а.План намјене површина    Р = 1: 1000 
06. План организације зона јавног коришћења и инфраструктуре 

  -Синтеза карата-  Р = 1:1000  

07. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000  

08. План инфраструктуре – хидротехника Р = 1:1000  

09. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација Р = 1:1000  

10. План инфраструктуре – топлификација и гасификација Р = 1:1000  
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11. План уређења система зелених површина Р = 1:1000   

12. План грађевинских и регулационих линија Р = 1:1000   

13. План парцелације – површине и бројеви Р = 1:1000   

13а. План парцелације – ломне тачке и фронтови Р = 1:1000   

14. Карта рушења      Р = 1:1000  

III 

Елаборат Плана, израђен у Предузећу за пројектовање, консалтинг и инжењеринг 

„Routing“д.о.о.  Бањалука -  2013.године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.  

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за 

остале намјене (члана 15. став 1. Закона о експропријацији, Службени гласник 

Републике Српске, бр. 112/06, 37/07 и 110/08).  

V 

План је доступан  на стални јавни увидкод општинског органа управе надлежног за 

послове просторног уређења.  

VI 

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке V ове одлуке.  

VII 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.  

VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Жељко Чекић ,мр. инж.ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 6          20.06.2013.године      Службени гласник општине Костајница  29 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-290/13 

Датум: 14.06.2013.године                  

 

 

На основу члана 73. став 2. и 3. Закона о здравственој заштити („ Службени 

гласник Републике Српске“, број: 106/09 ), члана 37.став 2. Статута Јавне здравствене 

установе Дом здравља Костајница, број: УО-516 и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина 

општине на сједници одржаној дана 14.06.2013.године донијела је: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора  

Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“ 
 

 

1. Др ЉУБИША ЛУКИЋ, специјалиста опште хирургије, разрјешава се 

функције вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Костајница“ са даном 14.06.2013. године, због поднесене оставке. 

 

2. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“, број 01-013-124/13 од 15.02.2013.године („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 2/13). 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

  Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           

Број : 01-013-291/13. 

Датум:14.06.2013.године 

 

 

На основу члана 73. став 2. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, број: 106/09), члана 37. став 1. и 2. Статута ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“, број УО-516/10, и члана 56.Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године донијела је 

 

 

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

Јавне здравствене установе „Дом здравља Костајница“ 
 

 

 

1. ЗОРАН ТОРБИЦА,  доктор медицине, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља Костајница“ са даном 

14.06.2013.године. 

 

 

2. Именовање вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ 

трајаће до попуне овог упражњеног мјеста уз претходно спроведену процедуру 

јавног конкурса. 

 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

  Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), а у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и 

станова у Босни и Херцеговини 2013. године ( „Службени гласник БиХ“, број:10/12 и 18/13) и 

Законoм о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. 

године у Републици Српској („Службени гласник РС“, број: 70/12 и 39/13) Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013.године доноси слиједеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка по јавном огласу за именовање 

Пописне комисије општине Костајница за Попис становништва, домаћинстава и станова 

у БиХ 2013. године 

 

1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење поступка по јавном огласу за именовање 

Пописне комисије општине Костајница за Попис становништва, домаћинстава и станова 

у Бих 2013. године (у даљњем тексту: Конкурсна комисија) у слиједећем саставу: 

1. Славко Аврамовић, предсједник, 

2. Вахидин Будимлић, члан, 

3. Љубица Бањац, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије из тачке 1. овог Рјешења је да по затварању јавног огласа 

за пријаву кандидата за чланове Пописне комисије локалне самоуправе општине 

Костајница спроведе поступак избора кандидата Пописне комисије општине Костајница 

и поднесе писани извјештај надлежном органу, у којем наводи све релевантне податке 

за свако лице које је поднијело захтјев по јавном огласу. У наведеном извјештају 

Конкурсна комисија врши класификацију кандидата на оне који испуњавају услове 

тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове. Листу кандидата који 

испуњавају услове јавног огласа Конкурсна комисија доставља надлежном органу-

Скупштини општине. 

 

3. Конкурсна комисија ће најкасније до 21.06.2013.године да предложи Скупштини 

општине листу кандидата за Пописну комисију општине Костајница. 

 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-310/13 

Датум: 14.06.2013.год.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                  

       Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Скупштина општине не усваја Извјештај o извршењу буџета општине Костајница за 

период 01.01.-31.12.2012. године. 

 

2. Задужује се Начелник општине да евентуалне носиоце незаконитих радњи у 2012. 

години санкционише у складу са Законом, покретањем одређених поступака. 

 

3. Саставни дио овог закључка је Извјештај извршењу буџета општине Костајница за 

период 01.01.-31.12.2012. године. 

 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

 

 

Број: 01-013-311/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.             Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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  ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА   ОПШТИНЕ  КОСТАЈНИЦА  ЗА ПЕРИОД  

01.01.-31.12. 2012.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСТАЈНИЦА , МАЈ  2013. 

 

 

 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ , ФИНАНСИЈЕ 

                                                                                     И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
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Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 26.12.2012. године је 

донијела Одлуку о усвајању Ребалнса Буџета општине Костајница за 2012. годину 

којом је буџет општине утврђен у износу од 2.952.087,00 КМ. 

На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији ( „Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09), члана 48. и 49. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12), Правилника о 

финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова 

и фондова ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 56/04,62/04,11/05 и 14/07) те 

Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, 

општина и градова и фондова за 2012. годину припремљен је Извјештај о извршењу 

буџета општине Костајница за период јануар-децембар 2012. године. 

 

 

 

 
1. Извршење прихода за период јануар –децембар 2012. године 

 

1.1. Извршење прихода по економској класификацији  

 
 

Oстварени приходи и приливи  Буџета општине Костајница за период јануар –децембар  

2012. године износе 3.049.076,00  КМ .   

 

 

Табела 1. Остварени приходи за период јануар – децембар 2012. године  

Р.бр ОПИС
План  2012

Остварено          

I-XII/12.

Остварено          

I-XII/11.

Индекс   

3/2*100

Индекс   

3/4*100

Структура  

%

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Порески приходи 1.581.511,00 1.636.005,00 1.580.374,00 103,45 1,04 53,66

2 Непорески приходи 445.886,00 440.920,00 400.414,00 98,89 1,10 14,46

3 Грантови 27.690,00 28.090,00 289.751,00 101,44 0,10 0,92

4

Трансфери између

 буџетских јединица 97.000,00 144.061,00 232.585,00 148,52 0,62 4,72

5 Финансирање 800.000,00 800.000,00 1.000.000,00 100,00 0,80 26,24

УКУПНИ ПРИХОДИ 2.952.087,00 3.049.076,00 3.503.124,00 103,29 0,87 100,00

 

Грантови у износу од 28.090,00 КМ састоје се од: 

• грант за помоћ спортским клубовима и Народној библиотеци ''Невенка 

Станисављевић'' за набавку опреме и инвентара.(4.690,00КМ) 

• грант од Владе РС за уређење плаже Пландиште по пројекту (6.000,00КМ) 

• грант-донација Народној библиотеци ''Невенка Станисављевић'' за набавку 

књига(400,00КМ) 
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• грант GIZ-њемачка развојна агенција-израда стратегије руралног развоја 

(17.000,00KM) 

 

Трансфери између буџетских јединица у износу од 144.061,00 КМ састоје се од: 

• 60.000,00 КМ – Средства за неразвијене општине. 

• 46.223,00 КМ – Министарство здравља-субвенционисање социјалних давања 

•   1.000,00 КМ – Министарство просвјете и културе-донација Народној 

библиотеци 

• 36.838,00 КМ – Министарство финансија-развојни програм РС(завршетак 

водоводне мреже-исплаћено извођачу радова) 

 

 

1.2. Извршење прихода по организационој класификацији  

 
Структура укупно остварених прихода  у износу од 3.049.076,00  КМ: 

 

- приходи Центра за социјални рад................................ 13.425,00 КМ  

- приходи Средњошколског центра ....................................16.050,00 КМ 

- приходи Библиотеке ........................................................   918,00 КМ  

- трезор општине .........................................................3.018.683,00 КМ 

 

2. Извршење расхода за период јануар –децембар 2012. године 

 

2.1. Извршење расхода по економској класификацији  
Oстварени расходи Буџета општине Костајница за период јануар – децембар 2012. 

године износе 1.109.048,00   КМ.(2.931.315,00KM) 
 

Табела 2. Остварени расходи за период јануар – децембар 2012. године  

Р.бр ОПИС
План 2012

Остварено          I-

XII/12.

Остварено          I-

XII/11.

Индекс   

3/2

Индекс   

3/4 Структура  %

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Текући трошкови 1.973.269,00 2.014.525,00 1.802.221,00 102,09 111,78 68,72

2 Капитални расходи 785.518,00 724.366,00 625.076,00 92,22 115,88 24,71

3 Капиталне помоћи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Отплата дугова 193.300,00 192.424,00 1.014.846,00 99,55 18,96 6,56

 РАСХОДИ 2.952.087,00 2.931.315,00 3.442.143,00 99,30 85,16 100,00

 

Текући трошкови у износу од   2.014.525,00 КМ састоје се од: 

• 829.910,00 – Расходи за лична примања 

• 605.830,00 – Трошкови роба и услуга 

• 238.778,00 – Грантови 

• 182.635,00 – Текуће помоћи 

•   10.150,00 – Субвенције  

• 147.222,00 – Трошкови за камате и остали финансијски трошкови 

   
Капитални расходи у износу од 724.366,00  КМ по пројектима:  
       760,00 КМ – Зграда општине 

    3.476,00 КМ – Зграда Магистрата 

    2.848,00 КМ – Скупштинска сала 
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  30.758,00 КМ – Борачка зграда 

    2.223,00 КМ – Сточна пијаца-вага 

  31.654,00 КМ – Блок 1-откуп земљишта 

  37.745,00 КМ – Блок 1-асфалтирање 

  13.547,00 КМ – Просторије за Радио-зграда Магистрата 

501.783,00 КМ – Локални путеви и улице и паркиралиште 

       199,00 КМ – Тротоари 

  19.159,00 КМ – Улична расвјета 

  37.765,00 КМ – Одводни канали 

  14.950,00 КМ – Вартогасно возило 

    1.199,00 КМ – Уна јединствени ресурси-рибарске стазе 

    8.552,00 КМ – Набавка опреме и намјештаја 

    6.449,00 КМ – Набавка клима уређаја 

    4.342,00 КМ – Израда пројеката и санација терена 

    2.920,00 КМ – Опрема Средња школа 

    3.767,00 KM – Опрема Народна библиотека 

   

Отплаћени су дугови у износу од  155.221,00 КМ на основу свих задужења 

 

Укалкулисане су и исплаћене разлике у одборничким накнадама за 2009. и 

2010.годину  у износу од   37.203,00 КМ  

(ШТО ДАЈЕ УКУПНО 192.424,00КМ)                                                         

 

 

2.2. Извршење расхода по организационој класификацији  

 
Табела 3. Остварени расходи за период јануар – децембар 2012. године по 

организационим    

                  јединицама 

 

 

Р.БР. ОРГАНИЗАЦИЈА ПЛАН 2012 ИЗВРШЕЊЕ I-XII/2012

Индекс 

(4/3*100)

1 2 3 4 5

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 208.200,00 207.188,00 99,51

2 ОИК 22.750,00 24.115,00 106,00

3 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 841.870,00 779.439,00 92,58

4 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 334.202,00 400.354,00 119,79

5 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 15.000,00 0,00 0,00

6 ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ 1.206.020,00 1.207.255,00 100,10  
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Табела 4. Остварени расходи за период јануар – децембар 2012. – Административна 

служба општине,  

                 Центар за социјални рад, Средњошколски центар и Народна библиотека 

 

КОНТО ОПИС АДС

СРEД.ЦЕ

НТ

ЦЕНТАР ЗА 

СОЦ. РАД

НАРОДНА 

БИБЛИОТЕ

КА УКУПНО

411000 Плате и накн. трошкова зап. и скуп.  776.365,00 896,00 52.649,00 0,00 829.910,00

411100 Бруто плате и накнаде запослених 661.496,00 58,00 42.054,00 0,00 703.608,00

411200 Накнаде трошкова запослених и посл. 114.869,00 838,00 10.595,00 0,00 126.302,00

412000 Трошкови коришћења роба и услуга 535.733,00 46.324,00 15.148,00 8.625,00 605.830,00

412100 Расходи по основу закупа 1.348,00 0,00 0,00 0,00 1.348,00

412200 Трошкови енегрије,ком. и комун. услуга 72.141,00 22.081,00 7.542,00 3.125,00 104.889,00

412300 Расходи за режијски материјал 14.870,00 4.376,00 798,00 210,00 20.254,00

412400 Матеијал за посебне намјене 3.733,00 1.731,00 0,00 1.500,00 6.964,00

412500 Расходи за текуће одржавање 25.188,00 2.888,00 0,00 56,00 28.132,00

412600 Расходи по осн. путовања и смјештаја 21.220,00 6.801,00 909,00 756,00 29.686,00

412700 Расхди за стручне услуге 122.452,00 1.082,00 1.844,00 2.625,00 128.003,00

412800 Расходи за одржавање јавних повр. 129.330,00 0,00 0,00 56,00 129.386,00

412900 Остали непоменути расходи 145.451,00 7.365,00 4.055,00 297,00 157.168,00

413000 Расходи финансирања и др.финан.р. 147.222,00 0,00 0,00 0,00 147.222,00

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 86.400,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00

413300 Расходи по основу камата на кредите 60.822,00 0,00 0,00 0,00 60.822,00

414000 Субвенције 10.150,00 0,00 0,00 0,00 10.150,00

415000 Грантови 238.778,00 0,00 0,00 0,00 238.778,00

415200 Грантови у земљи 238.778,00 0,00 0,00 0,00 238.778,00

416000

Дознаке на име соц.заштите

 из буџета општине 0,00 0,00 182.635,00 0,00 182.635,00

416100

Дознаке грађанима  из буџета 

општине 0,00 0,00 182.635,00 0,00 182.635,00

511000

Издаци за произведену сталну

имовину 717.679,00 2.920,00 0,00 3.767,00 724.366,00

511100 Изградња и набавка грађ.објек. 687.965,00 0,00 0,00 0,00 687.965,00

511300 Набавка опреме 29.714,00 2.920,00 0,00 3.767,00 36.401,00

621000 Отплате дугова 192.424,00 0,00 0,00 0,00 192.424,00

621100 Отплата дугова по ХОВ 16.771,00 0,00 0,00 0,00 16.771,00

621300 Отплата дугова - кредити 138.450,00 0,00 0,00 0,00 138.450,00

621900 Оплата дугова-разлика одборници 37.203,00 37.203,00

УКУПНО 2.554.227,00 50.140,00 250.432,00 12.392,00 2.931.315,00
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Табела 5. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-31.12.2012. 

године 

 

415200 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ 

415200   ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА-НАЧЕЛНИК 40.646,00

ПОМОЋИ ВЈЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 3.400,00

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА ПО ОДЛУЦИ НАЧЕЛНИКА 4.746,00

СТИПЕНДИЈЕ 32.500,00  
 

 

Табела 6.  Грантови непрофитним организацијама – аналитички приказ за период од 

01.01.-31.12.2012.  

        године 

 

415200 – Грантови непрофитним организацијама  -    Аналитички 

приказ 

415200 ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 198.132,00

ЦРВЕНИ КРСТ 13.520,00

БОРС 13.920,00

ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ 360,00

СУБНОР 360,00

КУД ПОТКОЗАРЈЕ 100,00

ФК ПАРТИЗАН 17.400,00

КК МЛАДОСТ 3.450,00

КБС ТИГАР 1.550,00

ТК УНА 2.900,00

КК КОСТАЈНИЦА 4.716,00

ПРЕВОЗ ЂАКА 40.975,00

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 2.000,00

РАДИО КОСТАЈНИЦА 49.697,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 7.058,00

ДОМ ЗДРАВЉА 13.750,00

ПОМОЋ ОСТАЛ. НЕПРОФ. ОРГ. ПО ОДЛУЦИ НАЧ. 20.176,00

СИНДИКАТ АДС 3.800,00

САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА 1.000,00

УДРУЖЕЊЕ РВИ 1.000,00  
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Табела 7. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-31.12.2012. 

године 

                 

 

416100 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ 
 

 

 

 

416100   ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 182,635.00

ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ ПОЈЕД. ИЗ МАТ.-СОЦ. ЗАШТИТЕ 859.00

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА 109,310.00

НОВЧАНА ПОМОЋ 9,800.00

СМЈЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ 2,850.00

СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 42,869.00

ЗДРАВСТЕНО ОСИГ. КОРИСНИКА СОЦ. ЗАШТИТЕ 4,297.00

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 5,663.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ СТАНАРИНЕ 1,200.00

ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЈЕТЕ 800.00

СОЦИЈАЛИЗАЦ. И РЕКРЕАЦ. ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 737.00

ЉЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЈЕЦЕ НА СИЦИЛИЈИ 0.00

ПОМОЋ У НАБАВЦИ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА 1,750.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 2,500.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 6          20.06.2013.године      Службени гласник општине Костајница  40 

 

 

 

 

 

Према периодичном извјештавању о извршењу буџета исказан је буџетски 

суфицит који преставља разлику између збира прихода, без обрачунског карактера и 

примитака за нефинансијску имовину, и збира расхода, без расхода обрачунског 

карактера и издатака за нефинансијску имовину. 

 

(2.249.075,00+800.000,00)-(2.014.527,00+724.365+192-424,00) = 3.049.076-2.931.315 = 

117.761,00 КМ 

Буџетски суфицит износи 117.761,00 КМ. 

  

Финансијски разултат није једнак  буџетском суфициту/дефициту. Финасијски 

резултат се исказује као разлика прихода и расхода у који су укључени, осим буџетских 

прихода/расхода и приходи/расходи обрачунског карактера. 

Према томе општина Костајница је по завршном Годишњем обрачуну за 2012. 

годину исказала финансијски дефицит у износу од 248.095,00 КМ 

 

Наведени децитит дебијен је на начин: 

 

Приходи:          

 Калса 71 – порески приходи           1.636.005,00 

 Калса 72 – непорески приход             440.920,00 

 Класа 73 – грантови                                28.090,00 

 Класа 78 – трансфери                                                   144.061,00        

      _________________________ 

    УКУПНО                  2.249.076,00 

 Класа 77 - приходии обр. карактера                              34.082,00 

      _________________________ 

    УКУПНО ПРИХОДА  2.283.156,00 

 

Расходи 

 Класа 41  (411,412,413,414,415,416)                        2.014.527,00 

 Класа 47  расходи обр. карактера                                516.724,00 

      _________________________ 

    УКУПНО РАСХОДА            2.531.251,00 

 

     Дефицит:  2.283.156,00-2.531.251,00 = - 248.095,00  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Не усваја се Извјештај о финансијско-материјалном пословaњу Јавног предузећа 

„Центар СТИК“ Костајница за 2012. годину. 

 

2. Задужује се в.д. директор да због непотпуних података у року од 30 дана достави 

свеобухватан Извјештај у коме ће се на видљив и разумљив начин представити 

одборницима и јавности стварно материјално-финансијско стање у овој установи. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

 

 

Број: 01-013-312/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.             Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Скупштина општине не усваја Извјештај о финансијско-материјалном пословању 

Фудбалског клуба „Партизан“ Костајница за 2012.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

 

 

Број: 01-013-313/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.                        Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), члана 111.став 3. и члана 131. Пословника Скупштине општине 

Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 14.06.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Извјештаје о финансијско-материјалном пословању 

корисника буџета општине Костајница за 2012. како слиједи: 

- Удружење за помоћ особама са посебним потребама „НАДА“ Костајница 

- Клуб борилачких спортова „Тигар“ Костајница 

- Савез удружења бораца НОР-а Костајница 

- Удружење пензионера Костајница 

- Карате клуб „Младост“ Костајница“ 

- Кошаркашки клуб „Костајница“ 

- Општинска борачка организација 

- Црвени крст Костајница 

- Удружење ратних војних инвалида општине Костајница 

- Тениски клуб „УНА“ Костајница 

- Савез инвалида рада општине Костајница  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

Број: 01-013-314/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.             Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године, а на основу проистекле дискусије на тачку дневног 

реда „Разматрање Информације о стању Српско-Православног гробља „Чекиновац“ Костајница 

и Информације о изградњи и функционисању Српско-Православбног гробља „Чекиновац“ на 

основу Одлуке СО-е Костајница од 30.03.2010 године“ , доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Тражи се темељита анализа и рашчишћавање односа по потписаним уговорима између 

Партнера – општине Костајница и Српке православне црквене општине Костајница по 

питању заједничког улагања на проширењу Српско- православног гробља „Чекиновац“ 

у Костајници. 

 

2. По ступању на снагу Закона о погребним дјелатностима и планираним допунама, да 

Административна служба општине предложи потребне Одлуке о функционисању 

гробаља у општини. 

 

3. Задужује се Начелник општине, да уколико се у току рашчишћавања односа јаве 

одређене незаконитости или аномалије, покренe поступaк против носиоца тих 

активности. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

Број: 01-013-308/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.             Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 Електро-снадбијевање oпштине Костајнице у техничком и у економско-организационом 

смислу представља кључни  фактор који лимитира развој у будућности ове општине и краја, те 

у складу са чланом  56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и чланом 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09),  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.06.2013. године, а на основу проистекле дискусије на тачку дневног 

реда „Информација о електро-снабдијевању општине Костајница електричном енергијом“, 

доноси слиједећи:  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Да се код надлежних тијела упорно инзистира  на изградњи 110 КW  система 

(далековод и трафостаница) као оптималног техничког и економског рјешења за 

напајање оппштине насеља  из општина Козарска Дубица (нпр. за насеља Бачвани, 

Слабињу, Читлук, Стригову, Криву ријеку све до Кнежице)  и Нови Град (нпр. 

Добрљин, дијелом Водичево, односно насеља Куљани, Прусци, Думбрава,).  

 

2. Да се покрену програми модернизације и изградње потребних 20 KW далековода за 

споменута насеља, а да се надлежна тијела РС и Електродистрибуције упознају о 

потреби да се ова насеља снадбију са електричном енергијом из Костајнице, као 

оптималним рјешењем, 

 

3. Да се посебним заједничким пројектом покрене модернизација нисконапонске мреже, 

посебно на сеоским подручјима, 

 

4. Да се покрене пројекат постепене реконструкције уличне расвјете у ткз.  „штедљиву“ 

расвјету, 

 

5. Да се у току изградње одрживог електроенергетског система у техничком смислу 

изгради и организациона служба електродистрибуције у Костајници, која би могла 

успјешно уклопити савремено одржавање, изградњу и развој система, као   и 

обезбеђење потребних кадрова, а то је у садашњој организацији електропривреде очито 

Радна јединица  у Костајници. 

 

6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-319/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.             Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница ( „Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/09), Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 14.06.2013. године, а на основу проистекле дискусије на тачку дневног реда 

Завршни рачун Буџета општине за 2012. годину, доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Клуб одборника СНСД-СП-СДА захтјева и предлаже да се ангажује независна и 

овлаштена ревизорска кућа и по мишљењу исте доставе закључци за Завршни рачун 

буџета општине за 2012. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

 

Број: 01-013-316/13      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 14.06.2013. год.                        Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

- Одлукао именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дома 

здравља Костајница  
1 

- Одлука о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  за 

избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дома здравља Костајница 
3 

- Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног 

одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница 

5 

- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора  ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу 

и образовање“ д.о.о. Костајница 

6 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за 

спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница 
8 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора ЈП 

„Банијапромет“ Костајница  
9 

- Одлука о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  за 

избор чланова Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница  
11 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора КП 

„Комунално“ а.д. Костајница 
13 

- Одлука о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  за 

избор чланова Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница 
14 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Костајница  
16 

- Одлука о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  за 

избор чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Костајница  
17 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Костајница 
20 

- Одлука о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ Костајница  
22 

- Одлука о утврђивању услова и  критеријума за расписивање јавног конкурса  за 

избор чланова Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
23 

- Одлука o измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне предшколске установе –  

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
25 

- Одлука о именовању Савјета за израду измјена и допуна РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА  „БЛОК 2“ 
26 

- Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Блок 1“ и дио „Блока 2“ 

у Костајници 
27 

- Рјешење о разрјешењу в.д. директора  Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“ 
29 

- Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“ 
30 

- Рјешење  о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка по јавном 

огласу за именовање Пописне комисије општине Костајница за Попис 

становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 

31 

- Закључак (Извјештај o извршењу буџета општине Костајница за период 01.01.-

31.12.2012. године.) 
32 

 Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за период 01.01.-31.12.2012. 33 
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године 

- Закључак (Извјештај о финансијско-материјалном пословaњу Јавног предузећа 

„Центар СТИК“ Костајница за 2012. годину.) 
41 

- Закључак (Извјештај о финансијско-материјалном пословању Фудбалског клуба 

„Партизан“ Костајница за 2012. ) 
42 

- Закључак (Извјештаје о финансијско-материјалном пословању корисника буџета 

општине Костајница за 2012.) 
43 

- Закључак (заједничко улагање на проширењу Српско- православног гробља 

„Чекиновац“ у Костајници.) 
44 

- Закључак (изградња 110 КW  система) 45 

- Закључак (независна и овлаштена ревизорска кућа) 46 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

           ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

 Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 


