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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

                            БРОЈ 21/22 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

     

На основу члана 30 и 39. став 2. тачка 2. и 

тачка 29. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21), и члана 66. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница доноси 

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ 

ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

I 

Овом одлуком оснива се Форум за безбједност 

општине Костајница (у даљем тексту: Форум), 

за мандатни период мандата тренутног изборног 

сазива и уређују се : дјелукруг рада Форума, 

прева и обавезе чланова Форума, начин рада и 

одлучивања, као и друга питања од значаја за 

рад Форума. 

II 

1)Форум за безбједност општине Костајница је 

радно тијело које се оснива ради заједничког 

превентивног дјеловања представника јединице 

локалне самоуправе, институција, установа, 

невладиних организација и грађана у циљу 

унапређења нивоа безбједности кроз 

идентификацију безбједносних проблема и 

проналажење рјешења за безбједносна питања у 

јединици локалне самоуправе. 

2)Форум за бебједност има статус савјетодавног 

тијела у смислу члана 51. Закона о локалној 

самоуправи. 

3)Свака институција, установа, организација и 

други друштвени субјекти сами одлучују да ли 

ће делегирати свог представника у Форум. 

 

III 

1)У дјелокругу рада Форума је да: 

- Донесе Пословник о раду Форума, анализира 

стање безбједности на основу података које 

прикупи од надлежних органа, организација, 

невладиног сектора и других друштвених 

субјеката и грађана. 

- Планирањем и реализациом превентивних 

активности унапређује стање безбједности, 

- Припреми приједлог Стратегије и Акционог 

плана за унапређење стања безбједности на 

подручју општине. 

- У оквиру Форума формира радне групе за 

тематске области, односно безбједносне 

сегменте. 

- Доноси мишљења, закључке, приједлоге мјера 

и препоруке за унапређење стања безбједности, 

сарађује са друштвеним субјектима у области 

безбједности, промовише значај превентивних 

активности у области безбједности, подржава 

партнерске односе и сарадњу институција, 

установа и других субјеката надлежних за 

питање области безбједности. 

- Врши упознавање јавности са улогом Форума , 

резултатима рада и планираним превентивним 

активностима Форума, поднесе извјештај о свом 

раду Скупштини општине. 

2)Форум мора да води рачуна о надлежностима 

и законским овлашћенима које имају 

институције и установе и ни у којем случају се 

не може мијешати у начин рада институција, 

установа и других субјеката. 

3)Форум се не бави питањима која су у 

надлежности штаба за ванредне ситуације, 

јединице и тимове цивилне заштите општине 

Костајница. 

4)Приликом комуникације с друштвеним 

субјектима и јавношћу, Форум води рачуна о 

заштити личних и тајних података. 

5)Подаци између чланова Форума или подаци 

између Форума и дргих субјаката могу се 

рамјењивати искључиво у складу са законским 

одредбама. 

 

IV 

1)Представник општине је предсједник Форума. 

2)Представник министарства унутрашњих 

послова је замјеник предсједника Форума. 

3)Административно-техничке послове за 

потребе рада Форума обављаће Хаседа 

Суљановић, запослена у општинској управи 

општине Костајница, која ће уједно бити и 

Секретар форума. 

V 

1)У Форум за безбједност се именују: 

1. Анђелко Ераковић, предсједник, испред 

Oпштине Костајица 

2. Биљана Марин, замјеник предсједника, 

испред МУП-а Републике Српске 

3. Хаседа Суљановић, секретар, испред 

Oпштине Костајица 

4. Никола Јањетовић, члан, испред 

Oпштине Костајница 
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5. Драгана Дејановић, члан, испред Дјечјег 

вртића „Кестенко 

6. Мирослав Шкара, члан, испред ОШ 

„Петар Мећеве 

7. Марија Адамовић, члан, испред Радија 

Костајица 

8. Синиша Глушица, члан, испред ДВД 

Костајница 

9. Јасна Боројевић, члан, испред Дома 

здравља Костајница 

10. Ацо Мачак, члан, испред Центра за 

социјални рад Костајница 

11. Ненад Рељић, члан, испред Ловачког 

удружења 

12. Милош Штековић, члан, испред СО 

Костајница 

13. Бранка Кукрика, члан, испред 

Туристичке организације Костајница 

14. Владимир Ћопић, члан, испред а.д. 

„Комуналног“ Костајница 

15. Вукашин Боројевић, члан, испред ЕРС 

16. Дарко Палија, члан, испред Црвеног 

крста Костајница 

17. Дарко Љубојевић, члан, испред ШУ 

Костајница 

18. Петар Макарић, члан, испред Српске 

православне цркве 

19. Харис Ахмић, члан, испред Исламске 

вјерске заједнице 

20. Владо Јованић, члан, испред Удружења 

пензионера 

21. Жељко Керкез, члан, испред насељеног 

мјеста Петриња 

22. Гојко Ђенадија, члан, испред насељеног 

мјеста Мракодол 

23. Драго Палија, члан, испред насељеног 

мјеста Горња Слабиња 

24. Небојша Шарац, члан, испред МУП-а 

Републике Српске 

25. Дејан Новаковић, члан, испред УТ 

Костајница 

26. Јелена Јаћимовић Јањетовић, члан, 

испред Средњошколски центар 

Костајница 

27. Жељко Џаић, члан, испред Удружења 

угоститеља Костајница  

 

2)У случају разрјешења дужности или престанка 

радног односа пресједника, замјеника 

предсједника, секретара или члана Форума за 

безбједност, престаје и његово чланство у 

Форуму 

VI 

1)Предсједник, замјеник предсједника, секретар 

и чланови Форума именују се на период од 2 

године, са могућношћу неограниченог броја 

поновних именовања, уколико приједлог 

кандидата потврди субјект из ког долази. 

2)Мандат Секретара форума траје до истека 

мандата Форума. 

VII 

1)Чланови Форума имају право и обавезу да 

присуствују сједницама Форума и учествују у 

његову раду, предлажу Форуму разматрање и 

одлучивање о питањима из области 

безбједности, као и да дају иницијативе за 

припремање аката из надлежности Форума. 

2)Предсједник Форума, замјеник предсједника, 

секретар и чланови немају право на посебну 

накнаду за свој рад у Форуму. 

3)Скупштина општине у зависности од својих 

финансијских могућности може донијети одлуку 

о накнади из става 2) овог члана као и наградама 

члановима Форума и трошковима рада Форума. 

 

VIII 

1)Форум ради и одлучује на сједницама Форума 

које се одржавају по потреби, а најмање 4 пута 

годишње. 

2)Предсједник Форума организује сједнице и 

руководи радом Форума, а у његовом одсуству 

замјењује га замјеник предсједника Форума (у 

даљем тексту: пресједавајући). 

3)Пресједавајући Форума сазива сједнице по 

потреби, а обавезан је да је сазове на приједлог 

најмање 5 члана Форума. 

4)Уз претходну сагласност чланова Форума, 

пресједавајући Форума на сједнице Форума 

може позвати стручне или научне раднике из 

одређене области, представнике установа, 

организација, удружења грађана и друге, 

зависно од проблематике о којој се расправља. 

Лица које присуствују сједници Форума, а нису 

чланови Форума, немају могућност одлучивања. 

5)Сједница Форума се може одржати ако 

сједници присуствује већина чланова Форума. 

6)Форум доноси закључке на сједници већином 

присутних чланова. 

7)Форум усваја Пословник о раду Форума којим 

се конкретније уређују питања значајна за рад 

Форума. 

8)Рад Форума је јаван, а јавност рада Форума се 

може обезбједити организовањем конференција 

за медије, саопштења за медије, путем 

мултимедијалних технолигија или на други 

погодан начин. 

IX 

1)С циљем ефикасности и економичности рада, 

Форум може формирати радне групе за одређене 

области безбједности.  

2)Радна група се састоји од најмање три члана, 

од којих је један руководилац радне групе. 

3)У радне групе из подтачке 1) ове тачке 

именују се чланови Форума. 

 

X 
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По потреби, а најмање једном годишње, Форум 

подноси извјештај о свом раду Скупштини 

општине. 

XI 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

 

Број:01-022-196/22 

Датум:15.11.2022. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), члана  5. и 7. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе(„ Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 

79. став (2)  и 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број 

12/22) , Скупштина општине Костајница је на 

својој редовној сједници одржаној дана 

15.11.2022. године донијела  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о начину и условима продаје изграђеног 

градског грађевинског земљишта путем 

лицитације 

I 

Овом Одлуком регулише се начин и 

услови продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта физички и правним 

лицима ради изградње трајне грађевине по 

тржишној цијени у поступку усменог јавног 

надметања- лицитације у насељеном мјесту 

Тавија. 

 

II 

 Поступком лицитације приступиће се продаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта 

означеног као:  

- к.ч. број 324/3,  у нарави Тавија-градилиште, 

површине  600 m
2
, уписана у ПЛ број 103/84 , 

КО Тавија као посјед Општине Костајница са 

дијелом 1/1, што одговара старом премјеру к.ч. 

број 648/31, у нарави градилиште, површине 600 

m
2 

,КО Костајница,  уписан у зк уложак 1005 као 

својина Држава, право кориштења Општина  

Костајница са дијелом 1/1. 

 

III 

Почетна продајна цијена земљишта из 

тачке 2. ове Одлуке износи 4,95 КМ/м
2
.  

Продајна цијена за предметну 

некретнину утврђена је по процјени вриједности  

од стране судског вјештака грађевинско – 

архитектонске струке за област грађевинарства, 

Зоран Бањац из Козарске Дубице.  

 

IV 

Купородајну цијену предметне 

некретнине купац је дужан уплатити  у року од 

15 дана од дана  закључивања уговора о 

купопродаји, на жиро рачун Општине 

Костајница број 567-241-8200-0024-36 – ЈРТ 

Општине Костајница који се води код Сбер 

банке, а предаја непокретности у посјед купцу 

извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати 

купопродајне цијене, о чему ће се сачинити 

записник. 

 

V 

За учешће у поступку лицитације 

учесници су дужни уплатити на име кауције 

износ од 1.000,00, на јединствени  рачун трезора 

Општине  Костајница број 567-241-8200-0024-36 

прије почетка лицитационог поступка, а доказ о 

извршеној уплати доставља се Комисији. 

 

VI 

Поступак лицитације непокретности са 

правом коришћења Општине  Костајница 

спровешће општинска  Комисија за спровођење  

јавног  конкурса за  продају, односно  

оптерећење  правом  грађења непокретности  у  

својини  Општине Костајница. 

Објава Огласа за продају непокретности 

лицитацијом из тачке 1. ове Одлуке извршиће се 

у „Гласу Српске“, Огласној табли Општинске 

управе Општина Костајница и веб страници 

Општине Костајница.  

 

VII 
Овлашћује се Начелник Општине 

Костајница да може у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза уговорних страна, у  

име Општине Костајница закључити нотарски 

обрађен уговор о купопродаји некретнине, а 

након прибављеног мишљења 

Правобранилаштва РС са сједиштем у 

Приједору. 

 

VIII 

Трошкове израде нотарске обраде 

уговора о купопродаји , те остале трошкове који 

се односе на поступак купопродаје сноси купац. 

 

IХ 
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Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                Милош Штековић,правник,ср. 

 

Број:01-022- 188/22 

Датум, 15.11.2022 године 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-190/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 

18. став (3а) и став (4) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. став (1), 

(2) и (4) Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

37/12, 90/16, 94/19, 42/20, 36/22), члана 22. 

Статута Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница, број: 01-530-5/18 од 18.06.2018. 

године и члана 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године 

доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и  критеријума за 

избор и именовање директора   

Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница 

 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне установе Центар за социјални Костајница 

(у даљем тексту: Центар). 

 

2) Под стандардима и критеријумима за избор и 

именовање директора Центра сматрају се степен 

образовања, стручно знање, радно искуство, као 

и други услови утврђени овом Одлуком. 

 

II 

1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 

поред услова прописаних Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске обавезан је 

испуњавати опште и посебне услове утврђене 

овом Одлуком. 

 

2) Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да имају општу здравствену способност, 

4. 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 објављивања упражњенe позицијe, 

5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 

кривична дјела на безусловну казну затвора или 

за кажњива дјела које их чине неподобним за 

обављање функције директора, 

6. да не служе казну изречену од стране 

Међународног суда за бившу Југославију и да 

нису под оптужницом тог суда, а да се нису  

повиновали налогу да се појаве пред судом (да 

се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине), 

7. да се против њих не води кривични поступак; 

 

3) Посебни услови: 

 

1. Да је стручни радник који је стекао 

образовање првог циклуса у трајању од 

најмање три, а највише четири године и 

вреднује се најмање 180, односно 240 

ЕЦТС бодова, односно да има стручну 

спрему стечену према закону који 

регулише високо образовање, 

одговарајућег усмјерења, 

2. Да је стручни сарадник следећих 

занимања:дипломирани социјални 

радник, дипломирани правник, 

дипломирани психолог, дипломирани 

социолог, менаџер социјалне политике и 

социјалне заштите, дипломирани 

педагог, дипломирани специјални 

педагог и дипломирани дефектолог – 

дипломирани специјални едукатор и 

рехабилитатор), 

3. Да има најмање пет (5) година радног 

искуства у струци, 

4. Положен стручни испит за рад у 

органима управе, 

5. Поред стручних радника, за директора 

Установе може бити именовано и лице 

које има високу стручну спрему 

економског усмјерења, под условом да 

има радно искуство у струци од најмање 

пет година и положен стручни испит за 

рад у органима управе, 

6. да посједује организационе 

способности, 

7. да има доказане резултате успјеха у 

обављању ранијих послова, 

8. да понуди програм рада. 
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III 

1) 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 („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 

спречавању сукоба интереса у органима власти 

РС („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 73/08 и 52/14). 

2) 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. 

 

IV 

Директора Центра на основу проведеног јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, 

именује Скупштина Општине Костајница на 

мандатни период од четири године, уз 

предходно прибављену сагласност 

Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске. 

 

V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 

Општине Костајница у складу са законом, а на 

приједлог Комисије за избор и именовања. 

2) У Комисију за избор именоваће се лица која 

имају професионално знање на истом или вишем 

нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 

лица која су упозната са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС.  

3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 

којих су три (3) члана из реда службеника из 

Општинске управе Костајница и два (2) члана из 

реда лица који су познаваоци наведене области 

за коју се врши избор и испуњавају услове из 

подтачке 2. ове тачке. 

 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

                ПРЕДСЈЕДНИК    

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-191/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 39/17 и 61/21), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 15.11.2022. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора  

Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница. 

 

II 

Општи и посебни услови и критеријуми 

за избор и именовање из тачке I ове Одлуке 

прописани су законом, Статутом установе и 

Одлуком Скупштине Општине о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 

директора Јавне установе Центар за социјални 

рад Костајница, број:01-022-190/22. 

 

III 

1) Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ Центра за социјални рад објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и 

у једном дневном листу доступном јавности на 

територији Републике Српске. 

 

2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана 

од посљедњег објављивања у гласилу из 

претходне подтачке. 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

коју именује Скупштина Општине Костајница 

посебним рјешењима. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

      ПРЕДСЈЕДНИК    

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-193/22 
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Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 

чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став 

(4) и члана 7. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03), члана 5. тачка ђ) и члана 6. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 

34. Статута Јавног предузећа „Радија 

Костајница“ Костајница и члана 87. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 

Костајница 

 

I 

1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовања три (3) члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“ са по Костајница (у даљем тексту: 

Радио). 

 

2) Под стандардима и критеријумима за избор и 

именовање Надзорног одбора Банијепромет 

сматрају се степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови утврђени 

овом Одлуком. 

 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 

поред услова прописаних Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске обавезан је 

испуњавати опште и посебне услове утврђене 

овом Одлуком. 

 

2) Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. 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 објављивања упражњенe позицијe, 

4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 

Босне и Херцеговине, 

5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 

кривична дјела на безусловну казну затвора или 

за кажњива дјела које их чине неподобним за 

обављање функције директора, 

6. да се против њих не води кривични поступак. 

3) Посебни услови: 

 

1. Висока, виша или средња стручна спрема, 

2. Познавање дјелатности којом се бави ЈП 

„Радио Костајница“  

3. Познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора у јавним предузећима. 

 

III 

1) 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 („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 

спречавању сукоба интереса у органима власти 

РС („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 73/08 и 52/14). 

2) 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. 

 

IV 

1) Надзорни одбор Радија именује Скупштина 

Општине Костајница, на приједлог Комисије за 

избор, након спроведеног поступка јавне 

конкуренције. 

2) Запослени у предузећу не могу бити чланови 

Надзорног одбора. 

3) Чланови Надзорног одбора бирају се на 

мандатни период од четири године. 

 

V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 

Општине Костајница у складу са законом. 

2) У Комисију за избор именоваће се лица која 

имају професионално знање на истом или вишем 

нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 

лица која су упозната са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС.  

3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 

којих су три (3) члана из реда службеника из 

Општинске управе Костајница и два (2) члана из 

реда лица који су познаваоци наведене области 

за коју се врши избор и испуњавају услове из 

подтачке 2. ове тачке. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

     ПРЕДСЈЕДНИК    
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    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-194/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 39/17 и 61/21), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 15.11.2022. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 

Костајница 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање три (3) члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 

Костајница. 

 

II 

Општи и посебни услови и критеријуми 

за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

прописани су законом, Статутом установе и 

Одлуком Скупштине Општине о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Радио Костајница“. 

 

III 

1) Јавни конкурс за избор и именовање 

Надзорног одбора Радија Костајница објавиће се 

у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у 

једном дневном листу доступном јавности на 

територији Републике Српске. 

 

2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана 

од посљедњег објављивања у гласилу из 

претходне подтачке. 

 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

коју именује Скупштина Општине Костајница 

посебним рјешењима. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

      ПРЕДСЈЕДНИК    

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-150/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став (2), (3а) и (4) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. 

став (5) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

57/22), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), члана 

36. став (2) тачка 35) и члана 87. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

15.11..2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Костајница“ 

 

1. ЗОРАН ТОРБИЦА, доктор медицине, из 

Приједора, именује се за директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Костајница“ 

на мандатни период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе „Дом 

здравља Костајница, број:01-022-90/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) и Одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање директора 

јавних установа којих је оснивач Општина 

Костајница, број:01-022-98/22 („Службени 
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гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

расписала Јавни конкурс за избор и именовање 

директора јавних установа којих је оснивач 

Општина Костајница, број:01-013-88/22, у којем 

је била расписана позиција за пријаву кандидата 

за упражњено мјесто директора ЈЗУ „Дом 

здравља Костајница“. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број: 63/22, дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске”, дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Задатак Комисије за избор директора ЈЗУ 

“Дом здравља Костајница“ је био да размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 

са ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг листу 

кандидата Скупштини на разматрање и 

доношење коначне одлуке о избору и 

именовању директора ЈЗУ Дом здравља 

Костајница. 

У отвореном року Комисији за избор 

директора је стигла једна пријава и то Зорана 

Торбице, доктора медицине. 

Комисија за избор је констатовала да 

кандидат испуњава опште и посебне формално-

правне услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом и предложила Скупштини Општине 

да за директора ЈЗУ „Дома здравља Костајница“ 

именује доктора Зорана Торбицу. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 18. став (2), (3а) и (4) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године 

и уз предходно спроведен поступак јавне 

конкуренције, да директора установе чији је 

оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе именује скупштина општине, 

односно скупштина града и да се општи и 

посебни услови за именовање директора 

установе утврђују статутом установе, у складу 

са законом. 

Чланом 113. став (5) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 57/22) је уређено:  

„Директора јавне установе чији је оснивач 

или суоснивач локална самоуправа именује и 

разрјешава скупштина локалне самоуправе, 

након спроведеног поступка јавне конкуренције, 

у складу са прописом којим је уређен систем 

јавних служби.“ 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) прописује коначна именовања након 

интервјуа. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.     

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-151/22 

Датум:15.11.2022. год.    

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став (2), (3а) и (4) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 82. 

став (1), (2) и (3) Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 79/15, 63/20), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 

104/06 – одлука УС), члана 30. Статута ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 01-

60-167/18 од 27.07.2018. године, члана 36. став 

(2) тачка 35) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница 

 

1. ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, магистар 

економије, из Костајнице, именује се за 
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директора Јавне предшколске установе Клуб за 

дјецу “Кестенко” Костајница на мандатни 

период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“, број:01-022-91/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) и 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање директора јавних установа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-98/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање директора јавних установа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-013-88/22, 

у којем је била расписана позиција за пријаву 

кандидата за упражњено мјесто директора ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница“. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.02.2022. године са роком од 

15 дана за пријаву кандидата. 

Задатак Комисије за избор директора ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ је био да размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 

са ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг листу 

кандидата Скупштини Општине на разматрање 

и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању директора Клуба за дјецу. 

У отвореном року Комисији за избор 

директора ЈПУ „Клуб за дјецу „Кестенко“ је 

стигла једна пријава и то Драгане Дејановић, 

магистар економије. 

Комисија за избор је констатовала да 

кандидат испуњава опште и посебне формално-

правне услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом и предложила Скупштини Општине 

да именује за директора ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“, Драгану Дејановић, магистра 

економије. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач Општина. 

Чланом 18. став (2), (3а) и (4) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године 

и уз предходно спроведен поступак јавне 

конкуренције, да директора установе чији је 

оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе именује скупштина општине, 

односно скупштина града и да се општи и 

посебни услови за именовање директора 

установе утврђују статутом установе, у складу 

са законом. 

Чланом 82. став (1), (2) и (3) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15, 63/20) је уређено:  

“(1) За директора предшколске установе може 

бити именовано лице које има завршен први 

циклус одговарајућег студијског програма или 

еквивалент потребан за рад у предшколским 

установама на пословима васпитача или 

стручног сарадника. 

(2) У предшколској установи за директора може 

бити именовано, поред лица из става 1. овог 

члана, и лице које има завршен први циклус 

одговарајућег студијског програма или 

еквивалент потребан за рад у васпитно-

образовним установама на пословима 

наставника или стручног сарадника, те 

дипломирани правник и дипломирани 

економиста. 

(3) Поред испуњених општих услова, лице из ст. 

1. и 2. овог члана мора испуњавати сљедеће 

услове: 

1) најмање пет година радног искуства у 

својој струци након стицања високе стручне 

спреме и 

2) да није осуђивано правоснажном 

пресудом на безусловну казну затвора и да се 

против њега не води кривични поступак.“ 

Чланом 30. Статута ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 

дефинисани су посебни услови за именовање 

директора Клуба за дјецу, у складу са законом. 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) прописује коначна именовања након 

интервјуа. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
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Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-152/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став (2), (3а) и (4) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 70. 

став (1) тачка 1), став (2) и члана 86. став (1) 

Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број:45/17), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 

104/06 – одлука УС), чланова 21. став (2) и 22. 

Статута Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“, број: 03-

325-64/18 од 29.06.2018.године, члана 36. став 

(2) тачка 35) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број:12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“ 

 

1. БРАНКА КУКРИКА, дипломирани географ-

туризмолог, из Костајнице, именује се за 

директора Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“ на мандатни 

период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“, број:01-022-92/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) и 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање директора јавних установа којих је 

оснивач Општина Костајница, број: 01-022-98/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање директора јавних установа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-013-88/22, 

у којем је била расписана позиција за пријаву 

кандидата за упражњено мјесто директора ЈУ 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број: 63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Задатак Комисије за избор директора ЈУ 

“ТОК“ је био да размотри приспјеле пријаве на 

конкурс, да сачини листу са ужим избором 

кандидата који испуњавају критеријуме за 

избор, обави интервјуе са кандидатима и након 

тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 

на разматрање и доношење коначне одлуке о 

избору и именовању директора Туристичке 

организације Општине Костајница. 

У отвореном року Комисији за избор 

директора Туристичке организације Костајница 

је стигла једна пријава и то Кукрика Бранке, 

дипломираног географа-туризмолога. 

Комисија за избор је констатовала да 

кандидат испуњава опште и посебне формално-

правне услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом и предложила Скупштини Општине 

да именује за директора ЈУ „Туристичка 

организација Општине Костајница“ Бранку 

Кукрика. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 18. став (2), (3а) и (4) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године 

и уз предходно спроведен поступак јавне 

конкуренције, да директора установе чији је 
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оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе именује скупштина општине, 

односно скупштина града и да се општи и 

посебни услови за именовање директора 

установе утврђују статутом установе, у складу 

са законом. 

Чланом 70. став (1) тачка 1) и став (2) Закона 

о туризму („Службени гласник Републике 

Српске“, број:45/17) је уређено да су органи 

управљања туристичким организацијама 

директор и управни одбор и да мандат 

члановима органа управљања туристичким 

организацијама траје четири године, са 

могућношћу реизбора, док су чланом 86. став (1) 

истог Закона прописани посебни услови за 

избор директора туристичке организације 

општине: завршен први циклус високог 

образовања са остварених најмање 180 ECTS 

бодова или еквивалентом, најмање двије (2) 

године радног искуства у струци, од чега 

најмање једна година на руководећим 

пословима у туристичком сектору, активно 

знање једног страног језика на нивоу Б2, Ц1 или 

Ц2 у складу са CEF стандардима. 

Чланом 21. став (2) и чланом 22. Статута 

Јавне установе „Туристичка организација 

Општине Костајница“, број: 03-325-64/18 од 

29.06.2018 је уређено да директора Туристичке 

организације именује и разрјешава Скупштина 

општине, након спроведеног поступка јавне 

конкуренције, на период од четири године, са 

могућношћу реизбора, те су дефинисани 

посебни услови за именовање директора.  

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) прописује коначна именовања након 

интервјуа. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

    

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-153/22 

Датум:15.11.2022. год.   

   

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. 

став (3) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

57/22), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), члана 

36. став (2) тачка 35) и члана 87. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Костајница“ 

на мандатни период од четири године, у саставу: 

 

1.Младен Драгаш 

2.Јелена Јаћимовић Јањетовић 

3.Милена Гавриловић Грубљешић 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе „Дом здравља Костајница, број: 01-

022-93/22 („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-99/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница, број:01-

013-89/22, у којем је била расписана позиција за 

пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“.  
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Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Управни одбор Дома здравља има три члана 

који поред општих услова прописаних законом, 

морају испуњавати и посебне услове: да имају 

завршен најмање први циклус високог 

образовања који траје најмање три, а највише 

четири године и вреднује се са најмање 180, 

односно 240 бодова, у складу са Европским 

системом преноса бодова, да познају дјелатност 

којом се бави Дом здравља, да познају садржај и 

начин рада Управног одбора у јавним 

установама. 

Задатак Комисије за избор Управног одбора 

ЈЗУ “Дом здравља Костајница“ је био да 

размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који 

испуњавају критеријуме за избор, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата Начелнику 

Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 

Управног одбора Дома здравља су стигле три 

пријаве и то: Јелене Јаћимовић Јањетовић, 

Младена Драгаша и Милене Гавриловић. 

Комисија за избор је утврдила да кандидати 

испуњавају опште и посебне формално-правне 

услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом, те доставила начелнику Општине 

ранг листу са приједлогом кандидата за 

именовање. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 113. став (3) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број:57/22) је уређено да Управни 

одбор јавне здравствене установе чији је 

оснивач или суоснивач локална самоуправа 

именује и разрјешава скупштина локалне 

самоуправе на приједлог начелника, односно 

градоначелника локалне самоуправе након 

спроведеног поступка јавне конкуренције, у 

складу са прописом којим је уређен систем 

јавних служби. 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) прописује 

коначна именовања након интервјуа. 

Након спроведене процедуре, Комисија је 

сачинила извјештај у којем је предложено да се 

за чланове Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“ именују: Младен Драгаш, Јелена 

Јаћимовић Јањетовић, Милена Гавриловић 

Грубљешић и исти доставила начелнику 

Општине.  

Начелник Општине је у складу са одредбом 

члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштини 

Општине Костајница доставио приједлог да се 

за чланове Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“ именују предложена три кандидата. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-154/22 

Датум:15.11.2022. год.   

   

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 39/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79. 

став (2) и (3) Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/15, 63/20), члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 

104/06 – одлука УС), члана 28. став (1). Статута 

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 

01-60-167/18 и чланова 36. став (2) тачка 35) и 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 15.11. 2022. године, д о н и ј е л а  

је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу “Кестенко” 

Костајница“, на мандатни период од четири 

године, у саставу: 

 

1. Сандра Вуклиш - представник Оснивача, 

2. Душица Рељић - представник Оснивача, 

3.Далиборка Огњеновић- представник 

Оснивача, 

4.Сандра Малеш - представник Савјета 

родитеља ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

5.Анђела Зебић - представник Стручног 

вијећа ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница, број: 01-022-94/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) и 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-99/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница, број:01-

013-89/22, у којем је била расписана позиција за 

пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 

Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница у име оснивача. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Управни одбор Вртића има пет чланова – три 

члана испред оснивача, један члан представник 

Савјета родитеља предшколске установе и један 

члан представник Стручног вијећа предшколске 

установе, који поред општих услова прописаних 

законом, морају испуњавати и посебне услове: 

висока, виша или средња стручна спрема, да 

познају дјелатност којом се бави Клуб за дјецу, 

да познају садржај и начин рада Управног 

одбора у јавним установама. 

Задатак Комисије за избор чланова Управног 

одбора ЈПУ Клуба за дјецу испред Оснивача је 

био да размотри приспјеле пријаве на конкурс, 

да сачини листу са ужим избором кандидата 

који испуњавају критеријуме за избор, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата Начелнику 

Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 

Управног одбора Клуба за дјецу „Кестенко“ 

испред Оснивача су стигле три пријаве и то: 

Сандре Вуклиш, Душице Рељић и Далиборке 

Огњеновић. 

Комисија за избор је утврдила да кандидати 

испуњавају опште и посебне формално-правне 

услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом, те доставила начелнику Општине 

ранг листу са приједлогом кандидата за 

именовање. 

ЈПУ Клуб за дјеу „Кестенко“ је доставио 

приједлог Општини да се у Управни одбор 

испред Савјета родитеља именује Сандра 

Малеш, а испред Стручног вијећа предшколске 

установе именује Анђела Зебић. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 
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општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 79. став (2) Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20) је 

уређено:  

„Управни одбор именује и разрјешава 

Оснивач.“ 

Чланом 28. Статута ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 

дефинисано је да предшколском установом 

управља управни одбор, да управни одбор 

именује и разрјешава оснивач и да управни 

одбор има пет чланова:  

- представник Оснивача – три (3) члана, 

- представник Савјета родитеља – један (1) члан, 

- представник Стручног вијећа предшколске 

установе – један (1) члан. 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) прописује коначна именовања након 

интервјуа. 

Након спроведене процедуре, Комисија је 

сачинила извјештај у којем је предложено да се 

за чланове Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ испред Оснивача именују: Сандра 

Вуклиш, Душица Рељић, Далиборка Огњеновић, 

а Установа је доставила приједлоге да се за 

члана Управног одбора који је представник 

Савјета родитеља Установе именује Сандра 

Малеш и да се за члана Управног одбора који је 

представник Стручног вијећа Установе именује 

Анђела Зебић.  

Начелник Општине је у складу са одредбом 

члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштини 

Општине Костајница доставио приједлог да се 

за чланове Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ именује предложених пет кандидата. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-155/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 86. 

став (2) Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/17), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 

104/06 – одлука УС), члана 24. став (1) Статута 

Јавне установе „Туристичка организација 

Општине Костајница“, број: 03-325-64/18  и 

чланова 36. став (2) тачка 35) и 87. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација Општине 

Костајница“ 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација Општине 

Костајница“ на мандатни период од четири 

године, у саставу: 

 

1. Драгана Дејановић, 

2. Синиша Дејановић 

3. Љиљана Стијак 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација Општине 

Костајница“, број:01-022-95/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) и 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-99/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 
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којих је оснивач Општина Костајница, број:01-

013-89/22, у којем је била расписана позиција за 

пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 

Општине Костајница“.  

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Управни одбор Туристичке организације има 

три члана који поред општих услова прописаних 

законом, морају испуњавати и посебне услове: 

завршен први циклус високог образовања са 

остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 

еквивалент економског, правног или 

туристичког смјера, најмање двије године 

радног искуства у струци. 

Задатак Комисије за избор Управног одбора 

ЈУ „ТОК“ је био да размотри приспјеле пријаве 

на конкурс, да сачини листу са ужим избором 

кандидата који испуњавају критеријуме за 

избор, обави интервјуе са кандидатима и након 

тога предложи ранг листу кандидата Начелнику 

Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 

Управног одбора Туристичке организације су 

стигле три пријаве и то: Драгане Дејановић, 

Синише Дејановића и Љиљане Стијак. 

Комисија за избор је утврдила да кандидати 

испуњавају опште и посебне формално-правне 

услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач Општина. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 86. став (2) Закона о туризму 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

45/17), је уређено:  

„За члана Управног одбора туристичке 

организације града или општине и МТО може да 

буде изабрано лице које испуњава посебне 

услове: 

1) завршен први циклус високог образовања са 

остварених најмање 180 ЕСТС бодова или 

економског, правног или туристичког смјера и  

2) најмање двије године радног искуства у 

струци 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) прописује 

коначна именовања након интервјуа. 

Чланом 24. став (1) Статута Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“, број: 03-325-64/18 је дефинисано 

да Управни одбор именује и разрјешава 

Скупштина општине, на приједлог начелника, 

након спроведеног поступка јавне конкуренције, 

на период од четири године, са могућношћу 

реизбора. 

Након спроведене процедуре, Комисија је 

сачинила извјештај у којем је предложено да се 

за чланове Управног одбора ЈУ „Туристичка 

оганизација Општине Костајница“ именују: 

Драгана Дејановић, Синиша Дејановић и 

Љиљана Стијак и исти доставила начелнику 

Општине.  

Начелник Општине је у складу са одредбом 

члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштини 

Општине Костајница доставио приједлог да се 

за чланове Управног одбора ЈУ „ТОК“ именују 

предложена три кандидата. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-156/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 39/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 
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јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. 

Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), 

члана 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), члана 27. 

Статута Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница, број: 01-530-5/18 и чланова 36. став 

(2) тачка 35) и 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године, д о н 

и ј е л а  је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Костајница 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Костајница“, 

на мандатни период од четири године, у саставу: 

 

1.Сандра Малеш 

2. Сања Боројевић 

3.Слађана Јајчанин 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Костајница, 

број:01-022-96/22 („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-99/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница, број:01-

013-89/22, у којем је била расписана позиција за 

пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Костајница. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Управни одбор Центра за социјални рад има 

три члана који поред општих услова прописаних 

законом, морају испуњавати и посебне услове: 

висока, виша или средња стручна спрема, да 

познају дјелатност којом се бави Центар, да 

познају садржај и начин рада Управног одбора у 

јавним установама. 

Задатак Комисије за избор Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Костајница је био да 

размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који 

испуњавају критеријуме за избор, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата Начелнику 

Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 

Управног одбора Центра су стигле три пријаве и 

то: Сандре Малеш, Сање Боројевић и Слађане 

Јајчанин. 

Комисија за избор је утврдила да кандидати 

испуњавају опште и посебне формално-правне 

услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 35. 

став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16 и 5/17) прописано да Скупштина 

именује и разрјешава директора и управни 

одбор установе чији је оснивач или суоснивач 

Општина. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 88. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

37/12 и 90/16), је уређено:  

“(1) Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач. 

(2) Састав и број чланова управног одбора 

установе прописује се актом о оснивању у 

складу са законом”. 

Чланом 28. Статута Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница, број: 01-530-5/18 је 

уређено да Управни одбор Центра именује и 
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разријешава скупштина општине, на приједлог 

начелника општине, након спровођења поступка 

јавне конкуренције и да Управни одбор Центра 

има три члана, с тим да запослени у установи не 

могу бити чланови Управног одбора. 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) 

прописује коначна именовања након интервјуа. 

Након спроведене процедуре, Комисија је 

сачинила извјештај у којем је предложено да се 

за чланове Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад именују: Сандра Малеш, Сања 

Боројевић и Слађана Јајчанин. 

Начелник Општине је у складу са одредбом 

члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштини 

Општине Костајница доставио приједлог да се 

за чланове Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад именују предложена три 

кандидата. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број:01-022-157/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 

члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04 и 78/11), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), члана 

10. Статута Јавног предузећа „Банијапромет“ 

Костајница и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 15.11.2022. године доноси 

слиједеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница 

 

1. Именују се чланови Надзорног одбора Јавног 

предузећа “Банијапромет“ Костајница у саставу: 

 

1.Маријан Цвркаљ 

2. Драгана Цвијић 

3. Жељко Станић 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 

основу Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС), Одлуке о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Банијапромет“  Костајница, број:01-

022-97/22 („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-99/22 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), расписала Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница, број:01-

013-89/22, у којем је била расписана позиција за 

пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 

Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ 

Костајница. 

Јавни конкурс је био објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске, број:63/22 дана 

05.07.2022. године и дневним новинама “Глас 

Српске” дана 30.06.2022. године са роком од 15 

дана за пријаву кандидата. 

Надзорни одбор Банијепромет има три члана 

који поред општих услова прописаних законом, 

морају испуњавати и посебне услове: висока, 

виша или средња стручна спрема, да познају 

дјелатност којом се бави Банијапромет, да 

познају садржај и начин рада Надзорног одбора 

у јавним предузећима. 

Задатак Комисије за избор Надзорног одбора 

„Банијепромет“ Костајница је био да размотри 

приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 

са ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор, обави интервјуе са 
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кандидатима и након тога предложи ранг листу 

кандидата Скупштини Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 

Надзорног одбора Банијепромет су стигле три 

пријаве и то: Драгане Цвијић, Цвркаљ Маријана 

и Жељка Станића. 

Комисија за избор је утврдила да кандидати 

испуњавају опште и посебне формално-правне 

услове предвиђене расписаним Јавним 

конкурсом. 

Чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11) је уређено да  

„Скупштина је надлежна да именује и 

разрјешава надзорни одбор.“ 

Чланом 10. Статута Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница је уређено да се 

надзорни одбор предузећа састоји од најмање 

три члана. 

Члан 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) 

прописује коначна именовања након интервјуа. 

Након проведене процедуре, Комисија је 

сачинила извјештај у којем је предложено да се 

за чланове Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ 

именују: Маријан Цвркаљ, Драгана Цвијић и 

Жељко Станић и исти доставила Скупштини 

Општине на разматрање и усвајање. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-158/22 

Датум:15.11.2022. год.   

   

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 113. став (5) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број:57/22), члана 36. став (2) тачка 35) 

и члана 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ 

 

1. ЗОРАН ТОРБИЦА, доктор медицине, из 

Приједора, разрјешава се вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Костајница“, због окончања поступка 

именовања директора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-82/22 којим се Зоран 

Торбица, доктор медицине, именује за вршиоца 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“ до именовања 

директора након спроведеног поступка јавне 

конкуренције у складу са законом, а најдуже на 

период од два мјесеца од дана ступања на снагу 

овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 113. став (5) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број:57/22) је уређено да директора 

јавне здравствене установе чији је оснивач или 

суоснивач локална самоуправа именује и 

разрјешава скупштине локалне самоуправе 

након спроведеног поступка јавне конкуренције, 

у складу са прописом којим је уређен систем 

јавних служби. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља Костајница“, по Конкурсу, 

број:01-013-88/22 објављеном у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број: 63/22 од 
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05.07.2022. године и у дневним новинама „Глас 

Српске“ од 30.06.2022. године окончан и да је 

истекао рок на који је именован вд директора, 

односно да су испуњени услови да се вршилац 

дужности директора Дома здравља разријеши 

дужности, одлучено је као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-159/22 

Датум: 15.11.2022. год.    

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 85. став (1) и (5) Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број:79/15 и 60/20), члана 

30. став (2) Статута ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 од 

27.07.2018. године, члана 36. став (2) тачка 35) и 

члана 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница  

 

1. ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, магистар 

економије, из Костајнице разрјешава се вршиоца 

дужности директора Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу “Кестенко” Костајница“, 

због окончања поступка именовања директора 

након спроведеног поступка јавне конкуренције 

у складу са законом. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-83/22 којим се Драгана 

Дејановић, мастер економије, именује за 

вршиоца дужности директора Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница, до именовања директора након 

спроведеног поступка јавне конкуренције у 

складу са законом, а најдуже на период од два 

мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 85. став (1) и (5) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:79/15 и 63/20) је уређено:  

„(1) Одлуку о престанку дужности директора 

доноси оснивач. 

(5) Оснивач је дужан да разријеши директора 

дужности ако утврди да су испуњени услови 

предвиђени овим законом за разрјешење 

директора. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање директора 

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, по 

Конкурсу, број:01-013-88/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан и да је истекао рок на који је именован 

вд директора, односно да су испуњени услови да 

се вршилац дужности директора Клуба за дјецу 

разријеши дужности, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број:01-022-160/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 21. став (2) Статута Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“, број:03-325-64/18, члана 36. став 

(2) тачка 35) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Туристичка организација 

Општине Костајница“ 

 

1. БРАНКА КУКРИКА, дипломирани географ - 

туризмолог, из Костајнице разрјешава се 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“, због окончања поступка 

именовања директора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом. 

 

1. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број: 01-022-84/22 којим се Бранка 

Кукрика, дипломирани географ-туризмолог, 

именује за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Туристичка организација Општине Костајница“ 

до именовања директора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом, а најдуже на период од два мјесеца од 

дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 21. став (2) Статута Јавне установе 

„Туристичка организација Општине Костајница“ 

је уређено да директора Тутистичке 

организације именује и разрјешава Скупштина 

општине,....“ 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање директора 

ЈУ „Туристичка организација Општине 

Костајница“, по Конкурсу, број:01-013-88/22 

објављеном у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број: 63/22 од 05.07.2022. године и у 

дневним новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. 

године окончан и да је истекао рок на који је 

именован вд директора, односно да су испуњени 

услови да се вршилац дужности директора 

Туристичке организације разријеши дужности, 

одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-161/22 

Датум:15.11.2022. год.   

   

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. 

став (5) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:57/22), члана 36. став (2) тачка 35) и члана 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана  15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“ 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

“Дом здравља Костајница“, због окончања 

поступка именовања чланова Управног одбора 
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након спроведеног поступка јавне конкуренције 

у складу са законом, у саставу: 

 

1. Јелена Јаћимовић Јањетовић 

2. Милена Гавриловић 

3.Младен Драгаш 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-85/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Општине Костајница“, до именовања 

чланова Управног одбора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом, а најдуже на период од два мјесеца од 

дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор 

установе чији је Општина оснивач или 

суоснивач. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 113. став (3) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број:57/22) је уређено да Управни 

одбор јавне здравствене установе чији је 

оснивач или суоснивач локална самоуправа 

именује и разрјешава скупштина локалне 

самоуправе на приједлог начелника, односно 

градоначелника локалне самоуправе након 

спроведеног поступка јавне конкуренције, у 

складу са прописом којим је уређен систем 

јавних служби. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Костајница“, по 

Конкурсу, број:01-013-89/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан и да је истекао рок на који су вд 

чланови Управног одбора именовани, односно 

да су испуњени услови да се вршиоци дужности 

чланова Управног одбора Дома здравља 

разријеше дужности, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-162/22 

Датум:15.11.2022. год. 

    

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) члана 79. 

став (2) Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/15, 63/20), члана 36. став (2) 

тачка 35) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Управног одбора Јавне предшколске установе 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне предшколске установе 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница због 

окончања поступка именовања чланова 

Управног одбора након спроведеног поступка 

јавне конкуренције у складу са законом, у 

саставу: 
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1. Далиборка Огњеновић - представник 

Оснивача, 

2. Сандра Вуклиш - представник Оснивача, 

3. Душица Рељић - представник Оснивача, 

4. Душка Маринковић - представник Савјета 

родитеља ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

5. Анђела Зебић - представник Стручног 

вијећа ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број: 01-013-86/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне предшколске установе Клуб за 

дјецу „Кестенко“ Костајница, до именовања 

чланова Управног одбора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом, а најдуже на период од два мјесеца од 

дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је Општина оснивач или суоснивач 

Општина. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 79. став (2) Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 79/15, 63/20) је 

уређено да Управни одбор именује и разрјешава 

оснивач. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Управног 

одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, по 

Конкурсу, број:01-013-89/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан и да је истекао рок на који су 

именовани вд чланови Управног одбора, 

односно да су испуњени услови да се вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Клуба за 

дјецу „Кестенко“ разријеше дужности, одлучено 

је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-163/22 

Датум:15.11.2022. год.   

   

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 24. 

став (1) Статута Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“, број: 03-

325-64/18, члана 36. став (2) тачка 35) и члана 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“,због 

окончања поступка именовања чланова 

Управног одбора након спроведеног поступка 

јавне конкуренције у складу са законом, у 

саставу: 

 

1.Мирослав Кос 

2.Сања Боројевић 

3.Синиша Маринковић 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-87/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“, до 

именовања чланова Управног одбора након 

спроведеног поступка јавне конкуренције у 

складу са законом, а најдуже на период од два 

мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је Општина оснивач или суоснивач. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 24. став (1) Статута Јавне установе 

„Туристичка организација Општине 

Костајница“, број: 03-325-64/18 је дефинисано 

да Управни одбор именује и разрјешава 

Скупштина општине, на приједлог начелника, 

након спроведеног поступка јавне конкуренције, 

на период од четири године, са могућношћу 

реизбора. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Управног 

одбора ЈУ „Туристиичка организација Општине 

Костајница“, по Конкурсу, број:01-013-89/22 

објављеном у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број : 63/22 од 05.07.2022. године и у 

дневним новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. 

године окончан и да је истекао рок на који су 

именовани вд чланови Управног одбора, 

односно да су испуњени услови да се вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Туристичке 

организације разријеше дужности, одлучено је 

као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-164/22 

Датум:15.11.2022. год.   

  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 16. став (1) и став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. 

став (1) Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22), члана 27. став 

(1) Статута Јавне установе Центар за социјани 

рад Костајница, број: 01-530-5/18, члана 36. став 

(2) тачка 35) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница, због окончања 

поступка именовања чланова Управног одбора 

након спроведеног поступка јавне конкуренције 

у складу са законом, у саставу: 

 

1.Слађана Јајчанин 

2.Сандра Малеш 

3.Љиљана Стијак 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 
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је Рјешење, број:01-022-88/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница, до именовања чланова Управног 

одбора након спроведеног поступка јавне 

конкуренције у складу са законом, а најдуже на 

период од два мјесеца од дана ступања на снагу 

овог Рјешења. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, а чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) прописано да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је Општина оснивач или суоснивач. 

Чланом 16. став (1) и став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 

уређено ја да Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач и да Управни одбор 

установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује и 

разрјешава скупштина општине, односно 

скупштина града, на приједлог начелника 

општине, односно градоначелника након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Чланом 88. став (1) Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) 

је дефинисано да Управни одбор установе 

именује и разрјешава оснивач. 

Чланом 27. став (1) Статута Јавне установе 

Центар за социјани рад Костајница, број: 01-530-

5/18 је дефинисано да Управни одбор Центра 

именује и разрјешава скупштина општине, на 

приједлог начелника општине, након 

спровођења поступка јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад Костајница, 

по Конкурсу, број:01-013-89/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан и је истекао рок на који су именовани 

вд чланови Управног одбора, односно да су 

испуњени услови да се вршиоци дужности 

чланова Управног одбора разријеше дужности, 

одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-165/22 

Датум:15.11.2022. год.   

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16, 39/19 и 61/21), члана 5. 

тачка ђ) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04 и 78/11) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

“Банијапромет” Костајница, због окончања 

поступка именовања чланова Надзорног одбора 

након спроведеног поступка јавне конкуренције 

у складу са законом, у саставу: 

 

1.Драгана Шипка 

2.Драгана Цвијић 

3.Марко Милашин 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-89/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова 

надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница до именовања 

чланова Надзорног одбора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом, а најдуже на период од два мјесеца од 

дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11) је уређено: 
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„Скупштина је надлежна да именује и 

разрјешава надзорни одбор.“ 

Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Надзорног 

одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница, по 

Конкурсу, број:01-013-89/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан и да је истекао рок на који су 

именовани вд чланови Надзорног одбора, 

односно да су испуњени услови да се вршиоци 

дужности чланова Надзорног одбора разријеше 

дужности, одлучено је као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНА  

Број: 01-022-189/22 

Датум: 15.11.2022. године 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 

18/16 и 107/19) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 12/22  ) , а у вези са чланом 11. 

члана  Правилника о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („ Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12), Скупштина општине 

Костајница је на својој редовној сједници 

одржаној дана 15.11.2022. године донијела  је 

слиједе: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПРОДАЈУ, ОДНОСНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

ПРАВОМ ГРАЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

I 

У Комисију за спровођење јавног 

конкурса за продају, односно оптерећење 

правом грђења непокретности у својини 

општине Костајница, именују се :  

 

1. Горан Милијевић, предсједник 

2. Љиљана Слијепчевић, члан 

3. Љубиша Бошчанин, члан 

4. Александар Пашић, замјеник предсједника 

5. Славка Вујасин, замјеник члана 

6. Горан Грубљешић, замјеник члана 

 

II 

Задаци Комисије утврђени су одредбама 

Закона о стварним правима, Закона о 

просторном уређењу и грађењу, Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе  . 

 

III 

         Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                Милош Штековић,правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 Број:01-022-192/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 

члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) и члана 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор директора 

Јавне установе  

Центар за социјални рад Костајница 

 

1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Костајница, у 

саставу: 

 

1. Мирјана Костадиновић, предсједник, 

2. Мирјана Крњаић, члан, 

3. Александар Пашић, члан, 

4. Петар Боројевић, члан, 

5. Бранка Кукрика , члан. 

 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 

Законом о министарским, владиним и другим 
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именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 

Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 

за избор и именовање директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Костајница, прегледа и 

размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачини листу са ужим избором кандидата који 

испуњавају критеријуме за избор, обави 

интервју са кандидатима и након тога предложи 

ранг листу кандидата Скупштини Општине на 

разматрање и доношење коначне одлуке о 

избору и именовању директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Костајница. 

 

3. У спровођењу поступка за избор директора, 

Комисија за избор провјерава и утврђује 

редосљед кандидата на основу стручне 

способности. 

 

4. Комисија за избор престаје са радом даном 

именовања директора. 

 

5. Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 

управу Општинске управе Општине Костајница. 

 

6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Oпштине Костајница“. 

 

Образложење 

 Након што је Скупштина Општине Костајница 

усвојила Одлуку о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање директора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница и Одлуку о расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање директора ЈУ 

Центар за социјални рад Костајница, потребно је 

да се именује Комисија чији задатак ће бити да 

проведе конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 

Општине Костајница, на приједлог комисије за 

избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица 

која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу, за који се спроводи поступак 

избора, те лица која су упозната са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова 

од којих су три (3) члана из реда службеника из 

Општинске управе Костајница и два (2) члана из 

реда лица који су познаваоци наведене области 

за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске је уређено да је 

Комисија за избор задужена за прегледање и 

разматрање пријава, обављање интервјуа са 

кандидатима и предлагање Скупштини ранг-

листе са најбољим кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-195/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 

члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) и члана 87. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 15.11.2022. године 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“ са по Костајница 

 

1. Именује се Комисија за избор чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“ са по Костајница, у саставу: 

 

1. Тања Деветак , предсједник, 

2. Јелена Живковић, члан, 

3. Александар Пашић, члан, 

4. Милан Стојаковић, члан, 

5. Борислав Стојнић, члан. 

 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 

Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 

за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 

Костајница, прегледа и размотри приспјеле 

пријаве на конкурс, да сачини листу са ужим 

избором кандидата који испуњавају критеријуме 

за избор, обави интервју са кандидатима и након 

тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
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Општине на разматрање и доношење коначне 

одлуке о избору и именовању чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“. 

 

3. У спровођењу поступка за избор директора, 

Комисија за избор провјерава и утврђује 

редосљед кандидата на основу стручне 

способности. 

 

4. Комисија за избор престаје са радом даном 

именовања Надзорног одбора. 

 

5. Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 

управу Општинске управе Општине Костајница. 

 

 

6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Oпштине Костајница“. 

 

Образложење 

 Након што је Скупштина Општине Костајница 

усвојила Одлуку о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“ Костајница и Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора „Радио 

Костајница“, потребно је да се именује Комисија 

чији задатак ће бити да проведе конкурсну 

процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 

Општине Костајница, на приједлог комисије за 

избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица 

која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу, за који се спроводи поступак 

избора, те лица која су упозната са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова 

од којих су три (3) члана из реда службеника из 

Општинске управе Костајница и два (2) члана из 

реда лица који су познаваоци наведене области 

за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске је уређено да је 

Комисија за избор задужена за прегледање и 

разматрање пријава, обављање интервјуа са 

кандидатима и предлагање Скупштини ранг-

листе са најбољим кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

     

      ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-166/22 

Датум. 15.11.2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Костајница“. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-167/22 

Датум. 15.11. 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор директора Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, 

са приједлогом кандидата за именовање. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-168/22 

Датум. 15.11.2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

2. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовање директора Јавне 

установе „Туристичка организација Општине 

Костајница“. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-169/22 

Датум. 15.11 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-170/22 

Датум. 15.11. 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор чланова Управног одбора 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница – за три члана у име 

Оснивача. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-171/22 

Датум. 15.11. 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација Општине Костајница“. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-172/22 

Датум. 15.11. 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор чланова Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Општине Костајница. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-173/22 

Датум. 15.11. 2022. године 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-174/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

 На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне установе Парк припроде „Уна“  

за период 01.01.-30.06.2022. године, број: 01-

79/22 од 04.11.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-175/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Костајница“ за период 01.01.-

30.06.2022. године, број: 01-634/22 од 

06.10.2022. године. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

      Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-176/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне установе „Центар за социјални 

рад Костајница“ за период 01.01.-30.06.2022. 

године, број: 03-530-3/22 од 05.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

                           Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-177/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне предшколске установе  Клуб за 

дјецу „Кестенко“ за период 01.01.-30.06.2022. 

године, број: 01-60-217/22 од 27.09.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-178/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне установе  Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић“ за период 01.01.-

30.06.2022. године, од 05.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-179/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавне установе  „Туристичка 

организација општине Костајница“ за период 

01.01.-30.06.2022. године, број: 03-325-93/22 од 

18.07.2022. године. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

                        Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-180/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавног предузећа  „Банијапромет“ 

Костајница  за период 01.01.-30.06.2022. године, 

број: 109/22 од 06.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-181/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Јавног предузећа  „Радио 

Костајница“ са п.о. Костајница  за период 01.01.-

30.06.2022. године, број: 641-261/22 од 

05.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-182/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању ЈУ Средњошколског центра 

Костајница за период 01.01.-30.06.2022. године, 

број: 1006/22 од 22.09.2021. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

               Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-183/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Општинске организације Црвеног 

крста Костајница за период 01.01.-30.06.2022. 

године,  од 07.10.2022. године. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

              Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-184/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Добровољног ватрогасног друштва 

Костајница за период 01.01.-30.06.2022. године, 

број:29/22 од 10.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

   Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-197/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

раду Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Костајница“ за период 

01.01.-30.06.2022. године, број: УО-10/22 од 

06.10.2022. године. 

 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

              Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-198/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја 

Полугодишњи извјештај о раду Управног 

одбора Јавне предшколске установе Клуб за 

дјецу „Кестенко“ Костајница за 2022. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

              Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-199/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

раду Управног одбора Јавне установе Народна 

библиотека „Невенка Станисављевић“ 

Костајница за прво полугодиште 2022. године, 

број: 01/02-262/22 од 05.10.2022. године. 
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2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

               Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-200/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

раду Управног одбора Јавне установе 

„Туристичка организација Општине Костајница“ 

за период 01.01.2022-30.06.2022. године, број: 

03-325-105/22 од 22.09.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

               Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-201/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 

раду Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ за прво полугодиште 2022. 

године, број: 108/22 од 04.10.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

               Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-202/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 16/22), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 15.11.2022. 

године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине усваја 

Полугодишњи извјештај о раду за 2022.годину 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“, број: 01-12/22 од 05.10.2022. 

године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

               Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-185/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

 На основу члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, 12/22 ) и члана 126. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:16/22), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 15.11.2022. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине Костајница усваја 

Извјештај o извршењу Буџета Општине 

Костајница за период 01.01.-30.06.2022. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                   Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-186/22 

Датум:15.11.2022. год. 

 

 На основу члана 31. став 1. тачка ђ) 

Закона о буџетском систему  („Службени 

гласник Републике Српске“, број:121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16) и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина Општине 

на сједници одржаној дана 15.11.2022. године 

донијела је: 

 

ЗАКЉУЧАК    

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

1. Скупштина Општине Костајница усваја нацрт 

Буџета Општине Костајница за 2023. годину у 

износу од 3.620.000 КМ. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК  

    Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 Број:01-022-187/22 

Датум: 15.11.2022. год. 

 

На основу тачке XI Одлуке о учешћу 

грађана у вршењу јавних послова („Службени 

гласник општине Костајница“, број:12/17), члана 

87. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) и 

члана 126. Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 16/22), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној 

15.11.2022. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Нацрт Буџета Општине Костајница за 2023. 

годину ставља се на јавну расправу. 

 

2. Јавна расправа траје 15 дана. 

 

3. Орган који ће проводити и пратити јавну 

расправу је Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности и задужен је да: 

 - води бригу да се материјал, који је предмет 

јавне расправе, учини доступним јавности,  

- осигурава прикупљање и сређивање примједби, 

мишљења и приједлога изнесених у току јавне 

расправе,  

- прати јавну расправу и анализира приједлоге, 

мишљења и примједбе, те даје информацију о 

приједлозима изнесеним на јавној расправи,  

- припрема извјештај о резултатима јавне 

расправе.  

 

4. Орган за праћење јавне расправе подноси 

извјештај о проведеној расправи Скупштини, а 

доставља га истовремено и овлашћеном 

предлагачу акта који је био на јавној расправи.  

 

5. Извјештај садржи резултате јавне расправе и 

садржај приједлога, примједби и мишљења 

датих у јавној расправи.  

 

6. Скупштина ће, прије одлучивања о приједлогу 

акта, разматрати извјештај органа који је пратио 

јавну расправу и образложење овлашћеног 

предлагача акта о разлозима због којих није 

прихватио поједине приједлоге, примједбе и 

мишљења из јавне расправе.  

 

7. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

      Милош Штековић, правник,ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 

НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1234/22.                                                  

Датум: 08.11.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 88. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“ број 12/22) 

,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 

(Службени гласник Републике Српске број 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 

годину („Службени гласник општине 

Костајница“ број 37/21 и 19/22), а на оснвоу 

Захтјева ЈУ Центар за социјални рад Костајница 

број: 02-131-47/2/22 од 08.11.2022. године,   д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
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1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјани 

рад“  01350300): 

 

Са позиције:  

2. 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица ''ЈУ 

Центар за социјани рад“ 01350300)      15,62 КМ 

  

3. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

4. 412900 – Остали неквалификовани 

расходи (потрошачка јединица ''ЈУ Центар за 

социјани рад“ 01350300)                         15,62 КМ 

 
5. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.    

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1235/22.                                                                                                                                          

Датум: 04.11.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 88. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“ број 12/22) 

,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 

(Службени гласник Републике Српске број 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 37/21 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130): 

 

Са позиције:  

419100 – Расходи по судским рјешењима  

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                                970,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

487400 – Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања (потрошачка јединица 

''Општа управа“ 01350130)                     70,00 КМ 

487400 – Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања (потрошачка јединица 

''Привреда и финансије“ 01350140)     890,00 КМ             

 487300 – Трансфери јединицама локалне 

самоуправе (потрошачка јединица ''Привреда и 

финансије“ 01350140)                             10,00 КМ             

   

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1236/22.                                                                             

Датум: 04.11.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 88. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“ број 12/22) 

,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 

(Службени гласник Републике Српске број 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 37/21 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“  

01350140): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате запослених  

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“  

01350140)                                            1.300,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

411300 – Расходи за накнаду плата 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“ 

01350140)                                            1.300,00 КМ 
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3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1237/22.                                                                                                                                          

Датум: 04.11.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 88. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“ број 12/22) 

,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 

(Службени гласник Републике Српске број 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 37/21 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130): 

 

Са позиције:  

412800 – Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине  

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                            1.500,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                           1.500,00 КМ 

 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1271/22.                                                                                              

Датум: 17.11.2022. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 88. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“ број 12/22) 

,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 

(Службени гласник Републике Српске број 

121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 37/21 и 19/22),    д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130): 

 

Са позиције:  

419100 – Расходи по судским рјешењима  

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                             2.500,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                             2.500,00 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 

НАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 88. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 12/22),  члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) те 
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одредаба Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

45/16 и 113/21) Начелник доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  

 

Члан 1 (Сврха) 

 

Правилник као општи акт се доноси са сврхом 

да се дефинишу методе пописа, начин 

формирања и број сталних или повремених 

комисија за попис имовине и обавеза, утврди 

одговорност појединих лица за адекватно и 

благовремено спровођење припремних радњи за 

провођење пописа, односно којим се одређује 

начин рада и послови које су дужне да обаве 

Комисије за попис и други запослени, приликом 

вршења пописа са циљем утврђивања стварног 

стања имовине и обавеза у Општини  (у даљем 

тексту Општина), а сходно члану 7 став 2), 13 

став 2) и 15 став 4) Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имовине и 

обавеза („Службени гласник Републике Српске“ 

број 45/16 и 113/21). 

Попис има за циљ утврђивање тачног стања 

предмета пописа (у количинском и 

вриједносном смислу), чије поређење са стањем 

записаним у одређеним књиговодственим 

евиденцијама треба да укаже, не само на 

постојање евентуалних одступања, већ и на 

стварне узроке који су довели до њих. 

Уважавајући комплексност цјелокупне 

процедуре пописа који у контексту 

финансијског извјештавања треба да омогући 

истинито и тачно билансирање имовине и 

обавеза, међу његовим основним циљевима 

неопходно је препознати: 

- утврђивање стварног стања имовине и 

обавеза, 

- утврђивање физичких и вриједносних 

одступања између књиговодственог и 

стварног стања,  

- детаљну анализу узрока утврђених 

одступања, 

- предлагање поступака и процедура 

усаглашавања књиговодственог са 

стварним стањем и одлучивање о 

избору адекватних поступака и 

процедура усаглашавања те 

- провођење одабраних поступака и 

процедура усаглашавања. 

У складу са начелом истинитости, у пописне 

листе треба унијети само ону имовину и обавезе 

који на датум пописа стварно постоје, а њихове 

вриједности треба утврдити сагласно начелима 

уредног билансирања. Кључна намјена начела 

тачног означавања предмета пописа је да се 

пописним комисијама омогући што 

једноставнија припрема истинитог и тачног 

пописа стварног стања имовине и обавеза, без 

могућности претходног увида у књиговодствена 

стања или вриједности, а посебно без 

могућности преноса књиговодствених стања на 

пописне листе, јер се на тај начин у потпуности 

нарушавају суштина и сврха пописа. 

 

Члан 2 (Подручје примјене) 

 

 Правилник се примјењује у свим 

организационим јединицама Општине. 

 

Члан 3 (Дефиниције) 

 

Контни оквир, контни план – у књиговодству 

Општине користи се Аналитички контни план 

чија је садржина у потпуности усклађена са 

одредбама Правилника о буџетским 

класификацијама, садржини рачуна и примјени 

контног плана за буџетске кориснике 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

98/16, 115/17 и 118/18). 

 

Примарну структуру Контног плана чини 

десет класа: 

– Класа 0 – Нефинансијска имовина, 

– Класа 1 – Финансијска имовина, 

– Класа 2 – Обавезе, 

– Класа 3 – Властити извори и 

ванбилансна евиденција, 

– Класа 4 – Расходи, 

– Класа 5 – Издаци за нефинансијску 

имовину, 

– Класа 6 – Издаци за финансијску 

имовину и отплату дугова, 

– Класа 7 – Приходи, 

– Класа 8 – Примици за нефинансијску 

имовину и  

– Класа 9 – Примици од финансијске 

имовине и задуживања. 

 

Главна књига – Главна књига је систематска 

евиденција о економским промјенама у периоду 

извјештавања. Главну књигу чине рачуни 

означени прописаним ознакама за класу, главну 

категорију, подкатегорију, главну групу, 

подгрупу, односно аналитички конто. На 

рачунима главне књиге евидентирају се промјене 

на средствима, изворима средстава, приходима и 

расходима, обавезама, потраживањима, 

примицима и издацима Општине. 

 

Помоћне евиденције – Помоћне књиге су 

аналитичке евиденције које се воде за 

нематеријална улагања, некретнине, постројења 

и опрему, инвестиционе некретнине, 

финансијске пласмане, залихе, потраживања, 

обавезе, капитал и друге билансне позиције. 

Помоћне књиге у Општини су: књига улазних 
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рачуна, књига излазних рачуна, књига сталних 

средстава, књига ситног инвентара, ауто гума, 

одјеће и обуће. Друге помоћне евиденције у 

Општини су евиденције: плата, потраживања, 

судских поступака и др. 

 
Финансијски извјештаји – Општина сачињава 

годишње финансијске извјештаје, на 

прописаним обрасцима, и доставља их 

Министарству финансија у законском року. 

 

Члан 4 (Веза са другим документима) 

 

- Закон о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 94/15 и 78/20); 

- Правилник о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 115/17 и 118/18); 

- Правилник о буџетским 

класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за буџетске 

кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 98/16, 115/17 и 

118/18); 

- Правилник о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог 

са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени  гласник Републике Српске“ 

број 45/16 и 113/21); 

- Правилник о примјени годишњих 

амортизационих стопа („Службени  

гласник Републике Српске“, број 110/16); 

- Правилник о финансијском извјештавању 

буџетских корисника („Службени гласник 

Републике Српске“ број 15/17,17/22); 

- Правилник о примјени међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни 

сектор („Службени гласник Републике 

Српске“, број 128/11), 

- Статут Општине Костајница ( „Службени 

гласник Општине Костајница“ број 

12/22). 

 

Члан 5 (Предмет пописа) 

 

Предмет пописа су : 

1. Имовина у власништву Општине; 

2. Имовина која није у власништву, а 

коју Општина посједује, користи, 

којом управља и слично; 

3. Обавезе које, у складу са прописима 

којим се регулише област 

рачуноводства, представљају обавезе 

Општине. 

Попис обухвата цjелокупну имовину и обавезе, 

без обзира гдје се налазe. Такође, пописује се и 

туђa имовину која се налази у Општини, по 

било ком основу и средства која се налазе код 

других физичких или правних лица по било 

ком основу (средства дата на зајам, на чување, 

на поправку и сл.). 

 

Члан 6 (Контролне активности) 

 

Контролне активности у вези са пописом 

имовине и обавеза односе се на: 

- поступке овлашћивања и одобравања, 

- раздвајање одговорности и овлашћења 

на начин да се спријечи да лица 

одговорна за овлашћивање, извршење, 

евидентирање, контролу и сл., учествују 

у попису, посебно у дијелу који се 

односи на утврђивање физичког стања 

предмета пописа, 

- јасно раздвајање фазе пописа у којима 

се утврђује физичко стање предмета 

пописа од фазе у којој се утврђује 

њихова прихватљива билансна 

вриједност, 

- несметан приступ предметима пописа и 

информацијама које могу да олакшају 

квалитетно пописивање имовине и 

обавеза, 

- спречавање приступа књиговодственим 

вриједностима предмета пописа у фази 

утврђивања њиховог физичког стања, 

- адекватну контролу усклађености 

општих и појединачних аката или 

докумената (правилника, одлука, 

елабората, записника и сл.) формираних 

у вези са пописом, са релевантним 

регулаторним оквиром, 

- осигурање примјене адекватних метода 

и техника пописа у циљу поштовања 

начела уредног инвентарисања, 

- процјену ефективности и ефикасности 

предвиђених пописних активности, 

- надгледање поступка пописа, 

- поступке управљања ангажованим 

људским ресурсима, 

- документовање проведених поступака и 

резултата пописа и др. 

 

Члан 7 (Припремне радње) 

 

Прије почетка пописа, Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности је обавезно 

да претходно обави: 

1. ажурирање књиговодствене и 

ванкњиговодствених евиденција о свим 

облицима имовине (основним 

средствима, залихама, потраживањима и 

др.) и обавеза, 

2. усаглашавање потраживања и обавеза са 

повјериоцима и дужницима,  

3. усклађивање аналитичке евиденције и 

главне књиге, ако се ове евиденције 
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воде у одвојеним програмским 

сегментима,  

4. усаглашавање дневника и главне књиге, 

5. припрему података који су неопходни 

ради пописа туђе имовине, 

6. припрему информација о сопственој 

материјалној имовини (основна 

средства, залихе роба и др.), која је у 

посједу других лица или на путу, 

7. припрему података неопходних за 

идентификацију појединих ставки 

имовине и обавеза које су предмет 

пописа. 

 

Материјално задужена лица у Општини дужна 

су да: 

1. провјере и поново означе имовину која 

из било којег разлога више нема 

инвентурни број, декларацију или другу 

неопходну ознаку, 

2. физички уреде мјеста гдје се имовина 

Општине налази, сортирају материјална 

добра према врсти, квалитету, физичком 

стању и слично, 

3. издвоје похабане, покварене, сломљене 

материјале или робу ако су изгубили 

употребну вриједност или је она 

умањена,  

4. издвоје инвентар и опрему која се не 

може више користити или је њихова 

употребна вриједност значајно умањена. 

 

Да би се евиденције благовремено усагласиле, 

неопходно је да Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјалатности инсистирају 

код добављача да рачуноводствене исправе 

(фактуре), са датумом издавања до 31.12. 

обрачунске године, благовремено доставе, како 

би исте биле евидентиране. 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности припрема пописни материјал 

(подлога за натурални попис) и исти, прије 

почетка пописа, доставља свим пописним 

комисијама (пописне листе са номенклатурним 

бројевима, називима, врстама и јединицама 

мјере имовине, која се пописује).  

 

Прије почетка пописа, Централна комисија за 

попис сачињава План рада Централне Комисије 

за попис, сходно Правилнику о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза и доставља свим пописним 

комисијама, како би исте сачиниле своје 

планове рада, усклађене са планом рада 

Централне Комисије за попис. Плановима рада 

пописних комисија утврђују се активности, 

носиоци и рокови за сваку активност.  

Прије почетка пописа, а након именовања 

комисија за попис, предсједник Централне 

комисије за попис заједно са представником 

Одјељења за привреду,  финансије и друштвене 

дјелатности врши обуку учесника пописа. 

 

Члан 8 (Именовање комисије) 

 

Начелник доноси Одлуку о попису и формирању 

комисија за попис.  Комисије за попис рјешењем 

именује Начелник. 

 

У Општини се формирају комисије за попис 

како слиједи: 

- Централна комисија за попис имовине и 

обавеза. 

- Комисија за попис дугорочне 

финансијске и текуће имовине, обавеза 

(класа 1 и 2), средства и обавеза, 

- Комисија за попис нефинансијске 

имовине у сталним и текућим 

средствима, средства и обавеза која се 

налазe у ванбилансној евиденцији и 

других облика туђе имовине (класа 0- 

нефинансијска имовина у сталним и 

текућим средствима, осим дугорочне 

финансијске имовине - са класе 1, 

средства и обавезе на групи 39 и туђа 

имовина која се не налази у 

ванбилансној евиденцији). 

Комисију чине предсједник и најмање два члана, 

а обавезно се именују и њихови замјеници. 

Предсједник и чланови комисија могу бити лица 

која су компетентна за обављање послова 

пописа. 

 

Члан 9 (Чланови комисије) 

 

У комисије за попис не могу бити именована 

лица која су задужена за имовину која се 

пописује, лица која су овлашћена да одлучују о 

набавци, утрошку, продаји, плаћању и другим 

поступцима на основу којих долази до повећања 

или смањења стања имовине и обавеза у току 

периода и њихови непосредни руководиоци. 

Чланови комисија не могу бити ни лица која 

воде аналитичку евиденцију имовине која је 

предмет пописа.  

На приједлог Централне комисије за попис, 

Начелник може за попис специфичне врсте 

имовине уз комисију за попис ангажовати и 

вјештака одговарајуће струке, односно 

стручњака из одговарајуће области, за процјену 

квалитета и вриједности појединих облика 

имовине. 

Чланови комисије за попис одговорни су за 

тачност стања утврђеног пописа, за правилно 

састављање пописних листа, за благовремено 

извршење пописа и за тачност извјештаја. 

 

Члан 10 (План рада) 

 

Предсједник комисије за попис дужан је 

сачинити План рада комисије за попис. План 
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рада сваке комисије за попис обухвата и 

специфичне околности пописа. Посебно се 

наводе рокови за поједине фазе пописа који 

морају бити усаглашени са роковима који су 

наведени у рјешењу о именовању комисије и 

Плану рада Централне комисије за попис.  

 

Члан 11 (Дужности Централне пописне 

комисије) 

 

Централна комисија за попис дужна је да 

организује и координира рад комисија за попис 

у филијалама, даје инструкције и јединствене 

обрасце потребне за сачињавање извјештаја о 

попису. 

Централа комисија за попис има обавезу да: 

1. донесе план рада у којем се посебно 

означавају рокови за извршење 

појединих послова у вези пописа, 

2. организује, прати и контролише да ли су 

поједине комисије правовремено 

донијеле сопствени план рада и како га 

извршавају, 

3. координира рад и даје неопходна 

упутства другим комисијама, 

4. прати поштовање рокова и извршење 

пописа од стране појединих комисија, 

5. обавља контролу тачности пописа, 

6. координира усаглашавање и поступак 

сравњења са књиговодством, 

7. даје неопходне смјернице када је 

потребно да се разријеше евентуални 

проблеми у вези извршења појединих 

задатака у вези пописа, 

8. сачини Збирни извјештај о попису и 

Елаборат о попису и обавља и друге 

послове у складу са општим актима који 

уређују одвијање пописа. 

 

Члан 12 (Дужности комисија за попис) 

 

Kомисијe за попис врше попис на лицу мјеста, 

гдје се имовина налази.  

Kомисијe за попис имају задатак да: 

1. утврде стварнe количинe имовине 

која се пописује мјерењем, 

бројањем, процјеном, као и ближе 

опишу пописану имовину; 

2. упишу у пописне листе натурално 

стање имовине; 

3. упишу у пописне листе натуралне 

промјене настале између дана 

пописа и одређеног дана када се 

попис врши са коначно утврђеним 

стањем на дан под којим се попис 

врши; 

4. утврде натуралне разлике између 

стања утврђеног по попису и 

књиговодственог стања; 

5. утврде узроке за настале разлике 

између стварног и 

књиговодственог стања и узимају 

писмене изјаве (објашњења) од 

одговорних запослених; 

6. вредносно обрачунају пописану 

имовину, саберу пописне листе и 

израде рекапитулације пописних 

листа по аналитичким и 

синтетичким контима на којима се 

воде у главној књизи; 

7. изврше процјену вриједности 

имовине и обавеза; 

8. изврше пренос података о стању 

имовине и обавеза са 

документације која одражава 

потврду (конфирмацију) њиховог 

стварног стања и промјена на 

банковним рачунима, 

конфирмације салда потраживања 

и обавеза достављених од стране 

купаца и добављача (изводе 

отворених ставки), изводе из 

земљишних и катастарских 

евиденција, изводе из регистра 

хартија од вриједности и друго; 

9. сачине записнике, приједлоге и 

извјештаје о попису с предлогом за 

ликвидацију утврђених разлика и 

доставe у року Централној 

пописној комисији. 

 

Члан 13 (Процјена надокнадивости и корисног 

вијека стредстава) 

 

У току вршења пописа нефинансијске имовине у 

сталним средстима комисије су обавезне 

процијенити да ли књиговодствена вриједност 

сваке групе средстава одговара њиховој фер 

вриједности и уколико утврде да постоје разлике 

процијенити њихову надокнадиву вриједност и 

преостали вијек употребе. Инструкцију за 

процјену, на тражење комисије, даје Начелник 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. Комисија може, путем Централне 

комисије за попис, покренути иницијативу за 

ангажовање лица која су стручно оспособљена 

да изврше процјену. О ангажовању стручног 

лица које није запослено у Општини одлуку 

доноси Начелник.  

 

Члан 14 (Сачињавање пописних листа) 

 

Пописне листе се сачињавају у 2 истовјетна 

примјерка које потписује предсједник, чланови 

пописних комисија и материјално задужено 

лице пуно име и презиме. Комисије састављају 

пописне листе у аналитичким и синтетичким 

контима на којима се имовина и обавезе воде у 

Главној књизи. На пописне листе уносе се 

подаци о стварним количинама (ако је 

примјенљиво) и стварним вриједностима по 
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врстама имовине и обавеза које су предмет 

пописа. 

 

Члан 15 (Попис нефинансијске 

имовине у сталним средствима 

(Класа 0) 

 

Попис нефинансијске имовине у сталним 

средствима обухвата сва средства по 

категоријама и врстама средстава сагласно 

прописима којима се уређује амортизација 

сталних средства. 

Пописом се обухвата нефинансијска имовина у 

сталним средствима у употреби и ван употребе, 

средства која треба расходовати, средства која 

су дата или узета у закуп, туђа средства. 

Пописна комисија сваку од наведених 

категорија средства уноси у посебне листе. 

У случају исправке податка унијетог у листе, 

исправку извршити на начин да се ранији 

податак прецрта једном хоризонталном цртом, а 

изнад се унесе нови податак. Поред исправке се 

потписује предсједик Комисије за попис која 

врши попис. 

Ако се приликом пописа и усклађивања стања у 

књиговодству са стањем утврђеним пописом 

утврде вишкови или мањкови, са њима се 

поступа у складу са приједлогом комисије за 

попис и одлуком надлежног органа. 

 

Попис сталних средстава се врши са сљедећим 

категоријама: 

Зграде и објекти  

За пословне просторе и зграде у пописне листе 

унијети: локацију, површину, назив, намјену 

објекта, има ли власнички лист или 

купопродајни уговор. Комисије у пописне листе 

(стање по попису) уписују: 

a) површине из земљишно-књижног извадка 

(исти копирати и приложити); 

b) ако нема земљишно-књижног извадка 

уписати површину из Уговора о стицању 

права својине (исти копирати и 

приложити); 

c) уколико не постоји ни један од основа 

наведених под a) и б) у пописне листе 

уписати површине које су раније утврђене 

(по досадашњим инвентурним бројевима) и 

сачинити забиљешку ко, када и како је 

утврдио исте, уз коју приложити 

расположиву документацију; 

d) уколико пословни простори нису 

обухваћени досадашњом књиговодственом 

евиденцијом (немају инвентурног броја) 

исте пописати у посебну пописну листу и 

сачинити забиљешку уз коју приложити 

расположиву документацију. 

 

Када се ради о попуњавају колоне „намјена 

објекта“ уписивати:  

За властите потребе или закуп, а када је ријеч о 

уступљеним просторима да ли се користе на 

основу Уговора или неког другог акта, са или 

без накнаде. 

Приликом пописа врши се провјера стања 

објекта, утврђују се евентуалне промјене које 

утичу на величину и намјену (реконструкција и 

адаптација) објекта. 

Такође, провјерава се да ли су на објекту настала 

оштећења која смањују вриједност или 

ограничавају намјенско коришћење објекта. Ако 

над неком некретнином постоји хипотека тада се 

ти објекти пописују у посебну листу или се ове 

информације наводе уз попис. 

 

Постројења и опрема 

Комисија је дужна да изврши увид у физичко 

постојање сваке поједине ставке. За сваку ставку 

се утврђује физичко стање, могућност 

коришћења тог средства и да ли се намјенски 

користи. Такође се врши провјера насталих 

промјена којима се мијења намјена, односно 

којим се повећава вриједност опреме. У пописне 

листе се уписује опрема по: инвентурним 

бројевима, врстама, намјени и сл. Комисија 

провјерава и преостали корисни вијек сваког 

средства. 

 

Нематеријална произведена имовина 

Рачунарски програми и остала нематеријална 

произведена имовина  пописују се увидом на 

лицу мјеста и сравњењем података из 

одговарајуће документације на основу које су 

ова средства евидентирана у књиговодству са 

стварним стањем. 

 

Драгоцјености  

Драгоцјености се пописују увидом на лицу 

мјеста и прегледом стања, те сравњењем 

података из одговарајуће документације на 

основу које су ова средства евидентирана у 

књиговодству са стварним стањем. 

 

Земљиште  

За земљиште се пописује површина, локација, 

има ли власнички лист или купопродајни уговор 

(да или не) и доказ у вези истог. Попис вршити у 

одвојене пописне листе, а на основу докумената 

о власништву. 

У пописне листе (стање по попису) се уписује: 

a) земљиште за које постоји земљишно-

књижни извадак и које је у својини 

Општине (исти ЗК извадак копирати и 

приложити); 

b) ако нема земљишно-књижног извадка 

уписати површину на основу Уговора о 

стицању права својине (исти копирати 

и приложити); 

c) уколико не постоји ни један од основа 

наведених под a) и б) у пописне листе 

уписати површине које су раније 
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утврђене (по досадашњим 

инвентурним бројевима) и сачинити 

забиљешку ко, када и како је утврдио 

исте, уз коју приложити расположиву 

документацију; 

d) уколико земљиште није обухваћено 

досадашњом књиговодственом 

евиденцијом (нема инвентурног броја), 

исто пописати у посебну пописну 

листу и сачинити забиљешку уз коју 

приложити расположиву 

документацију, уколико је има. 

На исти начин поступити када се ради о 

земљишту у сусвојини, односно када Општина 

има својину над идеалним-аликвотним дијелом 

земљишта. 

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у 

припреми 

Пописују се увидом на лицу мјеста и прегледом 

одговарајуће документације (назив, намјена, 

изјаве и образложења). Код пописа инвестиција 

у току Комисија је дужна да изврши увид да ли 

се изградња или израда одвија по 

инвестиционом програму, степен довршености, 

да ли је надзорни орган овјерио ситуације и др. 

Комисија може да користи вјештаке при попису 

сталних средства у припреми.  

 

Ситан инвентар, ауто - гуме, одјећа, обућа и 

слично (Класа 0) 

Попис ситног инвентара у употреби као и 

осталих ствари које се у смислу важећих 

прописа сматрају ситним инвентаром, врши се 

одвојено по рачунополагачима, а у пописне 

листе се уноси назив поједине ставке према 

називу који је додијељен у књиговодству по 

шифрама, количини и вриједности. Попис се 

врши бројањем, мјерењем и сл. Ситан инвентар 

у употреби пописује се на основу стања 

инвентара код запосленог који користи 

инвентар. При попису ситног инвентара у 

употреби, комисија за попис исказује ситан 

инвентар за расходовање у посебним пописним 

листама. 

 

Члан 16 (Попис финансијске имовине 

(Класа 1) 

 

Дугорочна финансијска имовина  

Попис дугорочних финансијских пласмана 

обухвата позајмљивање и учешће у земљи 

(кредите са роком доспјећа преко једне године, 

акције и учешће у капиталу и др.), дугорочни 

депозити и остали дугорочни пласмани. 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности дужно је да евиденције ажурира са 

датумом пописа и да изврши усаглашавању 

најмање једном у току године, у највећем обиму 

у посљедњем кварталу пословне године, 

почевши од 01. октобра. О извршеном 

усаглашавању треба да постоји одговарајућа 

књиговодствена исправа у писаној форми 

(записник о усклађивању, ИОС и сл). Комисија 

је дужна да попис изврши на основу 

расположиве документације. У пописне листе 

одвојено се уносе подаци о ставкама за које је 

утврђено да су усаглашене а посебно о 

неусаглашеним и спорним ставкама. 

Дугорочна разграничења  

Попис дугорочних разграничења обухвата 

разграничене приходе, разграничене расходе, и 

остала дугорочна разграничења на период дужи 

од годину дана. Комисија је дужна извршити 

увид у документацију на основу које је 

извршено књижење и процијенити реалност 

исказаних позиција. 

 

Остала дугорочна финансијска имовина  

Попис остале дугорочне финансијске имовине 

обухвата дугорочно финансијску имовину која 

није предходно класификована. 

 

Краткорочни пласмани  

Комисија је дужна да попише и остала 

краткорочна улагања, као што су краткорочни 

кредити и дио дугорочних кредита датих 

радницима који доспјевају до једне године, 

затим разграничене приходе, разграничене 

расходе и др. Попис се врши увидом у 

аналитичку евиденцију сваке поједине ставке и 

документације која се односи на конкретно 

исказано стање или усаглашавање отворених 

ставки. На пописној листи се посебно уносе 

потраживања која се према усвојеним 

рачуноводственим политикама требају 

предложити за утуживање или отпис. За 

неусаглашена салда се наводе разлози због којих 

усаглашавање није извршено. 

Краткорочна потраживања  

Попис краткорочних потраживања обухвата 

потраживање од правних лица, потраживање од 

физичких лица као и других потраживања 

Општине по аналитичким и синтетичким 

контима на којима се та потраживања воде у 

главној књизи.  

Попис краткорочних потраживања обавља се на 

основу потврда о усаглашеним међусобним 

потраживањима и обавезама. О извршеном 

усклађивању треба да постоји одговарајућа 

књиговодствена исправа (у писаној форми, 

записник о усклађивању, ИОС и сл). У пописну 

листу одвојено се уносе подаци о ставкама за 

које је утврђено да су усаглашене а посебно о 

неусаглашеним (спорним, утуженим и 

сумњивим ставкама), те се за свако 

неусаглашено потраживање уноси образложење 

због чега усаглашавање није извршено. 

Комисија оцјењује реалност исказаних 

потраживања, и у складу са Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама 

и другим актима која третирају ову област, 
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комисија предлаже исправку потраживања или 

отпис потраживања.  

 

Краткорочна разграничења  

Попис краткорочних разграничења обухвата 

разграничене расходе, разграничене приходе и 

остала разграничења на период краћи од годину 

дана. Комисија је дужна извршити увид у 

документацију на основу које је извршено 

књижење и процијенити реалност исказаних 

позиција. 

 

Сумњива и спорна потраживања  

Комисија за попис провјерава сумњива и спорна 

потраживања да ли је и шта је учињено да се то 

потраживање наплати. Ако се оцјени (по 

мишљењу правне службе) да је предузето све 

што је било могуће, а да се не може наплатити, 

такво потраживање треба предложити за 

искњижавање из евиденције (уз валидне доказе, 

који морају бити достављени комисији), у 

складу са Правилнилом о рачуноводственим 

политикама. 

 

Члан 17 (Попис дугорочних обавеза, 

разграничења и резервисања (Класа 2) 

 

Попис дугорочних обавеза, разграничења и 

резервисања  

Попис дугорочних обавеза и разграничења врши 

се посебно за свако исказано стање у пословним 

књигама, а његово усаглашавање врши се на 

бази вјеродостојних докумената за исказана 

стања.  

За неусаглашена салда се наводе разлози због 

којих усаглашавање није извршено. 

Попис краткорочних обавеза и разграничења  

Краткорочне обавезе пописују се на основу 

салда из аналитичких евиденција које су 

ажуриране са даном пописа, које обухватају 

обавезе из пословања по основу промета роба и 

услуга (добављачи), обавезе за плате и накнаде, 

порези и доприноси и др. 

Комисија саставља пописну листу по 

аналитичким и синтетичким контима на којима 

се те обавезе воде у главној књизи. 

Пописна листа обавеза садржи: назив и мјесто 

добављача, број и датум фактуре односно 

обрачуна из којих се састоји салдо, износ 

обавезе или потраживања (за дуговна салда), 

датум фактуре, датум када је обавеза доспјела за 

плаћање и приједлог мјера. 

За усаглашена салда узима се износ до којег је 

усаглашавање извршено. Спорни износи обавеза 

пописују се на посебним листама са 

образложењем разлога изостављања тих износа 

са редовне пописне листе. Комисија посебно 

обраћа пажњу дуговним салдима, која се са 

даном пописа преносе на конто датих аванса, а 

из разлога провјере основаности извршених 

преплата. Провјера ових плаћања врши се 

увидом у уговоре, рачуне, документе о 

рекламацијама и др. 

Краткорочни разграничени приходи 

(разграничени приходи по основу закупа и сл.) 

пописује се на основу ажурираних салда 

добијених од службе књиговодства и 

докумената о усаглашавању тих салда. 

Попис ванбилансне евиденције (Група 39) 

Ванбилансна евиденција обухвата пословне 

догађаје који немају директног утицаја на 

имовину, обавезе и изворе, него само отварају 

могућност за такав утицај у будућности 

(основна средства у закупу, примљена туђа роба 

и материјал, гаранције, мјенице, станови и 

слично).  

 

Члан 18 (Извјештај о попису) 

 

Послије пописа стања материјалне имовине у 

виду сталне и обртне имовине, утврђивања 

основаности евидентирања потраживања и 

обавеза и евентуалних корекција које су настале 

ако је попис извршен прије или послије дана 

који је одређен као дан пописа, утврђује се 

стварно стање имовине по врстама и 

количинама, као и висина потраживања и 

обавеза. 

 

Послије утврђивања вриједности и количинских 

разлика између књиговодственог и стварног 

стања комисије у филијалама су дужне да 

сачине извјештаје о попису који садрже 

сљедеће: 

1. количинске и вриједносне показатеље о 

стварном и књиговодственом стању 

имовине и обавеза које морају бити 

видљиве из пописних листа приложених уз 

извјештај, 

2. разлике између књиговодственог и 

стварног стања утврђеног пописом, и то 

како у натуралном тако и у вриједносном 

изразу, што се исказује у посебним 

колонама пописних листа, за сваку 

позицију и укупно за групу имовине или 

обавеза, 

3. оцјену узрока неслагања између стања 

утврђеног пописом и књиговодственог 

стања утврђеног из чињеница које су 

комисији стајале на располагању, изјава 

одговорних лица или других валидних 

информација које су предочене у току 

пописа, 

4. приједлоге за ликвидацију утврђених 

разлика, начине надокнађивања мањкова и 

оприховодање вишкова, отписивања 

неупотребљивих средстава, исправке 

сумњивих и спорних потраживања, 

отписивања застарјелих потраживања и др., 

5. примједбе и објашњења материјално 

задужених радника у вези утврђених 

мањкова и вишкова, стања средстава чија је 
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вриједност умањена или увећана и других 

околности које се тичу пописа, итд. 

 

Комисија може дати и друге примједбе и 

приједлоге у вези са пописом. Уз писани 

извјештај достављају се и пописне листе као и 

посебне листе имовине која се предлаже за 

отпис, расходовање, попис вишкова материјалне 

имовине и др. Извјештају се прилажу и пописне 

листе имовине која се налази код других лица, 

посуђене или имовине дате у лизинг. Такође, 

извјештају се прилаже и попис туђе имовине, 

као и други документи на основу којих је 

сачињен извјештај о попису.  

Свака комисија је обавезна да сачини извјештај 

о проведеном попису и да га преда Централној 

пописној комисији.  

Стање по попису и стање по књигама исказује се 

у табелама. 

 

Ако се врше дјелимични или ванредни попис 

тада се рокови и начин достављања одређују 

одлуком о извршењу тог пописа. 

 

Члан 19 (Извјештај Централне комисије за 

попис) 

 

На основу достављених извјештаја појединих 

пописних комисија Централна комисија за 

попис сачињава Збирни извјештај о попису који 

садржи укупне ефекте пописа имовине и обавеза 

и приједлоге за ликвидацију утврђених разлика. 

Збирни извјештај се заједно са припадајућим 

прилозима, доставља Начелнику, односно 

одговорном лицу које доставља материјал 

Скупштини Општине (по потреби). 

У сарадњи са начелником Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

комисија за попис треба да предложи и начин 

књижења утврђених разлика које мора бити у 

складу са важећим рачуноводственим 

правилима, одговарајућим контним оквиром и 

Међународним рачуноводственим стандардима 

за јавни сектор.  Стање по попису и стање по 

књигама исказује се у табелама. 

Збирни извјештај о попису, Централна пописна 

комисија доставља Начелнику најкасније десет 

дана прије дана истицња рока за припрему и 

презентацију годишњег финансијског 

извјештаја, односно најкасније мјесец дана по 

извршеном попису у току године. 

 

Члан 20 (Елаборат о попису) 

 

Централна комисија за попис сачињава Елаборат 

о попису, који садржи: 

 одлуке и рјешења, 

 планове рада комисија за попис, 

 пописне листе, 

 извјештаје комисија за 

попис(појединачне и збирни), 

 остале документе (изјаве, 

обазложења, закључке и др.), 

 одлуку Управног одбора о усвајању 

извјештаја о попису. 

Одмах по усвајању извјештаја о попису, 

Централна комисија за попис доставља Елаборат 

Одјељењу за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности и осталим надлежним, у складу са 

актима Општине. 

 

Члан 21 (Одлуке у вези са извјештајем о 

попису) 

 

Извјештај о попису разматра Начелник у 

присуству предсједника Централне комисије за 

попис и лица коме је повјерено вођење 

пословних књига и састављање финансијских 

извјештаја. 

Начелник: 

1. разматра примједбе и одлучује о 

приједлозима комисије за попис, 

2. одлучује о спровођењу процедура и 

начинима утврђивања узрока одступања 

између књиговодственог и стварног 

стања имовине и обавеза и 

3. одлучује о начину отклањања утврђених 

разлика између стања имовине и обавеза 

утврђених пописом и њиховог 

књиговодственог стања, укључујући и 

начин надокнађивања мањкова, 

расходовање неупотребљивих 

средстава, отпис и исправку 

вриједности сумњивих и спорних 

потраживања, отпис застарјелих обавеза 

и друго уз потребне сагласности 

Скупштине Општине. 

 

По окончању процедура из претходног става, 

извјештај о извршеном попису, заједно са 

пописним листама и одлукама надлежног 

органа, доставља се на књижење лицу коме је 

повјерено вођење пословних књига и 

сачињавање финансијских извјештаја. 

 

Члан 22 (Ступање на снагу) 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиват ће се након објаве у Службеном 

гласнику Општине. 

 

Број: 02-020-1272/22. 

Датум: 16.11.2022.                 

      

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  

КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   

Број:01-022-204/22 
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Датум:15.11.2022. год.  

  

  На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ 

број: 25/03, 41/03 и 104/06-Одлука УС), члана 5. 

став 1. тачка (ђ) Закона о јавним предузећима 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04 и 78/11), члана 19. тачка ђ) Статута 

Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница број: 01-022-20/22, од дана 

30.03.2022. године и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина општине 

Костајница у функцији Скупштине акционара 

Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница на сједници одржаној дана 

15.11..2022. године  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница 

 

1. Именују се чланови Надзорног одбора 

КП ,,Комунално“ а.д. Костајница у саставу: 

 

1.Зоран Бајалица 

 

2.Жељко Палија 

 

3.Јелена Саџак 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

Образложење 
  Скупштина Општине Костајница је у 

функцији Скупштине акционара КП 

„Комунално“ а.д. Костајница на основу Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03, 41/03 и 

104/06 – одлука УС), Одлуке о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. 

Костајница, број: 01-022-123/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 13/22) и 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комунално“ ад 

Костајница, број:01-022-124/22 („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 13/22), 

расписала Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. 

Костајница, број:01-013-91/22. 

  Јавни конкурс је био објављен у 

Службеном гласнику Републике Српске, 

број:63/22 дана 05.07.2022. године и дневним 

новинама “Глас Српске” дана 30.06.2022. године 

са роком од 15 дана за пријаву кандидата. 

  Надзорни одбор Комуналног предузећа 

има три члана који поред општих услова 

прописаних законом, морају испуњавати и 

посебне услове: висока, виша или средња 

стручна сппрема, познавање дјелатности којом 

се бави КП ,,Комунално“ а.д. Костајница, 

познавање садржаја и начина рада Надзороног 

одбора у јавним предузећима. 

  Задатак Комисије за избор и именовање је 

био да изврши преглед писмених пријава, обави 

интервју са канидатима и достави приједлог 

писмене препоруке ранг листе најбољих 

кандидата Скупштни општине Костајница, у 

функцији акционара КП ,,Комунално“ а.д. 

Костајница. 

  У отвореном року Комисији за избор су 

стигле три пријаве и то: Жељка Палије, Зорана 

Бајалице и Јелене Саџак. 

  Комисија за избор и именовање је 

утврдила да кандидати испуњавају опште и 

посебне формално-правне услове предвиђене 

расписаним Јавним конкурсом, те доставила 

Скупштини ранг листу са приједлогом 

кандидата за именовање. 

  Чланом 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11) и чланом 19. тачка 

ђ) Статута Комуналног предузећа ,,Комунално“ 

а.д. Костајница број: 01-022-20/22, од 

30.03.2022. године је уређено: 

„Скупштина је надлежна да именује и 

разрјешава надзорни одбор.“ 

  Члан 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) 

прописује коначна именовања након интервјуа. 

  Комисија за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа је 

предложила Скупштини да се у Надзорни одбор 

КП „Комунално“ а.д. Костајница именују: Зоран 

Бајалица, Жељко Палија и Јелена Саџак. 

 

  Узимајући у обзир све наведено одлучено 

је као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

  Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
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КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   

Број:01-022-205/22 

Датум:15.11. 2022. год. 

 

 На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о 

јавним предузећима (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 

19. тачка ђ) Статута Комуналног предузећа 

,,Комунално“ а.д. Костајница број: 01-022-20/22, 

од 30.03.2022. године и члана 87. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 

Општине Костајница у функцији Скупштине 

акционара Комуналног предузећа ,,Комунално“ 

а.д. Костајница на сједници одржаној дана 

15.11.2022. године д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комунално“ а.д. Костајница 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Надзорног одбора Комуналног 

предузећа “Комунално” а.д. Костајница, због 

окончања поступка именовања чланова 

Надзорног одбора након спроведеног поступка 

јавне конкуренције у складу са законом, у 

саставу: 

 

1.Јелена Саџак 

 

2.Боривој Бегић 

 

3.Зоран Бајалица 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина Општине Костајница у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ а.д. Костајница, на 

сједници одржаној 17.06.2022. године, донијела 

је Рјешење, број:01-022-122/22 којим је 

именовала вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комунално“ а.д. Костајница до именовања 

чланова Надзорног одбора након спроведеног 

поступка јавне конкуренције у складу са 

законом. 

  Чланом 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11) и чланом 19. тачка 

ђ) Статута Комуналног предузећа ,,Комунално“ 

а.д. Костајница број: 01-022-20/22, од 

30.03.2022. године је уређено: 

„Скупштина је надлежна да именује и 

разрјешава надзорни одбор.“ 

  Имајући у виду да је поступак јавне 

конкуренције за избор и именовање Надзорног 

одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница, по 

Конкурсу, број:01-013-91/22 објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 

63/22 од 05.07.2022. године и у дневним 

новинама „Глас Српске“ од 30.06.2022. године 

окончан, односно да су испуњени услови да се 

вршиоци дужности чланова Надзорног одбора 

разријеше дужности, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

  Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  

КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   

Број:01-022- 203/22 

Датум:15.11. 2022. год.  

 

  На основу члана 19. тачка ђ) Статута 

Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница број: 01-022-20/22, од дана 

30.03.2022. године и члана 87. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/22), Скупштина општине 

Костајница у функцији Скупштине акционара 

Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница на сједници одржаној дана  

15.11.2022. године  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Костајница у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница усваја 

Извјештај Комисије за избор чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 

Костајница. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 
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