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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 13/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-757/22 
Датум: 14.06.2022. године 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), 
члана 60. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19), Начелник општине Костајница 
дана 14.06.2022. године доноси: 

 
О Д Л У К У 

о расподјели средстава за подстицаје у 
пољопривреди 

 
I 

Одобрава се исплата новчаног износ у од 
37.000,00  КМ, а односи се на ставку Буџета 414 
1 – Субвенције у пољопривредној производњи,  
за подстицање пољопривредне производње. 

 
II 

Право на подстицај имају регистровани 
пољопривредни произвођачи који су 
регистровани у Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансиске услуге (АПИФ) до 
18. априла 2022. године који доставе захтјев за 
остваривање права на новчане подстицаје за 
пољопривредну производњу. 
 

III 
Средства се преносе са ставке 414 1- 

Субвенције пољопривреда – искључиво на 
текуће или жиро рачуне корисника подстицаја. 
 

IV 
Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, Општинске управе 
Костајница, донијеће на основу ове Одлуке 
рјешења о исплати средстава подстицаја 
појединачно за сваког подносиоца захтјева, који 
испуњава утврђене услове. 
 

V 
Ова одлука на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 
Костајница. 

 
           НАЧЕЛНИК  

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. ср. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   
Број:01-022-120/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

На основу члана 5. тачка (м) Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС“ бр. 75/04 
и 78/11), члана 19. тачка (л) Статута КП 
,,Комунално“ а.д. Костајница број: 01-022-20/22 
од 30.03.2022. године и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница на сједници 
одржаној дана 17.06.2022. године  д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Статута Комуналног 

предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница 
 

Члан 1.  
У Статуту КП ,,Комунално“ а.д. Костајница 

додаје се члан 7. и гласи: ,,Предузеће је 
организовано и послује на начин којим се 
обезбјеђује трајно и несметано пружање 
комуналних услуга потрошачима под условима 
и на начин уређен законом, прописима и 
стандардима донијетим на основу закона, 
прописаним или уговореним обимом и 
квалитетом комуналних услуга, који 
подразумијева тачност у погледу рокова, 
сигурност потрошача у добијању услуга и 
задравствену и хигијенску исправност у складу 
са прописима, предузимање мјера одржавања, 
развоја и заштите комуналних објеката, 
постројења и опреме која служи за обављање 
комуналне дјелатности, као и развој и 
унапређење квалитета и врсте комуналних 
услуга, унапрђење организације и ефикасности 
рада“. 
 

Члан 2. 
У Статуту КП ,,Комунално“ а.д. Костајница у 

члану 21. став (5) мијења се и гласи: 
„Надзорни одбор може одлучивати ако на 

сједници присуствује већина чланова истог, а 
одлуке се доносе већином гласова од укупног 
броја чланова.“ 
 

Члан 3. 
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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 АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   
Број:01-022-123/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

На основу члана 6. став (4) Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима, а у вези са чланом 7. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (,,Службени 
гласник РС“ број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука 
УС), члана 19. тачка ђ), члана  21. тачка (1) и (6) 
Статута Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
а.д. Костајница број: 01-022-20/22, од дана 
30.03.2022. године и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница на сједници 
одржаној дана 17.06.2022. године  д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И 

КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА КП ,,КОМУНАЛНО“ А.Д. 
КОСТАЈНИЦА 

 
I 

1) Овом Одлуком ближе се утврђују 
услови и критеријуми за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница. 

2) Под критеријумума за избор и 
именовање сматрају се: степен образовања, 
други услови и стандарди утврђени Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС и овом Одлуком, а који су 
битни за правилно и успјешно вршење функције. 

 
II 

1) Кандидати за фунцкију из тачке 1. ове 
Одлуке поред општих услова прописаних 
чланом 7. Закона морају испуњавати и посебне 
критеријуме и услове утврђене овом Одлуком. 

2) Критеријуми за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора је: 

1. да су држављани РС, односно БиХ, 
2. да су старији од 18. година,  

3. да нису отпуштени из државне службе 
на било којем нивоу власти у БиХ и РС 
(било на нивоу државе или ентитета) 
као резултат дисциплинске мјере у 
периоду од три године прије дана 
објављивања јавног конкурса за 
упражњену позицију,  

4. да нису под оптужницом Међународног 
суда за ратне злочине у бившој 
Југославији (члан 9. тачка 1. Устава 
БиХ), 

5. да нису осуђивани за кривично дјело 
које их чини неподобним за обављање 
фунцкије, 

6. да се против кандидата не води 
кривични поступак,  

7. висока, виша или средња стручна 
сппрема,  

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

9. познавање садржаја и начина рада 
Надзороног одбора у јавним 
предузећима. 
 

III 
Чланове Надзорног одбора КП ,,Комунално“ 

а.д. Костајница именује Скупштина Општине 
Костајница у функцији Скупштине акционара 
Комуналног предузећа на основу јавног 
конкурса и утврђених услова, а у складу са 
поступцима утврђеним Законом и Статуом КП 
,,Комунално“ а.д. Костајница.  
 

IV 
Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора се објављује у ,,Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у једним дневним 
новинама доступним свим грађанима, те на 
огласној табли Општине Костајница. 
 

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 АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   
Број:01-022-124/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

Скупштина Општине Костајница, на основу 
члана 5. тачка (м) Закона о јавним предузећима 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11) и члана 19. тачка (ђ) Статута КП 
,,Комунално“ а.д. Костајница број: 01-022-20/22 
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од 30.03.2022. године и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), у 
функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница на 
сједници одржаној дана 17.06.2022. године  д о н 
о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора 
Kомуналног предузећа “Комунално“ ад 

Костајница 
 

I 
Темељем позитивних законских одредби 

Закона о јавним предузећима, Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС и одредаба Статута 
Скупштина општине Костајница, у функцији 
Скупштине акционара КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница, доноси Одлуку о расписивању 
конкурса за избор и именовање чланова 
Надзорног одбора КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница.  
 

II 
Задужује се секретар Скупштине акционара 

Комуналног предузећа, да у што краћем року 
изврши све потребне техничко-административне 
радње неопходне за објаву конкурса, те да се 
конкурс објави најдаље до 30.06.2022. године, у 
Службеном гласнику Републике Српске и 
једним дневним новинама. 
 

III 
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 АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   
Број:01-022-125/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (,,Службени гласник РС“ број: 25/03, 
41/03 и 104/06 – одлука УС), а у вези са 
члановима 10., 11. и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (,,Службени гласник РС“ број: 25/03, 
41/03 и 104/06 – одлука УС), члана 5. тачка ђ) 
Закона о јавним  предузећима (,,Службени 
гласник РС“ број: 75/04, 78/11), члана 19. тачка 

(ђ) Статута КП ,,Комунално“ а.д. Костајница 
број: 01-022-20/22 од 30.03.2022. године и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), у функцији Скупштине акционара 
Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 
Костајница на сједници одржаној дана 
17.06.2022. године  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У  
о именовању Комисије за избор и именовање  
чланова Надзорног одбора КП ,,Комунално“ 

а.д. Костајница 
 

I 
Именује се Комисија за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 

1. Свјетлана Бајалица, предсједник 
2. Тања Деветак, члан 
3. Александар Пашић, члан 
4. Милена Гавриловић, члан 
5. Љиљана Стијак, члан 

 
II 

Комисија у овом саставу треба 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. 
 

III 
Комисија је дужна да сачини записнике 

о утврђеном стању и да исте достави Скупштини 
општине Костајница, у функцији акционара 
Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. након 
истека рока за доставу пријава на конкурс за 
избор и именовање чланова Надзорног одбора. 
 

IV 
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 АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.   
Број:01-022-121/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 19. тачка ђ) 
Статута Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
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а.д. Костајница број: 01-022-20/22, од 
30.03.2022. године и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница на сједници 
одржаној дана 17.06.2022. године  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница 

 
1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног 
одбора КП ,,Комунално“ а.д. Костајница 
сљедећа лица: 

 
а) Мирсад Икановић, 
б) Боривој Бегић, 
в) Слободан Васић, 
г) Ђорђе Томић, 
д) Јелена Саџак. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

Образложење 
 

Скупштина Општине Костајница, у функцији 
Скупштине акционара КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница је дана 30.03.2022. године донијела 
нови Статут Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница којим је 
предвиђено да се Надзорни одбор састоји од три 
(3) члана.  

Узимајући у обзир чињеницу како је 
претходним Статутом било предвиђено да се 
Надзорни одбор састоји од пет (5) чланова, 
Скупштина општине, у функцији Скупштине 
акционара Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
а.д. Костајница разрјешава дужности чланове 
Надзорног одбора именоване Рјешењем о 
именовању Надзорног одбора КП ,,Комунално“ 
а.д. Костајница број: 01-022-144/18, од 
17.12.2018. године. 

На основу изложеног, донесено је Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
Поука о правном средству 
 

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:01-022-122/22 
Датум:17.06.2022. год. 
 

На основу члана 4. став (2) 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 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина општине Костајница у 
функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница на 
сједници одржаној дана 17.06.2022. године  д о н 
о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности чланова 
Надзорног одбора Комуналног предузећа 

,,Комунално“ а.д. Костајница 
 

1. Именују се вршиоци дужности  чланова 
Надзорног одбора КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница у саставу: 

 
1.Јелена Саџак 
 
2.Боривој Бегић 
 
3.Зоран Бајалица 

 
2. Именовања из тачке 1. овог Рјешења трајаће 
до именовања чланова Надзорног одбора након 
спроведног поступка јавне конкуренције. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
Образложење 

 
Скупштина Општине Костајница, у функцији 

Скупштине акционара КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница је дана 30.03.2022. године донијела 
нови Статут Комуналног предузећа 
,,Комунално“ а.д. Костајница којим је 
предвиђено да се Надзорни одбор састоји од три 
(3) члана.  
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Узимајући у обзир чињеницу како је 

претходним Статутом било предвиђено да се 
Надзорни одбор састоји од пет (5) чланова, 
Скупштина општине, у функцији Скупштине 
акционара Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
а.д. Костајницаje разрјешила дужности чланове 
Надзорног одбора именоване Рјешењем о 
именовању Надзорног одбора КП ,,Комунално“ 
а.д. Костајница број: 01-022-144/18, од 
17.12.2018. године. 

Скупштина општине, у функцији Скупштине 
акционара Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
а.д. Костајница именује вршиоце дужности 
чланове Надзорног одбора до расписивања 
јавног конкурса за упражењену позицију. 
 

На основу изложеног, донесено је Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
Поука о правном средству 
 

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. 
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