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УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ 
 

 

 Сходно одредбама члана 8. став 1. Пословника о раду Надзорног одбора 

А.Д. ”Комуналац” Бијељина, Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина 

доставља Скупштини акцинара А.Д. ”Комуналац” Бијељина Извјештај о свом раду 

за период од 01.01. -31.12.2016.године.   

 

Надзорни одбор у извјештајном периоду ради у  саставу: Горан Марковић,  

Зоран Васић и Срђан Станојевић као вршиоци дужности члана Надзорног одбора 

испред акцијског капитала Града Бијељина, на коју функцију су именовани 

Одлуком Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина број:5371/2015 од 

03.08.2015.године, и Војин Митровић и Зоран Прибишић испред мањинског 

акционара „Окртан промет“д.о.о. Бијељина, који су на функцију члана Надзорног 

одбора именовани Одлуком Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина 

број: 6488/2013 од 03.12.2013.године.  

У наведеном сатаву, Надзорни одбор  је одржао  је 10 (десет) сједница, и то  

9 (девет) редовних сједница ( од 5. до 13. сједнице) и 1 (једну) ванредну сједницу. 

Предсједник Надзорног одбора у наведеном саставу је Горан Марковић, 

дипломирани правник.  

 

Надзорни одбор је, водећи  рачуна о усклађености пословања Друштва са 

законским прописима, у извјештајном периоду разматрао извјештаје, планове и 

друга акта Управе Друштва. Од 04.07.2016.године, односно од конституисања 

Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, Надзорни одбор је разматрао и 

периодичне Извјештаје о раду наведеног  Одбора  чији су закључци и препоруке  

по одређеним питањима били основа за заузимање ставова и доношења закључака 

и одлука Надзорног одбора Друштва. По законом дефинисаним питањима, 

Надзорни одбор је утврђивао приједлоге одлука за Скупштину акционара А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина. 

  

 У наставку Извјештаја је дат преглед: одржаних сједница Надзорног одбора 

Друштва, одлука, приједлога одлука и закључака донесених по усвојеним   тачкама 

дневног реда. 
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РАД  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016.ГОДИНЕ ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ 

 
 

 

5. сједница одржана дана 01.02.2016.године 
 

Т А Ч К А  1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са: 
          а) 3. сједнице  Надзорног   одбора  Друштва 

   б) 4.сједнице  Надзорног одбора Друштва 
Једногласно су донесени: 
З А К Љ У Ч А К: Усваја  се Извод  из  записника   са  треће сједнице  Надзорног  

одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 7803/2015 од  25.11.2015.године. 

 
З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  Управа Друштва да, сходно Закључку 

Надзорног одбора, број: 7802/2015, донесеном на трећој сједници одржаној дана 

25.11.2015.године, за наредну сједницу Надзорног  одбора А.Д.“Комуналац“Бијељина достави 

члановима Одбора Програм мјера за побољшање пословања Друштва и остварење позитивног 

финансијског резултата 2015.године. 

 
З А К Љ У Ч А К: Усваја  се Извод  из  записника   са  четврте сједнице Надзорног  

одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 8042-1/2015 од  04.12.2015. године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије  

о  извршеном попису    средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2015.године са 

приједлозима Одлука  
Једногласно су донесене: 

О Д Л У К А 
о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије 

    I 
       УСВАЈА  СЕ Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису 

средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2015.године, број: 244/2016 од 

27.01.2016.године.           
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О Д Л У К А 

о отпису и искњижавању основних средстава 
I 

          ОДОБРАВА  СЕ   отпис   и   искњижавање   основних   средстава - опреме, на 

начин како слиједи:  на конту 022 – опрема (инвентурни број: 250, 582, 593, 611, 633, 

829, 1106, 1144, 1188 и 1236) ,  искњижити: 
- са набавне вриједности износ од................................     4.286,00 КМ, 
- са исправке вриједности износ од..............................      3.178,30 КМ. 
        Износ од 1.107,70 КМ, који представља садашњу вриједност отписаних основних 

средстава-опреме, која се евидентира на аналитичком конту расхода 57020,  књижити на 

начин како слиједи: 
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- на терет расхода књижити износ од ............................       1.101,13 КМ, 
- умањити ревалоризационе резерве отписане опреме 

         које покривају дио расхода, за износ од......................               6,57 КМ, 
- умањити остатак ревалоризационих резерви отписане 

         опреме за износ од.........................................................             39,46 КМ, 
- у корист нераспоређене добити текуће године,  
   књижити износ од .........................................................             39,46 КМ.                                                                                                                                                  

     II 
         Саставни дио Одлуке је Извјештај о попису основних средстава на дан 31.12.2015. 

године, број: 64/2016 од 11.01.2016.године. 
III 

      Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове 

Одлуке. 
IV 

          Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове 

Одлуке извршити под 31.12.2015.године. 

 
О Д Л У К А 

о отпису  материјала и недовршене производње 
I 

       ОДОБРАВА  СЕ   отпис  и искњижавање  износа од 322,00 КМ ( словима: 

тристотинедвадесетдва 00/100 КМ ) са конта 11000  на  терет  расхода  конта 57900. 
II 

     Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о попису залиха роба у свим магацинима и 

расдаднику на дан 31.12.2015.године, број: 191/16 од 22.01.2016.године. 
III 

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове 

Одлуке. 
IV 

    Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове 

Одлуке извршити под 31.12.2015.године. 
 

О Д Л У К А 
о отпису  ситног инвентара и алата у употреби 

I 
       ОДОБРАВА СЕ отпис и искњижавање ситног инвентара и алата у употреби, због 

дотрајалости, квара или немогућности даље употребе у вриједности од 25.638,52 КМ ( 

словима: двадесетпетхиљадашестстотинатридесетосам  52/100 КМ ). 
II 

     Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о отпису ситног инвентара и алата у 

употреби број: 8758/2015 од 31.12.2015.године. 
III 

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за провођење ове 

Одлуке. 
IV 

    Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове 

Одлуке извршити под 31.12.2015.године. 
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Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога  Плана набавке А.Д.“Комуналац“ Бијељина зa 

2016.годину 

Једногласно су донесени: 
О Д Л У К А 

о усвајању Плана набавке А.Д. „Комуналац“Бијељина 
 за 2016.годину 

I 
УСВАЈА СЕ План набавке А.Д.”Комуналац” Бијељина за  2016.годину.                                                                                                                                             

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  Управа Друштва да Надзорном одбору А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина доставља на разматрање извјештаје о свим проведеним јавним 

набавкама у А.Д.“Комуналац“ Бијељина које се реализују између двије сједнице Надзорног 

одбора Друштва. 
Саставни дио извјештаја треба да буду: 

- копије записника о проведеним јавним набавкама и 

- копије одлука о избору најповољнијег понуђача. 

 

 

 

Т А Ч К А 4. - Разматрање приједлога  Правилника о пијачном реду А.Д. “Комуналац“ 

Бијељина 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
о усвајању Правилника о пијачном реду  

А.Д. „Комуналац“Бијељина  
I 

УСВАЈА СЕ  Правилник о пијачном реду А.Д. ”Комуналац” Бијељина. 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Т А Ч К А 5. - Разматрање приједлога Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица 

I 
       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, 

корисника услуга Друштва, у износу од  2.923,03 КМ  ( словима: двијехиљадедевет -

стотинадвадесеттри  03/100КМ ). 
 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  
 

Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 2.923,03  

 20110 Потраживања од физичких лица  2.923,03 
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II 
     Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких  

лица, број: 237/2016 од  26.01.2016.године.     
III 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

                                                                                                                                                      
Т А Ч К А 6. - Разматрање Тужбе ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“доо, Бијељина 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

договори заједнички састанак са Градоначелником Града Бијељина на коме ће бити присутни 

и: ВД директора А.Д. “Комуналац“ Бијељина, чланови  Надзорног  одбора   А.Д.  „Комуналац“ 

Бијељина и директор  Јавног предузећа  Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“доо Бијељина. 
За наведени састанак, Управа Друштва треба да припреми и презентује Градоначелнику 

ваљану информацију о цијени прикупљања и депоновања комуналног отпада за претходни 

период, а почевши од  2012. године.  

 

 

 
Т А Ч K A  7. - Т е к у ћ а   п и т а њ а: 

    а) Разматрање Захтјева Поповић Младенка за куповину земљишта 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
I 

Надзорни одбор Друштва је сагласан са Захтјевом Петковић Младенка из Попова, 

број: 7742/15 од 23.11.2015.године, за куповину земљишта, које је у посједу 

А.Д.“Комуналац“Бијељина, а које у нарави представља дио катастарске парцеле број 2070, 

уписане у лист непокретности у КО Попови број 296/3, приближне површине  200 m
2
. 

II 
Подносилац Захтјева се обавезује, да, уколикио добије сагласност Скупштине 

акционара Друштва за куповину наведеног земљишта, о свом трошку изврши припремне 

провјере и  све припремне радње (геодетске и формално-правне) неопходне за провођење 

предметне купопродаје земљишта. 
III 

Приједлог Oдлуке, упућује се Скупштини акционара А.Д. “Коминалац“ Бијељина 

на даљу процедуру. 
IV 

Приједлог  Одлуке ступа на снагу даном доношења. 
 

 

 б) Разматрање Молбе Николић Благише 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
I 

ОДБИЈА СЕ  Молба Николић Благише, број: 212/2016 од 25. 01.2016.године, за 

умањење дуга.     
II 

Именовани из члана 1. ове Одлуке обавезује се да измири сва дуговања према 

А.Д.“Комуналац“Бијељина, одређених Пресудом Основног суда у Бијељини                                
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број: Mal-444/05 од дана 21.12.2007.године. 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

                                           

                                                                                                            

Под тачком „Текућа питања“, Војин Митровић,  власник мањинског акционара 

„ОКТАН ПРОМЕТ“ доо Бијељина, је усмено поднио захтјев: да вршилац дужности 

директора Друштва презентује представнику већинског акционара Град Бијељина, 

Градоначелнику Мићић Мићи,  да „ОКТАН ПРОМЕТ“ доо Бијељина захтјева да  један члан 

Управе Друштва буде испред наведеног мањинског акционара, те да му се одговор достави 

у писаној форми. 
Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

обавијести представника већинског акционара А.Д.“Комуналац“Бијељина, Градоначелника 

Града Бијељина, да представник мањинског акционара А.Д. “Комуналац“ Бијељина 

„ОКТАН ПРОМЕТ“ доо Бијељина, кога заступа власник Војин Митровић, захтјева да  

један члан Управе Друштва буде испред наведеног мањинског акционара, те да му се 

одговор достави у писаној форми. 
 

 

 

 

1. ванредна сједница одржана дана 19.02.2015.године 

 
Т А Ч К А  1. - Разматрање приједлога Управе Друштва за подношење тужбе против 

Градске управе  Града Бијељина због неблаговременог плаћања рачуна за извршене 

услуге 

Једногласно су донесени: 

      З А К Љ У Ч А К: ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

организује  заједнички  састанак  са   надлежним у Градској управи Града Бијељина на коме 

ће бити присутни Управа    А.Д.  “Комуналац“  Бијељина   и   директор     Јавног   предузећа  

Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“доо Бијељина, а у циљу  рјешавања актуелног тужбеног  

захтјева Регионалне депоније „ЕКО-ДЕП“доо Бијељина и спорних дугова Градске управе 

Града Бијељина према А.Д.“Комуналац“Бијељина. 

                                                                                                                                        

З А К Љ У Ч А К: ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

припреми информацију  за Градску управу Града Бијељина која би била основа за 

подношење захтјева за повећање цијене услуга прикупљања и одвоза комуналног отпада. 
 

 

 

Т А Ч К А  2. – Р а з н о 
По овој тачки дневног реда, Зоран Прибишић је питао да ли је било пријема нових 

радника послије 03. августа 2015.године,  након што је  Скупштине акционара донијела 

Закључак да се смањи број запослених радника у Друштву и да се пријем радника у радни 

однос на неодређено вријеме убудуће проводи уз сагласност Скупштине акционара 

Друштва. Информисао је присутне да власник мањинског акционара „ОКТАН 

ПРОМЕТ“д.о.о. Бијељина  о наведеном  жели информацију за следећу сједницу Надзорног 

одбора.  
Једногласно је донесен: 
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З А К Љ У Ч А К: ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да за 

наредну сједницу Надзорног одбора Друштва припреми информацију о запошљавању нових 

радника и промјенама у кадровској структури након   03. августа 2015.године, односно, од 

дана  именовања Надзорног одбора Друштва у актуелном саставу. 
 

 

 
 

6. сједница одржана дана 25.02.2016.године 

 
Т А  Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са: 

          - 5. сједнице  Надзорног   одбора  Друштва, 
          - 1. ванредне сједнице Надзорног одбора Друштва 

Једногласно су донесени: 
З А К Љ У Ч А К: Усваја  се Извод  из  записника   са  пете сједнице  Надзорног  

одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 346/2016 од  01.02.2016.године. 
 

З А К Љ У Ч А К: Усваја  се Извод  из  записника   са  прве ванредне  сједнице  

Надзорног  одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 598/2016 од  19.02.2016. године. 
 

 

 

Т А Ч К А  2. -  Разматрање неревидираног Финансијског извјештаја А.Д.”Комуналац” 

Бијељина за 2015.годину са Нотама  
Са три гласа „ЗА“ и два гласа „УЗДРЖАН“ је донесена: 

О Д Л У К А 
о усвајању неревидираног Финансијског извјештаја 

за 2015.годину 
I 

УСВАЈА СЕ неревидирани Финансијски извјештај А.Д. ”Комуналац” Бијељина за  

2015.годину, број: 585/2016 од 18.02.2016.године са Нотама-Напоменама уз Годишњи 

финансијски извјештај за 2015.годину, број: 586/2016 од 18.02.2016.године.              
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 
Т А Ч К А  3. - Разматрање Програма мјера за побољшање пословања и остварење 

позитивног  финансијског резултата    
Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: УСВАЈА СЕ Програм мјера за побољшање пословања и 

остварење  позитивног финансијског резултата,  број: 641/2016 од 23.02.2016.године.                                                                                                                              
Обавезује   се   вршилац   дужности   директора   Друштва   да   четворомјесечно    

подноси   Надзорном   одбору   Друштва   извјештај о   реализованим   активностима  по                                                                                                                                         
предложеним мјерама за побољшање пословања у предметном акту. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Т А Ч К А  4. - Т е к у ћ а   п и т а њ а: 
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    а) Информација са заједничког састанка са надлежним у Градској управи Града 

Бијељина одржаног везано  за рјешавање актуелног тужбеног захтјева Регионалне 

депоније „ЕКО-ДЕП“д.о.о. Бијељина и спорних дугова Градске управе Града Бијељина 

према А.Д.“Комуналац“ Бијељина 
Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ вршилац дужности директора Друштва да у 

што краћем року организује  заједнички састанак са  директором   Јавног предузећа  

Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“д.о.о. Бијељина на коме ће бити урађен протокол о 

поравнању везано за актуелни тужбени захтјев Регионалне депоније „ЕКО-ДЕП“д.о.о. 

Бијељина, те да се договори  будућа сарадња, са акцентом на продужење рока плаћања за 

извршене услуге депоновања отпада, а у складу са усменим договором са надлежним у 

Градској управи Града Бијељина. 
 

 

    б) Информација о промјенама у структури запослених у А.Д. “Комуналац“  Бијељина у 

периоду  од  03.08.2015.-24.02.2016.године 
Једногласно су донесени: 

З А К Љ У Ч А К: ПРИХВАТА СЕ Информација о промјенама у структури 

запослених у А.Д. “Комуналац“ Бијељина у периоду  од  03.08.2015.-24.02.2016.године, 

број: 660/2016 од 24.02.2016.године. 
 

З А К Љ У Ч А К. ЗАДУЖУЈЕ СЕ вршилац дужности директора Друштва да 

четворомјесечно подноси Надзорном одбору Друштва информацију о промјенама у 

структури запослених у А.Д. “Комуналац“ Бијељина. 
 

 

Под тачком „Текућа питања“, Војин Митровић је информисао присутне о чему је 

разговарао са надлежним у Градској управи Града Бијељина везано за пословање и 

актуелне проблеме Друштва. 

Једногласно су донесени: 
З А К Љ У Ч А К:Законску процедуру против корисника комуналних услуга  који 

по наведеном основу дугују А.Д.“Комуналац“ Бијељина, од 01.03.2016.године не може у 

име Друштва, проводити Адвокатска канцеларија  Стевановић. 
Против корисника комуналних услуга  који по наведеном основу дугују Друштву, 

законску процедуру ће покретати и проводеити дипломирани правници запослени у 

А.Д.“Комуналац“ Бијељина.                                                                                                                                                                                                                                                         
Предмети који су до 01.03.2016. године уступљени Адвокатској канцеларији  

Стевановић, а по којима није покренут поступак, преузети од исте и задужити  

дипломиране правнике Друштва за рјешавање истих. 
                                                                                                                                                                         

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да припреми приједлог 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мијеста у А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина у складу са потребама Друштва и исти достави на разматрање 

Надзорном одбору Друштва. 
Обавезује се Управа Друштва да до доношења новог  Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мијеста у А.Д. “Комуналац“ Бијељина не прима у 

радни однос нове раднике и да све  промјене у кадровској структури проводи уз претходну 

сагласност Надзорног одбора Друштва.  
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Тачан рок до када треба да се припреми приједлог Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мијеста у А.Д. “Комуналац“ Бијељина у складу са 

потребама Друштва и исти достави на разматрање Надзорном одбору Друштва, биће 

утврђен на наредној сједници Надзорног одбора Друштва. 
 

 

 

                                                                                                                                                                    

7. сједница одржана дана 04.04.2016.године 

 
Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 6. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 

Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  шесте сједнице  Надзорног  

одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 677/2016 од  25.02.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Разматрање Извјештаја о пословању  А.Д. “Комуналац“ Бијељина  за 

2015.годину 

Са три гласа „ЗА“, и два гласа „УЗДРЖАН“ је утврђен приједлог: 
 О Д Л У К Е 

о  усвајању Извјештаја о пословању 

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2015.годину 

I 

 УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2015. годину,  

број: 1017/2016 од 25.03.2016.године, и исти упућује Скупштини акционара Друштва на 

даље разматрање и усвајање. 

 Саставни дио Извјештаја  је Изјава о усклађености организације и дјеловања са 

кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања). 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Т А Ч К А 3.  - Разматрање приједлога Плана пословања  А.Д. “Комуналац“ Бијељина  

за 2016.годину 

Са три гласа „ЗА“, и два гласа „УЗДРЖАН“ је утврђен приједлог 
О Д Л У К Е 

о усвајању приједлога Плана пословања  

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2016.годину 

I 

        УСВАЈА СЕ  приједлог Плана пословања А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 

2016.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на даље 

разматрање и усвајање. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
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Т А Ч К А 4. -  Разматрање приједлога Плана пословања А.Д.“Комуналац“ Бијељина  за 

период 2016.-2018.година 

 

Са три гласа „ЗА“, и два гласа „УЗДРЖАН“ је  утврђен приједлог: 
О Д Л У К Е 

о усвајању приједлога Плана пословања  

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 2016.-2018.година 

I 

        УСВАЈА СЕ  приједлог Плана пословања А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 

2016.-2018.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на 

даље разматрање и усвајање. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

Т А Ч К А 5.  - Разматрање приједлога Плана инвестиција А.Д.“Комуналац“ Бијељина  

за 2016 годину 

Једногласно је утврђен приједлог: 

О Д Л У К Е 
о усвајању приједлога Плана инвестиција  

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2016.годину 

I 

        УСВАЈА СЕ  приједлог Плана инвестиција А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 

2016.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на даље 

разматрање и усвајање. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

Т А Ч К А 6.  - Разматрање приједлога Плана инвестиција А.Д.“Комуналац“ Бијељина  

за период  2016.-2018.година 

Једногласно је утврђен приједлог: 

О Д Л У К Е 
о усвајању приједлога Плана инвестиција  

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 2016.-2018.година 

I 

        УСВАЈА СЕ  приједлог Плана инвестиција А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 

2016.-2018.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина на 

даље разматрање и усвајање. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о утврђивању благајничког максимума  А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина 

Једногласно је донесена: 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА  
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I 

 Готов новац у благајни може се држати до износа утврђеног благајничким 

максимумом и користити се за готовинска плаћања за намјене из члана 3. Уредбе о 

условима и начину плаћања готовим новцем (Службени гласник Републике Српске, број 

86/2012). 

II 

 Износ готовог новца који се може држати у благајни (благајнички максимум) за 

плаћање готовим новцем, утврђен је на основу просјечних дневних исплата из благајне у 

претходном периоду, као и других услова који су од утицаја за потребу држања готовог 

новца у благајни, и износи 5.000,00 КМ. 

III 

 У благајнички максимум не улази готов новац подигнут са рачуна код овлашћене 

организације за намјене из члана 3. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 

(Службени гласник Републике Српске, број 86/2012), ако је овај новац исплаћен истог или 

наредног дана од дана његовог подизања. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

V 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању благајничког 

максимума за АД „Комуналац“ Бијељина, број 2828/2015 од 29.04.2015. године. 

                                                                                                                               

 

 

Т А Ч К А  8.  - Т е к у ћ а   п и т а њ а:                                                                                                                                        

а) Разматрање анонимног Захтјева за предузимање мјера 

Једногласно је донесен: 

  З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да по 

поднесеном анонимном Захтјеву за предузимање мјера, број: 1137/2016 од 

01.04.2016.године, везано за Уговор о раду на одређено вријеме за период од 

1.3.2016.године до 31.5.2016.године, који је у име А.Д.“Комуналац“Бијељина, ВД директора 

Друштва Милорад Стјепановић закључио са Јасном Гордић, о истом обави  разговор са 

представником већинског акционара А.Д.“Комуналац“Бијељина, Градоначелником  Града 

Бијељина, те потом предузме мјере  које регулишу  даљи радни статус именоване у А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина.  

 

 

б) Информација по Закључку Надзорног одбора о јавним набавкама у Друштву 

Једногласно је донесен: 

 З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да  

за наредну сједницу достави на разматрање Надзорном одбору А.Д. “Комуналац“ Бијељина 

извјештај о свим проведеним  јавним набавкама  у Друштву у 2015.години са пратећом 

документацијом: 

- копије записника о проведеним јавним набавкама и 

- копије одлука о избору најповољнијег понуђача. 

 

 

в) Информација о даљој активности по тужбеном захтјеву Регионалне 

депоније „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина  

Вршилац  дужности директора Друштва, Милорад Стјепановић је информисао 

чланове Надзорног одбора да је Управа Друштва поднијела тужбу против Градске управе 
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Града Бијељина због неплаћених рачуна за извршене услуге, а што је у узрочно--

последичној вези са  тужбеним захтјевом Регионалне депоније „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина.  

 

г) Информација по Закључку Надзорног одбора о захтјеву мањинског акционара 

А.Д.“Комуналац“Бијељина „ОКТАН ПРОМЕТ“ доо Бијељина 

Једногласно је донесен:                                                                                                                           

З А К Љ У Ч А К:  ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да  

обавијести представника већинског акционара А.Д. “Комуналац“ Бијељина,                                                                                                                                 

Градоначелника  Града  Бијељина,  да  представник   мањинског   акционара   А.Д.  

“Комуналац“ Бијељина „ОКТАН ПРОМЕТ“ доо Бијељина, кога заступа власник Војин 

Митровић, захтјева да  један члан Управе Друштва буде испред наведеног мањинског 

акционара, те да му се одговор достави у писаној форми за наредну сједницу Надзорног 

одбора Друштва. 

 

 

 

 

8. сједница одржана дана 28.04.2016.године 

 

Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 7. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 

Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  седме сједнице  Надзорног  

одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 1155/2016 од  04.04.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја 

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2015.годину 

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ утврђен је  

приједлог: 

О Д Л У К Е 
о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја 

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2015.годину 

I 

 УСВАЈА СЕ Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја  А.Д. 

”Комуналац” Бијељина за 2015.годину, независног ревизора ДОО”РЕВИДЕРЕ” Бијељина, 

број: 1203/2016 од 07.04.2016.године, и упућује Скупштини акционара Друштва на даље 

разматрање и усвајање. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

                  

                                                                                                                                                                                                              

Т А Ч К А 3.  - Разматрање  ревидираног Финансијског извјештаја А.Д. ”Комуналац” 

Бијељина за  2015.годину  

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ утврђен је 

приједлог: 
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О Д Л У К Е 

о усвајању Финансијског извјештаја 

А.Д. ”Комуналац” Бијељина  за 2015.годину  

I 

  УСВАЈА СЕ   Финансијски извјештај А.Д.”Комуналац” Бијељина за  2015. 

годину, број: 585/2016 од 18.02.2016. године са Нотама-Напоменама уз Годишњи 

финансијски извјештај за 2016.годину, број: 586/2016 од 18.02.2016.године, и исти упућује 

Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 Т А Ч К А 4. -  Доношење приједлога Одлуке о  расподјели добити из 2015.године 
Једногласно је утврђен приједлог: 

 О Д Л У К Е 

о расподјели добити из 2015.године 

I                                      

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2015.годину од стране  независног 

ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђена је остварена добит   А.Д.”Комуналац” 

Бијељина у износу од 45.628,37 КМ. 

II 
 Остварена добит из члана 1.  Одлуке распоредиће се на начин како слиједи: 

 5% од остварене добити у износу од 2.281,42 КМ распоредиће се у законске резерве 

Друштва и 

 износ од   43.346,95 КМ остаје као нераспоређена добит. 

III 

 Приједлог Одлуке о расподјели добити из 2015.године се упућује Скупштини 

акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина на даљу процедуру. 

 

 

 

Т А Ч К А 5. - Разматрање  Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2015.годину 

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ утврђен је 

приједлог: 
О Д Л У К Е 

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију  

А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2015.годину 

I 

 УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац” Бијељина за 

2015.годину,  број: 6907-1/2015 од 14.10.2015. године, и упућује на даље разматрање и 

усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
 

 

Т А Ч К А 6.-  Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2015.годину 

Једногласно је донесен: 
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З А К Љ У Ч А К: Извјештај о раду Надзорног одбора  А.Д. ”Комуналац” 

Бијељина за 2015.годину,  број: 1349/2016 од 20.04.2016. године се упућује на даље 

разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина. 

 

 

Т А Ч К А 7. - Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у периоду од  

03.08.2015. до 25.04.2016.године 

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ утврђен је 

приједлог: 
О Д Л У К Е 

о усвајању Извјештаја о структури запослених  

у периоду од 03.08.2015. до 25.04.2016.године  

I 

 УСВАЈА СЕ Извјештај о структури запослених у А.Д. „Комуналац“ Бијељина у 

периоду од 03.08.2015. до 25.04.2016.године,  број: 1408/2016 од 25.04.2016. године, и 

упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” 

Бијељина. 

II 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

 Т А Ч К А 8. - Доношење приједлога Одлуке о: 

         а)  разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д.“Комуналац“ Бијељина, 

  Једногласно је утврђен приједлог:  

О Д Л У К Е 
о разрјешењу  чланова Одбора за ревизију 

А.Д. "Комуналац" Бијељина 

I 

РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ,  због истека мандата на који су именоване, функције члана 

Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина, и то: 

1. Цвијета Јосиповић, диипломирани економист из Бијељине и 

2. Стоја Ристић, дипломирани економист из Бијељине. 
II 

Именоване из члана 1. ове Одлуке се разрјешавају функције члана Одбора за 

ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина са даном 17.10.2015.године. 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

     б)  именовање   чланова Одбора за   ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина 

Једногласно је утврђен приједлог:                      

О Д Л У К Е 
о именовању  чланова Одбора за ревизију 

А.Д. "Комуналац" Бијељина 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ, на функцију члана Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац” Бијељина, 

и то: 

            1. Стоја Ристић, дипломирани економист из Бијељине, 
            2. Гордана Којић, дипломирани економист из Бијељине  и 

            3. Даница Петровић, доктор економских наука из Бијељине. 
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II 
Именовање  из члана 1. ове Одлуке врши се на перод од четири године уз 

могућност поновног избора. 
III 

Утврђује се мјесечна нето накнада за рад именованих у Одбор за ревизију А.Д. 

„Комуналац“ Бијељина у износу од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ). 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

                                  

 

Т А Ч К А 9. -  Доношење Одлуке о сазивању шесте годишње сједнице Скупштине 

акционара А.Д.  „Комуналац“ Бијељина са дневним  редом 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 

о сазивању  шесте годишње сједнице 

Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина 

I 

 Шеста годишња сједница Скупштине акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, 

сазива се за 30.05.2016.године, са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва. 

II 

 У случају недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара заказује 

се за 31.05.2016.године у 12,00 сати, у просторијама Друштва, са истим дневним редом. 

III 

 Сазив за  сједницу Скупштине акционара објавиће се у  једном дневном листу 

великог тиража. 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 За сједницу Скупштине акционара се предлаже сљедећи: 

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

  1. Избор  радних тијела Скупштине Друштва, 

  2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање, 

  3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва, 

  4.  Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д.”Комуналац”  

       Бијељина за 2015.годину, 

  5. Разматрање  и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за    2015.годину, 

  6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2015.годину, 

  7. Доношење   Одлуке о  расподјели добити  из 2015.године, 

  8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2016.годину, 

  9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2016.-2018.година, 

10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2016.годину, 

11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2016.-2018.година, 

12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2015.годину, 

13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2015.годину, 

14. Доношење Одлуке:  

       а) о разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д.“Комуналац“Бијељина, 

       а) о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д.“Комуналац“Бијељина, 

15. Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у А.Д. “Комуналац“ Бијељина у   

       периоду 03.08.2015.године до 25.04.2016.године. 
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Т А Ч К А 10. - Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 

за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица 

I 

       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, 

корисника услуга Друштва, у износу од  2.601,43 КМ  ( словима: двијехиљадешест- 

стотинаједна  43/100КМ ). 
 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  
 

Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 2.601,43  

 20110 Потраживања од физичких лица  2.601,43 
 

II 

     Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких 

лица, број: 1330/2016 од  19.04.2016.године. 
III 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

 

Т А Ч К А 11. - Разматрање Извјештаја о свим проведеним јавним набавкама у АД 

“Комуналац“ Бијељина у периоду 01.01.2016. до 11.04.2016.године 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К. Прихвата се Извјештај  о свим проведеним јавним набавкама у 

А.Д. “Комуналац“ Бијељина у периоду 01.01.2016. до 11.04.2016.године, број: 1233/2016 од 

11.04.2016.године. 

 

 

                             

Т А Ч К А 12. -  Разматрање Извјештаја Комисије за јавне набавке за период 

01.01.2015.године  до  31.12.2015.године 

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ донесен је: 
З А К Љ У Ч А К: Прихвата се Извјештај Комисије за јавне набавке о извршеним 

набавкама у периоду 01.01.2015.године  до 31.12.2015.године, број: 1413/16 од 25.04.2016. 

године.  

                              

 

 

Т А Ч К А 13.-  Разматрање Приговора  Милић Младена на: 

      а) „Писмено упозорење раднику“, број: 991/2016 од 24.03.2016.године  

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
ОДБИЈА СЕ Приговор Милић (Манојло) Младена из Бијељине, радника А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина, број: 1175/2016 од 06.04.2016.године, поднесено  на Писмено 

упозорење раднику, број: 991/2016 од 24.03.2016.године, као неоснован.  

О б р а з л о ж е њ е 

Послодавац А.Д. „Комуналац“ Бијељина је, имајући у виду овлашћења директора 

да  одлучује о правима и обавезама радника  из члана 198. став (1) Закона о раду 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) и члaнa 4. стaв (1) Прaвиникa o рaду 

A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj: 4168/09 oд 09.11.2009.гoдинe, Првих измjeнa Прaвиникa 

o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj:651/2010 oд 25.02.2010. гoдинe и Других измjeнa 

Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj:630/2011 oд 22.02.2011.гoдинe, изрекао 

мјеру Писмено упозорење раднику Милић ( Манојло) Младену, број: 991/2016 од 

24.03.2016.године јер се насилнички понашао према другом раднику и није поштовао 

радну дисциплину, односно, јер је учинио тежу повреду радне обаввезе. 

Именовани је на наведено Писмено упозорење раднику благовремено уложио 

Приговор у коме је навео да  послодавац приликом изрицања Писменог упозорења раднику 

није адекватно утврдио његову одговорност као и да је изречено Писмено упозорење 

раднику „јако строга санкција“. 

У поступку разматрања Приговора, утврђено је да је подносилац Приговора 

несумњиво испољио насилничко понашање, што је видљиво из датих изјава, и то: 

1) Изjaве Бjeлoбрк Прeдрaгa, брoj: 966/2016 oд 23.03.2016.гoдинe,  

2) Изjaве Сeкулић Брaнкa, брoj: 968/2016 oд 23.03.2016.гoдинe,  

као и из Изjaве самог подносиоца Приговора, брoj 967/2016 oд 23.03.2016.гoдинe. 

Закон о раду  даје могућност раднику који сматра да му је послодавац повриједио 

право из радног односа, да, у циљу заштите својих права, може поднијети писани захтјев 

послодавцу да му обезбиједи остваривање тог права. 

Затим, у складу са чланом 201. Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“, број:1/16) радник који сматра да му је послодавац повриједио право из радног 

односа може да поднесе приједлог за мирно рјешавање радног спора надлежном органу 

или тужбу надлежном суду за заштиту тог права, односно, може, а што је у складу са 

чланом 268. став (2)  Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) и 

чланом 74. став (1) Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj: 4168/09 oд 

09.11.2009.гoдинe, Првих измjeнa Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, 

брoj:651/2010 oд 25.02.2010. гoдинe и Других измjeнa Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” 

Биjeљинa, брoj:630/2011 oд 22.02.2011.гoдинe, поднијети приговор Надзорном одбору  

Друштва као другостепеном органу. 

Сходно наведеном радник Милић Младен је улажући Приговор  на Писмено 

упозорење раднику, искористио могућност да заштити своја права из радног односа. 

Како је неоспорно утврђено да се подносилац Приговора насилнички понашао 

према другом раднику Друштва, послодавац је, сходно члану 179. став (2) тачка 6) Закона о 

раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16), могао раднику, за повреду радне 

дисциплине, односно, учињену тежу повреде радне обавезе, да откаже уговор о раду јер је, 

сходно наведеном, за то постојао оправдан разлог. 

 Међутим, послодавац је, узимајући у обзир дужину радног стажа подносиоца 

Приговора у А.Д. „Комуналац“ Бијељина, одлучио да именованом у складу са чланом 141.  

став 1. тачка б) Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16), умјесто 

отказа уговора о раду изрекне блажу мјеру, и то писмeнo упoзoрeњe сa нajaвoм oткaзa 

Угoвoрa o рaду нa нeoдрeђeнo вриjeмe, брoj: 2729-91/05 oд 09.09.2005.гoдинe, a бeз 

пoнoвнoг упoзoрeњa, aкo имeнoвaни у нaрeднoм рoку oд шeст мjeсeци учини пoврeду 

рaднe oбaвeзe или нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe. 

Након разматрања Приговора оспораваног Писменог упозорења раднику, као и 

осталих прилога из досијеа радника Милић Младена, Надзорни одбор  А.Д. „Комуналац“ 

Бијељина је оддлучио као у диспозитиву Одлуке. 

П р а в н а   п о у к а: Радник може покренути поступак против ове Одлуке у складу са 

чланом 201. Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске“, број 1/16). 
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      б) Разматрање Приговора  Милић Младена на на писмено Рјешење о годишњем 

одмору број: 855-1/2016 од 14.03.2016. године 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
ОДБИЈА СЕ Приговор Милић (Манојло) Младена из Бијељине, радника А.Д. 

“Комуналац“ Бијељина, број: 1176/2016 од 06.04.2016.године, изјављено на Рјешење о 

годишњем одмору, број: 855-1/2016 од 14.03.2016.године, као неоснован.  

О б р а з л о ж е њ е 
Послодавац А.Д. „Комуналац“ Бијељина је, имајући у виду овлашћења директора да  

одлучује о правима и обавезама радника  из члана 198. став (1) Закона о раду и члaнa 4. стaв (1) 

Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj: 4168/09 oд 09.11.2009.гoдинe, Првих 

измjeнa Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj:651/2010 oд 25.02.2010. гoдинe и 

Других измjeнa Прaвиникa o рaду A.Д.”Кoмунaлaц” Биjeљинa, брoj:630/2011 oд 

22.02.2011.гoдинe, донио Рјешење о годишњем одмору раднику Милић ( Манојло) Младену, 

број: 855-1/2016 од 14.03.2016. године, којим се утврђује право именованог на годишњи одмор 

за 2016.годину у трајању од 24 радна дана, у периоду од 11.03.2016.године до 

13.04.2016.године. 

Именовани је на наведено Рјешење благовремено уложио Приговор у коме је навео да  

„исто нити је потписано од стране директора нити је на исто стављен печат, тако да исто и нема 

карактер рјешења јер нема потписа и печат, то је обичан папир“. 

У поступку разматрања Приговора, утврђено је да је подносилац Приговора лично 

примио Рјешење о годишњем одмору, број: 855-1/2016 од 14.03.2016.године, што је потврдио и 

својим потписом, а из самог садржаја рјешења је видљиво да је исто потписао ВД директора 

Друштва, као и да је овјерено печатом А.Д.“Комуналац“ Бијељина. 

Након разматрања Приговора оспораваног Рјешења о годишњем одмору, као и осталих 

прилога из досијеа радника Милић Младена, Надзорни одбор  А.Д. „Комуналац“ Бијељина је 

оддлучио као у диспозитиву Одлуке. 

П р а в н а   п о у к а: Радник може покренути поступак против ове Одлуке у складу са чланом 

201. Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске“, број 1/16). 

 

 

 

Т А Ч К А 14. - Разматрање Приговора Јасне Гордић на Рјешење о престанку радног 

односа број: 1266/2016 од 12.04.2016.године 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: Налаже се Управи А.Д. „Комуналац“ Бијељина да размотри 

Приговор Јасне Гордић, број: 1383/2016 од 21.04.2016.године, да ли је поступак проведен у 

складу са одредбама новог Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16), те да се поступи у складу са одредбама истог. 

 

 

Т А Ч К А 15. - Информација вршиоца дужности директора везано за захтјев 

мањинског акционара А.Д. “Комуналац“ Бијељина „ОКТАН ПРОМЕТ“ д.о.о. Бијељина 

Вршилац дужности директора Друштва је поднио информацију о обављеном 

разговору са Градоначелником Града Бијељина о захтјеву представника мањинског 

акционара А.Д. “Комуналац“ Бијељина „ОКТАН ПРОМЕТ“ д.о.о. Бијељина,  власника 

Војина Митровић,  да  један члан Управе Друштва буде испред наведеног мањинског 

акционара. 

 

 

Т А Ч К А 16. - Т е к у ћ а   п и т а њ а 

    По овој тачки дневног реда није било ништа.                                                                                                                                                             
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9. сједница одржана дана 08.07.2016.године 
 

Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 8. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 

Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  осме сједнице  Надзорног  

одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 1476/2016 од  28.04.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Разматрање Извјештаја о процјени стварне (фер) вриједности и 

процјени преосталог корисног вијека употребе нематеријалних средстава и опреме АД 

„Комуналац“ Бијељина на дан 31.12.2015.године 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
о усвајању Извјештаја о процјени стварне (фер) вриједности и процјени преосталог 

корисног вијека употребе нематеријалних средстава и опреме 

АД „Комуналац“ Бијељина на дан 31.12.2015.године 

I 

 УСВАЈА СЕ Извјештај о процјени стварне (фер) вриједности и процјени 

преосталог корисног вијека употребе нематеријалних средстава и опреме АД „Комуналац“ 

Бијељина на дан 31.12.2015.године, број: 1636/2016 од 16.05.2016.године.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                             

Т А Ч К А 3.  -  Разматрање и усвајање Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању А.Д. „Комуналац“ Бијељина 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
о усвајању Правилника о канцеларијском и архивском пословању 

А.Д.  „Комуналац“ Бијељина 

I 

 УСВАЈА СЕ Правилника о канцеларијском и архивском пословању А.Д.  

   „Комуналац“ Бијељина.  

II 

Саставни   дио  Правилника о  канцеларијском и  архивском пословању А.Д.  

   „Комуналац“ Бијељина  је Листа категорија документарне грађе са роковима чувања. 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

 

   

Т А Ч К А 4. -  Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 

за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица 

I 

       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица,  
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корисника услуга Друштва, у износу од  2.739,74 КМ  ( словима: двијехиљадеседам- 

стотинатридесетдевет  74/100КМ ). 

 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  
 

Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 2.739,74  

 20110 Потраживања од физичких лица  2.739,74 
 

II 

     Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких 

лица, број: 2585/2016 од  06.07.2016.године.         
III 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

 

Т А Ч К А 5. - Разматрање захтјева мањинског акционара „Октан промет“ ДОО 

Бијељина 

Једногласно су донесени: 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

обавијести представника већинског акционара А.Д.“Комуналац“ Бијељина, 

Градоначелника  Града Бијељина, да представник мањинског акционара 

А.Д.“Комуналац“Бијељина „ОКТАН ПРОМЕТ“ ДОО Бијељина, кога заступа власник Војин 

Митровић, захтјева да, док Надзорни одбор Друштва, у складу са Закључком Скупштине 

акционара Друштва број: 1881-17/2016 од 30.05.2016.године, не припреми приједлог 

измјена и допуна Статута А.Д."Комуналац" Бијељина-Пречишћени текст, број: 2706/2011 

од 10.08.2011.године, тако да се Управа Друштва допуни  за још једног извршног 

директора,  да: 

-  као привремено рјешење, за представника „ОКТАН ПРОМЕТ“ ДОО Бијељина  у 

Друштву буде систематизовано  ново радно мјесто, и то помоћник или замјеник директора 

за  техничке (комуналне) послове и 

- да се на радно мјесто пословођа на одржавању зелених површина запосли 

представник „ОКТАН ПРОМЕТ“ ДОО Бијељина.   

Рок за реализацију овог Закључка је 7 (седам) дана. 

 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да се у 

наредних  10 (десет) дана одржи наредна сједница Надзорног одбора Друштва на којој би 

били донесени приједлози одлука по актуелним питањима и утврђен дневни ред за наредну 

сједницу Скупштине акционара Друштва. 

 

 

                           

Т А Ч К А 6.-  Т е к у ћ а   п и т а њ а: 

    а) Разматрање Молбе Фудбалског клуба „Коридор“ Бијељина 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: ОДОБРАВА  СЕ  Фудбалском клубу „Коридор“ Бијељина 

привремено коришћење  дјела тражене парцеле означене као к.ч. 1412/1, КО Бијељина 1  за 

потребе Клуба. 

Међусобна права и обавезе  између А.Д. „Комуналац“ Бијељина и ФК „Коридор“ 

Бијељина регулисати уговором о уступању на коришћење предметне парцеле. 
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б) Разматрање Молбе Самарџић Младена за пријем у радни однос у А.Д. „Комуналац“ 

Бијељина 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

размотри могућност пријема у радни однос Самарџић (Лазо) Младена и о истом 

информише Надзорни одбор Друштва на наредној сједници. 

 

 

 

10. сједница одржана дана 29.07.2016.године 

 
Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 9. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 

Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  девете сједнице  

Надзорног  одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 2649/2016 од  08.07.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Информација о активностима везано за  стамбено-пословни објекат 

који је градио ПГП „Перић“ д.о.о. Бијељина у улици Раје Баничића број 1 у Бијељини 
Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
I 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ вршилац дужности директора Друштва, Милорад Стјепановић, 

да предузме све потребне радње како би се раније извршена диоба између ОЈДП 

„Комуналац“ Бијељина, правног претходника А.Д. „Комуналац“ Бијељина, као 

организатора градње  и ПГП „Перић“ Бијељина, као извођача радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта на некретнини у улици Раје Баничића број 1, уписане у 

к.к.ул.1078 КО Бијељина 1, спровела до краја у интересу крајњих купаца. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

 

 

Т А Ч К А 3. - Информација  везано за захтјев мањинског акционара „ОКТАН 

ПРОМЕТ“ д.о.о. Бијељина, са приједлогом предузимања даљих активности о истом 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 
о именовању радне групе 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ радна група која треба да припреми приједлог Одлуке о измјенама 

и допунама Статута А.Д.“Комуналац“ Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 

10.08.2011.године, у саставу: 

1. Горан Марковић - дипломирани правник, 

2. Небојша Гавриловић – дипломирани правник и 

3. Мирјана Газетић – правник. 

II 

Рок за припрему приједлога Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва је 

04.08.2016.године. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Т А Ч К А 4. - Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 

Једногласно је донесена: 

О Д Л У К А 

за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица 

I 

       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, 

корисника услуга Друштва, у износу од  2.512,50 КМ  ( словима: двијехиљадепет- 

стотинадванаест  50/100КМ ). 
 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  
 

Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 2.512,50  

 20110 Потраживања од физичких лица  2.512,50 
 

II 

     Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких 

лица, број: 2936/2016 од  27.07.2016.године. 
III 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

Т А Ч К А 5. - Т е к у ћ а   п и т а њ а: 

    а) Разматрање Молбе Илић Зорана 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да 

размотри могућност додјеле новчане помоћи раднику Друштва Илић Зорану и о истом 

извјести подносиоца Молбе. 

 

 

 

11. сједница одржана дана 23.08.2016.године 

 

 Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 10. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 

Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  десете сједнице  

Надзорног  одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 2967/2016 од  23.08.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. - Разматрање  Финансијског извјештаја  А.Д.”Комуналац” Бијељина за 

период 01.01.- 30.06.2016.године 

Предсједник Одбора ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је  

„ЗА“ усвајање било два гласа, два гласа „УЗДРЖАН“, „ПРОТИВ“ није било, те да није 

постојала потребна већина гласова од укупног броја чланова Одбора за доношење одлуке.                                                                                                                                                                                                                     



 

23 

 

Т А Ч К А 3.  -  Доношење приједлога Одлуке о измјенама и допунама Статута  А.Д. 

„Комуналац“ Бијељина- Пречишћени текст 
Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: Тачке усвојеног дневног реда за  11. сједницу Надзорног 

одбора Друштва, скидају се с дневног реда и  неће се разматрати, и то: 
„3. Доношење приједлога Одлуке о измјенама и допунама Статута  А.Д. „Комуналац“  

      Бијељина- Пречишћени текст, 

4. Разматрање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2015.години, 

5. Доношење  Одлуке о сазивању 7. ванредне сједнице Скупштине акционара   

    Друштва“. 

Тачка „6.“ усвојеног дневног реда се мијења у тачку „3.“. 

 

          

Т А Ч К А  3. -  Т е к у ћ а   п и т а њ а: 

а) Разматрање Приговора  Милић Младена 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор Друштва није надлежан за рјешавање по 

Приговору Милић (Манојло) Младена, број: 2990/2016 од 01.08.2016.године. 
У складу са  правном поуком из Писменог упозорења раднику, број: 1533/2016 од 

06.05.2016.године, радник  Младен Милић имa правo дa у рoку oд 30 (тридeсeт) дaнa од  

дoстaвљaњa наведеног Писменог упозорења раднику, oднoснo у рoку oд 6 (шeст) мjeсeци 

oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду или дaнa учињeнe пoврeдe, пoднeсe приjeдлoг зa мирнo 

рjeшaвaњe спoрa, oднoснo, тужбу нaдлeжнoм суду. 

 

 

 

                                                                                                                                                             

12. сједница одржана дана 14.11.2016.године 

 
Т А Ч К А 1.  - Разматрање и усвајање Извода из записника са 11. сједнице  Надзорног 

одбора  А.Д. "Комуналац" Бијељина 
Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:   Усваја  се Извод  из  записника   са  једанаесте сједнице  

Надзорног  одбора   А.Д. "Комуналац" Бијељина,  број: 3355/2016 од  23.08.2016.године. 
 

 

 

Т А Ч К А 2. -  Разматрање оставке Стјепановић Милорада на функцију вршиоца 

дужности  директора  А.Д. “Комуналац“ Бијељина 
Са три гласа „ЗА“,  два гласа „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ је донесена: 

О Д Л У К А 
о разрјешењу вршиоца дужности директора 

А.Д. "Комуналац" Бијељина 
I 

 РАЗРЈЕШАВА СЕ Милорад Стјепановић, дипломирани инжењер пољопривреде за 

економику из Бијељине, функције вршиоца дужности директора А.Д. "Комуналац" 

Бијељина. 

II 
Именованом се прихвата Оставка на функцију вршиоца дужности директора  АД 

„Комуналац“ Бијељина, број: 5312/2016 од 11.11.2016.године, у којој наводи да је на 
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локалним изборима одржаним дана 02.10.2016.године, изабран  за одборника Скупштине 

Града Бијељина, коју јавну функцију је одлучио да прихвати, а оставку подноси јер у 

складу са одредбама члана 6. став  (1) Закона о спречавању сукоба интереса у органима 

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

изабрани представник, односно као одборник у Скупштина Града Бијељина, у вријеме 

вршења наведене јавне функције не може бити и директор АД „Комуналац“ Бијељина. 
III 

 Послодавац ће именованог, у складу са чланом 6. став 1.  Уговора о раду на 

неодређено вријеме, број: 2668/13 од 23.05.2013.године, распоредити на ново радно мјесто 

у складу са његовом стручном спремом, знањем и искуством стеченим у раду. 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
Т А Ч К А  3.  -   Доношење Одлуке о именовању  вршиоца дужности  директора  А.Д.  

“Комуналац“ Бијељина 
Са три гласа „ЗА“,  два гласа „УЗДРЖАН“, без гласова „ПРОТИВ“ је донесена: 

О Д Л У К А 
о именовању вршиоца дужности директора 

А.Д. "Комуналац" Бијељина 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ратомир (Слободан) Драганић, официр пешадије из Велике 

Обарске на функцију  вршиоца дужности директора  А.Д. "Комуналац" Бијељина. 
II 

Именовани из члана 1. oве Одлуке ће заступати А.Д. „Комуналац“ Бијељина у 

правном промету без ограничења у оквиру регистроване дјелатности. 
III 

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до  коначног избора и 

именовања директора  А.Д. „Комуналац“ Бијељина по јавном конкурсу. 
IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Т А Ч К А  4.  -   Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 
Једногласно је донесена: 

 О Д Л У К А 
за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица 

I 
       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, 

корисника услуга Друштва, у износу од  4.089,41 КМ  ( словима: четирихиљаде- 

осмадесетдевет  41/100КМ ). 
 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  
 

Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 4.089,41  

 20110 Потраживања од физичких лица  4.089,41 
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II 
     Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис, број: 5326/2016 од  

11.11.2016.године. 
III 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

 

Т А Ч К А  5.  -   Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица 
Једногласно једонесена: 

  О Д Л У К А 
        за директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица 

I 
       ОДОБРАВА СЕ директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица, 

корисника услуга Друштва, у износу од  2.684,86 КМ ( словима: двијехиљадешест- 

стотинаосамдесетчетири  86/100КМ ). 
 Књижење директног отписа ће се вршити  на сљедећи начин:  

 
Дугује Потражује Опис Износ Износ 

57820  Расходи директног отписа потраживања 2.684,86  

 20100 Потраживања од правних лица  2.684,86 
 

II 
     Саставни дио  Одлуке је акт Преглед потраживања од пр. лица за отпис у 2016.,  
број: 5321/2016 од 11.11.2016.године. 

III 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

 

 
Т А Ч К А  6. -  Т е к у ћ а   п и т а њ а: 

 
    а)  Разматрање Молбе  Јефимић  Јадранке 

Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор Друштва није надлежан за рјешавање по 

Обавјештењу Градске управе Града Бијељина-Одјељење за просторно  уређење, број: 02/2-

364-261/15 од 04.11.2016.године, запримљеног на протокол Друштва под бројем: 5149/2016 

дана  07.11.2016. године. 
 

 
    б)  Информација о Обавјештењу Градске управе Града Бијељина-Одјељење за  

просторно  уређење 
Једногласно је донесен: 

З А К Љ У Ч А К: Надзорни одбор Друштва није надлежан за рјешавање по 

Обавјештењу Градске управе Града Бијељина-Одјељење за просторно  уређење, број: 02/2-

364-261/15 од 04.11.2016.године, запримљеног на протокол Друштва под бројем: 5149/2016 

дана  07.11.2016. године. 
 

 

Војин Митровић је  предложио да се за наредну сједницу Одбора доставе на  
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разматрање извјештај о запошљавању нових радника и промјенама у кадровској структури 

и извјештај о свим проведеним јавним набавкама које су реализоване између двије 

сједнице Надзорног одбора Друштва у складу са раније донесеним Закључцима Надзорног 

одбора Друштва. 
Једногласно је донесен: 

 З А К Љ У Ч А К: ЗАДУЖУЈЕ СЕ  вршилац дужности директора Друштва да се 

за наредну сједницу Надзорног одбора Друштва припреми: 
- извјештај о запошљавању нових радника и промјенама у кадровској структури 

у складу са Закључком Надзорног одбора Друштва, број: 674/2016 од 

25.02.2016.године и 
- извјештај о свим проведеним јавним набавкама у А.Д.. “Комуналац“ Бијељина 

које се реализују између двије сједнице Надзорног одбора Друштва, у складу са 

Закључком Надзорног одбора Друштва број: 339/2016 од 01.02.2016.године. 
 

 

 

13. сједница одржана дана 23.12.2016.године 
 

Т А Ч К А 1.  - Разматрање Приговора Милић  Младена 
Једногласно је донесен: 
З А К Љ У Ч А К:  Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина није надлежан за 

рјешавање по Приговору Милић (Манојло) Младена, број: 5847/2016 од 01.12.2016.године. 
Радник  Друштва Младен Милић, на Рјешење о изрицању новчане казне број: 

5600/16 од 22.11.2016.године, на које је уложио предметни Приговор, у складу са 

одредбама Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске, број: 1/16), може да:  

- поднесе приједлог за мирно рјешавање радног спора надлежном органу у рoку 

oд 30 дaнa од дана сазнања за повреду права, а најкасније у року од три мјесеца 

од дана учињене повреде, или  

- да поднесе тужбу за заштиту права надлежном суду најкасније у рoку oд шeст 

мjeсeци oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду права или дaнa учињeнe пoврeдe. 

 

 

 

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 

Везано за Одлуке и Закључке донесене по одређеним тачкама које су разматране на 

сједницама Надзорног одбора Друштва, чланови Одбора испред акцијског капитала Града 

Бијељина и чланови испред мањинског акционара „Октан промет“д.о.о. Бијељина нису 

имали јединствен став приликом гласања о истим, али то се није негативно одразило на 

свеукупан  рад  Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина у извјештајном периоду. 

 

 

 
А.Д. “КОМУНАЛАЦ” БИЈЕЉИНА                                              П Р Е Д С Ј Е Д Н И К                                                                                            
-  Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р -                                                      НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА           
                                                                                                                                                                                            

Број: 3462/2017                                                                    _______________________________ 

Датум, 18.05.2017.године                                                         Горан Марковић, дипл.правник    
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