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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 2/18 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (”Службени гласник Републике 

Српске” број: 97/16), члана 8. и 10. Закона о 

боравишној такси (”Службени гласник 

Републике Српске”, број: 78/11 и 106/15 ) и 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(”Службени гласник Општине Костајница”, број 

5/16 и 5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 23.02.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

I 

Овом одлуком прописује се висина 

боравишне таксе за подручје Општине 

Костајница. 

 

II 

Домаћи или страни држављанин који 

користи услугу ноћења у угоститељском објекту 

за смјештај на подручју Општине евидентира се 

у књигу гостију и плаћа боравишну таксу по 

сваком оствареном ноћењу у угоститељском 

објекту за смјештај. 

 

III 

Домаћи или страни држављанин плаћа 

боравишну таксу из тачке II ове Одлуке, у 

износу од 1,00 КМ по сваком оствареном 

ноћењу. 

 

IV 

Изузетно од тачке II ове Одлуке, 

угоститељи који пружају услуге смештаја у 

кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у 

угоститељском објекту, односно објекту у којем 

се пружају услуге смјештаја у складу са овом 

Одлуком. 

Паушални износ боравишне таксе за 

угоститеље који пружају услуге смјештаја у 

кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање одређује се у износу од 15,00 КМ 

за сваки кревет (лежај), на годишњем нивоу. 

 

V 

Боравишну таксу не плаћају: 

 

а) дјеца до 12 година старости, 

б) лица упућена на бањско и климатско 

лијечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне љекарске 

комисије, 

в) особе са инвалидитетом oд најмање 70 

%, војни инвалиди од прве до пете категорије, 

односно, цивилни инвалиди рата од прве до пете 

категорије, као и један пратилац наведених 

лица, 

г) дјеца и омладина са сметњама у развоју 

која су потпуно или дјеломично зависна од 

помоћи и његе другог лица, као и пунољетна 

лица са инвалидитетом која су потпуно или 

дјеломично зависна од помоћи и његе другог 

лица, те лица у пратњи наведених лица, слијепа 

лица,  

д) ученици, студенти и њихови пратиоци 

који организовано бораве у угоститељском 

објекту за смјештај ради извођења школе у 

природи, екскурзија, спортско-рекреативних и 

других активности, републичких и регионалних 

такмичења у знању и вјештинама и обавезне 

наставе по програму надлежног министарства и 

плану и програму високошколске установе, 

ђ) страни држављани који су по 

међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања боравишне таксе, 

е) сезонски радници, 

ж) ученици основних и средњих школа и 

студенти који немају пребивалиште у општини 

или граду у којем се школују и  

з) особе које долазе у бањске и климатске 

центре индивидуално или путем туристичких 

агенција у сврху лијечења. 

 

VI 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 

 

а) лица од 13 до 18 година старости, 

б) лица која непрекидно бораве у објекту за 

смјештај дуже од 30 данa и 

в) лица која се баве научноистраживачким 

радом који доприноси туристичком развоју. 

 

VII 

Лица из тачке V и VI ове Одлуке остварују 

право из наведених чланова ако поднесу доказ 

да су испуњени услови за неплаћање боравишне 

таксе или плаћање боравишне таксе у умањеном 
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износу и то: личну карту, путну исправу, 

чланску карту, потврду школе, односно, 

образовне установе, упутницу љекарске 

комисије и друге сличне исправе којима се 

доказује испуњеност услова из тачке V и VI ове 

Одлуке. 

 

VIII 

Општина Костајница је обавезна да одреди 

рачун посебних намјена на који ће се 

распоређивати средства боравишне таксе. 

Општина Костајница је у обавези да 

цјелокупан износ расподијељених средстава 

боравишне таксе која су уплаћена на рачун 

посебних намјена стави на располагање 

Туристичкој организацији Општине Костајница. 

 

IX 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о боравишној такси, 

број: 04-013-343/06 од 10.03.2006. године 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број: 4/06) и Одлука, број: 01-022-47/17 од 

24.03.2017. године („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/17). 

 

Број: 01-022-1/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj: 97/16), 

чланова 35. став (2) тачка 13) и 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16 и 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.02.2018. године, донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЈЕЛИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 

КОРИШТЕЊЕ 

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

КОСТАЈНИЦА“ 

 

I 
Јавној установи „Центар за социјални рад 

Костајница“ додјељују се на кориштење, без 

накнаде, пословне просторије од три 

канцеларије, ходника, чајне кухиње и 

санитарног чвора, укупне површине 95 м2 

смјештене у приземљу зграде „ДЈЕЧИЈИ ДОМ- 

МАГИСТРАТ“ у Костајници, улица 

Светосавска бр.21, лијеви улаз, а која се налази 

на к.ч.означеној по новом премјеру као к.ч. бр. 

768/1 КО Костајница, ПЛ број 311, а по старом 

премјеру означену као к.ч. бр. 172/3 уписана у 

з.к.ул. 984 КО Костајница, у власништу 

Општине Костајница са дијелом 1/1. 

 

II 

Непокретност из тачке 1. ове Одлуке даје 

се на кориштење и одржавање без накнаде, све 

док у истој Јавна установа “Центар за социјални 

рад Костајница” обавља регистровану 

дјелатност. 

 

III 

Јавна установа „Центар за социјални рад 

Костајница“ је обавезна плаћати све комуналне 

трошкове, друге режије и накнаде који терете 

простор који се додјељује на кориштење. 

 

IV 

Обавезује се Јавна установа „Центар за 

социјални рад Костајница“ да се на основу ове 

Одлуке региструје код комуналних јавних 

предузећа као корисник. 

 

V 
Право коришћења непокретности из ове 

Одлуке неће се евидентирати у јавним 

евиденцијама непокретности које се воде код 

Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Костајница. 

 

VI 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за општу управу Општинске управе 

Костајница. 

 

VII 

Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да 

важи Одлука о додјели пословног простора на 

кориштење ЈУ „Центар за социјални рад 

Костајница“, број:01-022-62/15 од 19.06.2015. 

године („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 8/15). 

 

VIII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-2/18      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
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78. Статута Општине Костајница  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за именовање 

предсједника и чланова 

Одбора за жалбе Општине Костајница 

 

Опште одредбе 

I 

Овом Одлуком утврђују се услови за 

расписивање јавног конкурса за избор 

предсједника и два (2) члана Одбора за жалбе 

Општине Костајница ( у даљем тексту: Одбор за 

жалбе ). 

 

Опис послова 

II 

Одбор за жалбе одлучује у другом 

степену о жалбама учесника јавног конкурса у 

поступку запошљавања у општинску управу, о 

жалбама које се односе на статусна питања 

службеника (заснивање радног односа, 

премјештај, распоређивање, оцјењивање, 

напредовање, дисциплинска одговорност и 

престанак радног односа), као и о другим 

жалбама утврђеним законом.  

 

Мандат 

III 

Предсједника и чланове Одбора за жалбе 

именује Скупштина Општине Костајница, након 

проведеног јавног конкурса, на мандатни 

период од четири (4) године, са могућношћу 

поновног избора. 

 

Статус 

IV 

(1) Одбор за жалбе има предсједника и два 

члана и самосталан је у свом раду. 

(2) Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

немају статус службеника и 

намјештеника у Општинској управи. 

(3) Предсједник и чланови Одбора  за 

жалбе имају право на накнаду за рад 

чија се висина утврђује  Одлуком 

Скупштине општине.  

 

Квалификације 

V 

(1) Кандидати морају испуњавати опште и 

посебне услове за запошљавање у општинску 

управу и посебне услове за именовање. 

 

(2) Општи услови: 

1. да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену способност, 

4. да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у градској, 

односно општинској управи, 

5. да није отпуштен из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у БиХ три године прије 

објављивања конкурса, 

6. да није у сукобу интереса, односно да не 

обавља дужност која је неспојива са дужношћу 

службеника у градској, односно општинској 

управи. 

 

(3) Посебни услови за именовање: 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус 

студија са звањем дипломирани правник и 

остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног искуства у 

траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у 

управи или положен правосудни испит, 

4. доказани резултати рада на ранијим 

пословима и посједовање организационих 

способности. 

 

VI 

За члана Одбора за жалбе не могу се 

именовати лица запослена у градској, односно 

општинској управи. 

 

Јавни конкурс  

VII 

(1) Јавни конкурс објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у најмање једном 

дневном листу доступном јавности на 

територији Републике Српске са роком од 15 

дана за пријављивање кандидата. 

(2) За спровођење јавног конкурса за избор 

Одбора за жалбе Скупштина именује Комисију 

од пет чланова, од којих су три члана са листе 

стручњака коју утврђује Скупштина, а два члана 

су службеници који имају одговарајуће 

професионално искуство. 

(3) Поступак за избор Одбора за жалбе 

подразумијева контролу испуњености услова и 

улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана 

од дана истека рока за пријављивање кандидата. 

(4) Поступак именовања Одбора за жалбе мора 

се окончати у року од 30 дана од дана 

достављања приједлога комисије из става (2) 

ове тачке предсједнику Скупштине Општине 

Костајница. 

 

VIII 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ 

 

Број:01-022 -5/18.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 155. став (3) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

78. Статута Општине Костајница  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса 

за именовање предсједника и чланова 

Одбора за жалбе Општине Костајница 

 

I 

За спровођење јавног конкурса за избор 

Одбора за жалбе запослених у Општинској 

управи Општине Костајница Скупштина 

именује Комисију од 5 чланова ( у даљем 

тексту: Комисија). 

 

II 

Комисија се састоји од пет чланова, од 

којих су три члана са листе стручњака коју 

утврђује Скупштина, а два члана су службеници 

који имају одговарајуће професионално 

искуство. 

 

III 

Скупштина Општине Костајница именује 

Комисију за спровођење јавног конкурса за 

именовање предсједника и чланова Одбора за 

жалбе Општине Костајница у слиједећем 

саставу: 

 

1. Свјетлана Бајалица, предсједник, 

2. Мирјана Крњаић, члан, 

3. Љиљана Стијак, члан, 

4. Миле Дејановић, члан, 

5. Маја Плавуљ, члан. 

 

IV 

Поступак за избор Одбора за жалбе 

подразумијева контролу испуњености услова и 

улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана 

од дана истека рока за пријављивање кандидата. 

 

V 

Комисија је дужна да након проведене 

процедуре по Јавном конкурсу приједлоге 

кандидата Комисије достави предсједнику 

Скупштине Општине Костајница ради 

провођења даљње процедуре која се односи на 

именовање Одбора за жалбе од стране 

Скупштине Општине. 

  

VI 

Комисија ће приликом провођења поступка 

по јавном конкурсу примјењивати одредбе 

Закона о локалној самоуправи, Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самопуправе и Одлуке о 

расписивању Јавног конкурса за именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Општине Костајница коју доноси Скупштина 

Општине Костајница.  

 

VII 

Комисија из тачке III ове Одлуке престаје 

са радом даном ступања на снагу акта о 

именовању предсједника и чланова Одбора за 

жалбе Општине Костајница који усваја 

Скупштина Општине. 

 

VIII 

Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-6/18      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                           

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 80. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16), 

члана 97. став 3. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Костајница“, бр. 8/15) и члана 78. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17) 

Скупштина општине дана 23.02.2018. године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице 

за израчунавање једнократне ренте 

на подручју Општине Костајница 

 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног 

простора изграђеног на подручју општине 
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Костајница у 2017. години, која ће служити као 

основица за израчунавање једнократне ренте 

код изградње, доградње и надоградње објеката у 

2018. години. 

 

II 

Утврђује се да просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора изграђеног на подручју општине 

Костајница у 2017. години, износи 600,00 КМ и 

служи као основица за израчунавање 

једнократне ренте. 

 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању основице за 

израчунавање једнократне ренте на подручју 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 5/17). 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

данa објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022-7/18  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 18. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14), члана 96. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 8/15) и члана 78. 

Статута општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17) 

Скупштина општине дана____________2018. 

године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене 

за обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта 

на подручју Општине Костајница 

 

I 

Овом одлуком утврђује се базна цијена 

за обрачун накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта док се не донесе 

Програм уређења грађевинског земљишта. 

Уколико за одређено подручје (зону) буде 

донесен Програм уређења грађевинског 

земљишта, базна цијена се неће примјењивати 

за то подручје. 

 

II 

На основу извршене анализе просјечне 

цијене на припремању и опремању грађевинског 

земљишта по једном m² те постојећег законског 

рјешења којим је предвиђено да се износ 

накнаде утврђује по јединици корисне 

површине објекта који се гради на грађевинској 

парцели, утврђује се базна цијена по зонама, 

како слиједи: 

 I зона, базна цијена........................ .28,80 КМ/ m² 

 II зона, базна цијена.................... .. .24,00 КМ/ m² 

 III зона, базна цијена................... .. 19,20 КМ/ m² 

 IV зона, базна цијена.................... . 14,40 КМ/ m² 

 V зона, базна цијена.......................... 9,60 КМ/ m² 

 VI зона, базна цијена..................... .. 4,80 КМ/ m² 

 

III 

Базна цијена за обрачун накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта из 

претходне тачке, примјењиваће се од 

01.04.2018. године, односно док Скупштина 

општине не донесе Програм уређења 

грађевинског земљишта. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 5/17). 

 

V  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-8/18     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Дана: 23.02.2018. Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17) Скупштина општине дана 

23.02.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Дио некретнине земљишта, означеног по 

новом премјеру као к.ч.116/1, култура 
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„Фабрички круг“ површине 11864 m² и 

„Фабрика“ површине 8854 m², уписана у ПЛ 

1417 КО Костајница, посједника „Протхерм“ 

д.о.о., а која по старом премјеру одговара 

к.ч.бр.308/1, са ознаком непокретности „I 

Земљиште под зградама II Продавница бр.2, 

склад. запаљ.материјала, склад. готов. 

производа, котловница, портирница, управна 

зграда, погон браварије, складиште, припрема и 

производња-хала; Земљиште привредног 

објекта“ површине 23633 m², уписана у 

зк.уложак бр. 87 КО Костајница, укњижено као 

Државна својина, са правом власништва над 

објектима „Протхерм“ д.о.о., и некретнине 

означене по новом премјеру као к.ч. 117/2, 

култура „Некатегорисани пут“, површине 366 

m², и к.ч. 118/2, култура „Некатегорисани пут“ 

површине 140 m², уписанe у ПЛ 313, посједника 

Д.С путеви, које по старом премјеру одговарају 

дијелу к.ч.бр.308/15, ознака непокретности 

„Пут“, површине 781 m², уписана у зк.уложак 

195 КО Костајница, са земљиштем уписаним 

као државна својина и правом кориштења 

Вакуфа Костајничке џамије, а које у нарави 

представљају улицу Мирзе Делибашића у 

Костајници, проглашавају се и утврђују јавним 

добром-путеви. 

 

II 

На основу тачке 1. ове Одлуке, извршити 

цијепање напријед наведене парцеле и 

формирање нове парцеле од постојећих, која ће 

својим положајем, обликом и површином, 

одговарати постојећој улици Мирзе 

Делибашића, а у складу са снимљеном 

ситуацијом од стране Инфо Мапа, број 4-7/18. 

 

III 

Служба Начелника општине - Одсјек за 

просторно уређење, грађење, комуналне и 

стамбене послове ће извршити претходне радње 

цијепања парцеле, и након провођења пријавног 

листа у катастарском операту и земљишној 

књизи, те одређивања ознака ново формираних 

парцела у напријед наведеним јавним 

евиденцијама покренути поступак уписа јавног 

добра-путеви, пред надлежном Републичком 

управом за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Костајница. 

 

IV 

Саставни дио ове Oдлуке је одлука о 

проглашењу назива улица и тргова, те копија 

урбанистичког плана Општине Костајница. 

 

V 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Начелник Општине Костајница. 

 

VI 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022 -9/18.        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 155. став (7) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Одбора за жалбе Општине 

Костајница 

због истека мандата 

 

1.Разрјешава се дужности Одбор за жалбе 

Општине Костајница због истека мандата, у 

слиједећем саставу: 

 

1. Ранко Бакић, нотар – предсједник 

2. Боривој Гак, адвокат - члан 

3. Мр Весна Аћић - члан  

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана  од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-3/18.         ПРЕДСЈЕДНIК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 155. став (7) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

78. Статута Општине Костајница  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности Одбора за 

жалбе Општине Костајница 

 



01.03.2018.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 2,   стр. 7 

 

1. Именују се вршиоци дужности Одбора за 

жалбе Општине Костајница ( у даљем тексту: 

Одбор за жалбе), у слиједећем саставу: 

 

1. Ранко Бакић, нотар - предсједник 

2. Боривој Гак, адвокат - члан 

3. Мр Весна Аћић - члан  

 

2.Именовање из тачке 1. овог Рјешења траје до 

окончања поступка именовања Одбора за жалбе 

Општине Костајница, након проведеног јавног 

конкурса у складу са законом, а најдуже за 

период до 90 дана. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-4/18.      ПРЕДСЈЕДНIК СО-е 

Датум:23.02.2018.Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 05/16 и 5/17 ) и члана 83. 

Пословника Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17 и 12/17), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

23.02.2018. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о 

извршењу Програма рада Скупштине Општине 

Костајница за 2017. годину, број:01-013-5/18. од 

14.02.2018. године. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-10/18.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 05/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.02.2018. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Извјештај о анализи извршења 

скупштинских одлука донесених у 2017. години, 

број:01-013-6/18. од 14.02.2018. године. 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном  

гласнику Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-11/18.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.02.2018. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-131 /18.                                                                                                        

Датум: 23.01.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године, те Захтјева ЈПУ Клуба за 

дјецу Кестенко број: 01-60-16/18 од 22.01.2018.  

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401): 

 

Са позиције:  

412200  - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)              1.558,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 100,00 КМ 

638100 –Остали издаци из трансакција са 

другим јед. власти  (потрошачка  јединица „ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ 01350401)   436,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                         165,00 КМ   
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411300 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                         271,00 КМ  

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко““ 01350401)               100,00 КМ                                            

411700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                      1.558,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-132 /18.  

Датум: 29.01.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године, те Захтјева Центра за  

социјални рад број: 02-4-10/18 од 23.01.2018. и 

број: 02-4-11/18 од 29.01.2018.      д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“  01350300): 

Са позиције:  

412100 – Расходи по основу закупа (потрошачка 

јединица  „Центар за социјални рад“ 01350300) 

                                                                  46,00 КМ  
412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“01350300)                                       357,00 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                        42,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                     792,00 КМ  

631900 – Остали издаци (потрошачка  јединица 

„Центар за социјални рад “01350300) 157,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије,ком., комун. и транспортних услуга 

(пот.  јединица „Центар за социјални рад“  

01350300)                                           1.157,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја(потрошачка  јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)                        3,00 КМ   

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                      234,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-133 /18.  

Датум: 23.01.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године, те Захтјева 

Средњошколског центра број: 51-08/2017 од 

05.12.2017. и број: 51-23/2017 од 31.12.2017. 

године      д о н о с и  
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О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  

08150037): 

 

Са позиције:  

412300  - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                322,00 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 555,00 КМ  

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар  “08150037) 854,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               327,00 КМ   

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

411200 – Расходи за бруто накнаде трошова и 

осталих лич. прим. запо. (потрошачка  јединица 

„Средњошколски центар“  08150037) 330,00 КМ 

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије,ком., комун. и транспортних услуга 

(пот. јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                            1.663,00 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                 65,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-229/18.                                                                                                         

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године и Захтјева ЈУ Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ број: 

01/01-496/17 од 31.12.2017. године    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић“ 0818007): 

Са позиције:  

412300  - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)     40,40 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге   

(потрошачка  јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)       2,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)     90,15 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007)                                                     0,73 КМ                                                                                                                              

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

ком.,комуникационих и транспортних 

услуга(потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007)                                                   79,88 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)     35,40 КМ                                      

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007)                                                    18,00КМ                                         

 

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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-230 /18.                                                                                                         

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године, те Захтјева Центра за  

социјални рад број: 02-4-15/18  од  15.02.2018.     

д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“  01350300): 

Са позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, опшитна и градова 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                      200,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије,ком., комун. и транспортних услуга 

(пот.  јединица „Центар за социјални рад“  

01350300)                                               200,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-231 /18.                                                                                                         

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године, те Захтјева ЈПУ Клуба за 

дјецу Кестенко број: 01-60-32/18 од 13.02.2018.  

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401): 

 

Са позиције:  

412200  - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 153,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал  

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           473,00 КМ  

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           626,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-232 /18.                                                                                                        

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 
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Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. 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 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17), и 

Захтејва ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-31/18 од 12.02.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401): 

 

Са позиције:  

 

411100  - Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“01350401) ......................18.950,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 631900 – Остали 

издаци (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко““01350401)           18.950,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-233 /18.                                                                                                         

Датум: 16.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. 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 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17), и 

Захтејва Средњошколског центра број: 51-

38/2018 од 09.02.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  

08150037): 

 

Са позиције:  

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

ком.,комуникационих и транспортних услуга 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               400,00 КМ 

 

 2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                400,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                              

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-234 /18.                                                                              

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. 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 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17)   д о н 

о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

о распоређивању средстава буџетске резерве 

 

1.Одобрава се распоређивање средстава из 

буџетске резерве у износу од:...........8.500,00 КМ  



01.03.2018.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 2,   стр. 12 

 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на     позицију: 

 

631900 – Остали издаци (потрошачка  јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“  0135140)  .........................8.500 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-235 /18.                                                                                                         

Датум: 19.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. 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 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17), и 

Захтјева ЈУ Центра за социјални рад број: 01-4-

14/18 од 14.02.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“  01350300): 

 

Са позиције:  

 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, опшитна и градова 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                 15.735,00 КМ  

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

631900 –  Остали издаци (пот.  јединица 

„Центар за социјални рад“  01350300)                                                                

15.735,00 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: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-264 /18.                                                                                                     

Датум: 23.02.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године,   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције:  

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Одјељење за 

општу управу “01350130)                 3.800,00 КМ 

На позицију: 

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица „Одјељење за општу управу“  

01350130)                                            2.160,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“01350130)                              1.610,00 КМ 

412400 - Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                       30,00 КМ 
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2. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

НАЧЕЛНИК: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења 

 За привреду,финансије                

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                       

НАЧЕЛНИК                                                                    

Број: 02-020-265 /18.                                                                                                      

Датум: 23.02.2018.                                                           

                                                                                           
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Одлукe о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2017. годину број:01-022-122/17. 

од 27.12.2017. године,   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције:  

621100 - Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка  

јединица „Одјељење за привреду, фин. и 

друшвене дјел.“ 01350140)              35.370,00 КМ 

413100 – Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, фин. и друшвене дјел.“  

01350140)                                          29.670,00 КМ  

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „Одјељење за привреду, 

фин. и друшвене дјел.“01350140)     5.030,00 КМ 

411300 – Расходи на нак. плата зап. за вријеме 

боловања, род. одсуства и осталих нак. плата  

(пот. јед. „Одјељење за привреду, фин. и друш. 

дјел.“ 01350140)                                 2.999,00 КМ 

411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (потрошачка јединица „Одјељење за 

привреду, фин. и друштвене дјелатности“ 

01350140)                                            1.810,00 КМ 

638100 – Остали издаци из тран. са другим 

јединицама власти  (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, фин. и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                     2.800,00 КМ 

416100 - Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Начелник општине“ 

01350120)                                            1.900,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Начелник општине“ 

01350120)                                            2.500,00 КМ 

На позицију: 

418100 - Расходи финансирања и други 

фин.трошкови измешу јед. власти(потрошачка 

јединица „Одјељење за прив., фин. и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                    3.840,00 КМ 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка  

јединица „Одјељење за прив., фин. и друштвене  

дјелатности“01350140)                    30.500,00 КМ  

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка  јединица „Одјељење за прив., 

фин. и друштвене дјелатности“ 01350140) 

1.100,00 КМ  
412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Одјељење за прив., фин. 

и друштвене  дјелатности“ 01350140)    6,00 КМ 

416100 – Доз. грађанима које се исплаћују из 

буџета Реп., општина и градова (пот. јединица 

„Одјељење за прив., фин. и друштвене 

дјелатности“  01350140)                    6.900,00 КМ  

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                             4.680,00 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)                          11.800,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                           12.150,00 КМ    

411100 – Расходи за бруто плате запослених ( 

потрошачка јединица „Центар за социјални рад“ 

01350300)                                            5.386,00 КМ 

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)                 1.387,00 КМ 

411100 – Расходи за бруто плате запослених ( 

потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                        410,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Скупштина општине“  

01350110)                                            3.920,00 КМ 

 

2. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  
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НАЧЕЛНИК: 

     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељење 

 За привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

             

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-263/18 

Датум: 26.02.2018.године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 8) 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана 

48. став (3) и (4) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске, број:97/16), члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница», број: 5/16 и 5/17), а везано за 

Уредбу о начелима за унутрашњу организацију 

и систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:10/17) и 

Уредбу о категоријама, звањима, и условима за 

обављање послова службеника у јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број:10/17), Начелник 

Општине Костајница, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Општине 

Костајница 

 

Члан 1. 

У члану 5.став 2. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Костајница ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број: 

8/17, 9/17, 11/17- у даљем тексту: „Правилник“), 

мијења се и нови гласи: 

„У саставу Одјељења за општу праву налази 

се Одсјек за просторно уређење, грађење, 

стамбено - комуналне послове и заштиту 

животне средине.“ 

 

Члан 2. 

У члану 15. Правилника под „1. Одјељење 

за општу управу“ у тачки 1.1.подтачка 5.се 

мијења се и нова гласи: „5. Самостални стручни 

сарадник за послове архиве, пријем захтјева и 

поште....1 извршилац“, а подтачка 13.се брише. 

 

Члан 3. 

У члану 15. Правилника под „1. Одјељење 

за општу управу“ тачка 1.2.мијења се и нова 

гласи: „1.2. ОДСЈЕК ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, као и у цијелом 

тексту Правилника. 

 

Члан 4. 

У члану 15. Правилника тачки 1.1.подтачки 

4. у опису послова послије алинеје 6.додаје се 

алинеја 7.која гласи: „води евиденцију судских 

спорова који се воде против општине и које 

општина води против других лица;“.  

Постојеће алинеје 7, 8, 9, 10, 11.и 

12.постају алинеје 8, 9, 10, 11, 12.и 13. 

 

Члан 5. 

У члану 15. Правилника у тачки 

1.1.подтачки 5. мијења се опис послова и нови 

гласи: 

„5. НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА: 

Самостални стручни сарадник за послове 

архиве, пријем захтјева и поште 

 

КАТЕГОРИЈА 5 

ЗВАЊЕ 1 

СТРУЧНА 

СПРЕМА 

ВСС – дипл. 

економиста или први 

циклус студија – 

дипломирани 

економиста са најмање 

240 ECTS бодова или 

еквивалент 

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ 

Положен стручни испит 

за рад у општинској 

управи, познавање рада 

на рачунару 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

3 године у траженом 

степену образовања 

СЛОЖЕНОСТ 

ПОСЛОВА 

Прецизно одређени 

сложени послови у 

којима се примјењују 

утврђене методе 

рада,поступци или 

стручне  технике  

САМОСТАЛНОСТ 

У РАДУ 

самосталност у раду је  

ограничена  

повременим надзором и 

помоћи непосредног 

руководиоца у  

рјешавању сложених 

стручних питања  

ОДГОВОРНОСТ одговорност за 

правилну примјену  

метода рада, поступака 

или стручних техника  

ПОСЛОВНА контакти унутар и 
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КОМУНИКАЦИЈА изван органа у којима је 

потребно да се 

дјелотворно пренесу 

информације које служе 

остваривању циљева 

рада  

ПОТРЕБАН БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

1 

СТАТУС Службеник  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

-прати послове из области архиве и 

канцеларијског пословања; 

- прима захтјеве за проналажење предмате из 

архиве и даје их овлаштеним радницима 

општинске управе на реверс; 

- води рачуна да се издати предмети, на реверс, 

на вријеме врате у уредном стању; 

- увествује у архивирању предмета и њихово 

слагање у архиви; 

- на иницијативу надлежних одјељења у складу 

са законом врши припрему и ажурирање 

брошура, образаца и захтјева; 

- припрема информације и извјештаје из 

дјелокруга пријемне канцеларије; 

- прима и прегледа писмена која грађани 

подносе органима Општинске управе путем 

Пријемне канцеларије,  

- комплетира захтјеве странака, 

- одређује знакове организационих јединица у 

Општинској управи,  

- врши пријем странака и поднесака за све 

органе Општинске управе и даје обавјештења о 

потребној документацији,  

- води роковник неријешених предмета,  

- припрема податке за извјештај о кретању 

предмета за органе Општинске управе,  

- врши послове завођења предмета у терминал,  

- исписује кратак садржај предмета у терминалу 

и на омотима списа,  

- врши завођење подбројева у терминалу,  

- врши здруживање предмета у којима се врши 

обнова поступка,  

- врши пресигнирање предмета,  

- врши развођење и архивирање предмета кроз 

картотеку, односно кроз терминал,  

- врши архивирање предмета кроз картотетку из 

ранијих година,  

- води интерне доставне књиге у које уписује 

пошту и исту доставља у рад,  

- одговоран је за исправност и одржавање 

средстава рада,  

- пружа стручну помоћ странкама у 

административној процедури издавања аката од 

стране Општинске управе;  

- уручује верификована рјешења,  

- води интерне доставне књиге;  

- уписује податке у картотеку предмета; 

- распоређује предмете по извршеној 

класификацији у доставне књиге и доставља их 

у надлежне организационе јединице у рад, тј. на 

рјешавање;  

- издаје потврде о примљеним захтјевима;  

- заводи и отпрема рачуне кроз књигу улазних 

рачуна;  

- обрађује захтјеве за јавне конкурсе и огласе,  

- врши пријем, отварање, преглед и 

разврставање поште,  

- заводи службене листове и часописе,  

- обавља и друге послове које му повјери 

Начелник одјељења и Начелник Општине;  

- за свој рад одговаран је начелнику Одјељења и 

Начелнику општине.„ 

 

Члан 6. 

У члану 15. Правилника тачки 1.1. 

подтачки 11. стручна спрема мијења се и нова 

гласи: 

„ССС- IV степен- економског смјера.“ 

 

Члан 7. 

У члану 15. Правилника тачки 1.1. 

подтачка „13. НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА: 

Стручни сарадник за рад на инфо пулту и 

пријем захтјева, поште и послове архиве“ са 

Описом послова, се брише. 

 

Члан 8. 

У члану 17. Правилника у тачки 3) у Опису 

послова Вишег стручног сарадника за развој и 

односе са јавношћу иза алинеје 46. додају се 

нове алинеје 47, 48, 49, 50, 51 и 52 које гласе: 

 

- одговара за прикупљање и редовно ажурирање 

информација о инвестицијским потенцијалима 

општине и анализу секторских потенцијала, 

координира идентификацију пословних 

могућности за улагање и прикупљање 

информације о пословном окружењу у Босни и 

Херцеговини.  

-осигурава промоцију инвестицијских 

потенцијала општине на wеб страници општине, 

у инвестицијском водичу, на сајмовима, 

презентацијама, директним сусретима са 

потенцијалним инвеститорима и постојећим 

фирмама, делегацијама привредника и другим 

заинтересираним странама и кроз циљане 

секторске презентације за циљане потенцијалне 

инвеститоре. 

-координира систематизован начин сервисирања 

потенцијалних инвеститора од процесирања 

првог упита, кроз помоћ у идентификацији 

инвестиционих локација, помоћи у процесирању 

дозвола заграђење и других дозвола потребних 

за реализацију инвестиције које су у 

надлежности општине и пружање инвеститору 

осталих информација према његовим 

потребама.  

-реализује постинвестициону подршку 

постојећим фирмама кроз провођење 
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активности на побољшању пословног 

окружења, посјете фирмама, рјешавање 

проблема фирми с којима се сусрећу у свом 

пословању а у надлежности су општинске 

администрације и прослијеђивање вишим 

нивоима власти проблема из њихове 

надлежности 

- одговара за израду годишњег плана подршке 

инвеститорима и подноси извјештај о 

реализацији Плана подршке инвеститорима 

општинском начелнику 

-осигурава успоставу и редовно вођење 

евиденције о потенцијалним инвеститорима и о  

постинвестиционој подршци постојећим 

компанијама и раду на отклањању препрека с 

којима се фирме суочавају у свом пословању, 

 

Постојеће алинеје 46 и 47 постају алинеје 

53 и 54. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана  објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Драго Бундало, дипл.ек. 
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