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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 12/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-68/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 1), члана 
82. став (2) и члана 83. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 39/17 и 61/21), Скупштина 
Општине Костајница на сједници одржаној 
07.06.2022. године донијела је 

СТАТУТ  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овим cтатутом уређују се послови Општине 

Костајница као јединице локалне самоуправе, 
организација и рад њених органа, акта и 
финансирање, јавност рада, учешће грађана у 
локалној самоуправи, сарадња са другим 
јединицама локалне самоуправе, поступак за 
доношење и измјену статута и друга питања од 
локалног интереса.  

 
Члан 2.  

(1) Општина Костајница је територијална 
јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: 
Општина), у којој грађани задовољавају своје 
потребе и учествују у остваривању заједничких 
и општих интереса, непосредно и посредством 
демократски изабраних представника.  

(2) Органи Општине у границама закона 
регулишу и управљају јавним пословима који се 
налазе у њиховој надлежности, а у интересу 
локалног становништва.  

 
Члан 3.  

Подручје Општине обухвата насељена 
мјеста: Костајница, Тавија, Подошка, Побрђани, 
Петриња, Мраово Поље, Мракодол, Календери, 
Зовик, Гумњани, Грдановац и Горња Слабиња. 

 
Члан 4.  

Сједиште Општине је у Костајница, Улица 
Светосавска, број 11. 

 
Члан 5.  

(1) Општина има својство правног лица.  
(2) Општину представља и заступа Начелник 

Општине. 

 
Члан 6.  

(1) Општина има симболе: грб и заставу који 
представљају историјско, културно и природно 
насљеђе Општине. 

(2) Грб Општине представља облик штита у 
чијем централном дијелу се налази плод по 
којем је Костајница добила име, а у доњем 
дијелу још два листа кестена који уоквирују 
штит у смеђој боји. Изнад ова два листа, плава 
боја представља ријеку Уну, десно је 
симболично приказан Стари град, а лијево мост 
на ријеци Уни. Средина штита је у зеленој боји, 
а два брежуљка симболизију брдо Баљ, познато 
по кестеновој шуми. Горњи дио штита је у 
плавој боји, представља небо и са доњим 
дијелом, који је такође у плавој боји, даје 
одређену симетричност грбу. На врху штита се 
налази застава Републике Српске која се благо 
вијори. Зидани камени блокови са лијеве стране 
уоквирују грб и симболизују борбу и изградњу. 
У горњем дијелу грба налази се година 1258. 
када се Костајница као насеље први пут 
спомиње у писаним документима.  

(3) Застава Општине је правоугаоног облика, 
односа страна два према један, бијеле боје са 
грбом Општине у средини заставе.  
 

Члан 7. 
(1) Симболи Општине истичу се на објектима 

и у службеним просторијама Општине, 
предузећа, установа и других организација чији 
је оснивач Општина. 

(2) Симболи Општине истичу се уз симболе 
Босне и Херцеговине и Републике Српске, у 
складу са законом. 

 
Члан 8.  

(1) Органи Општине имају печате које 
користе у вршењу послова из свог дјелокруга. 

(2) Печатом се потврђује аутентичност јавне 
исправе и другог акта којим органи Општине 
одлучују или службено кореспондирају и 
комуницирају са другим органима, правним 
лицима и грађанима. 

(3) Садржина текста, облик печата, број 
печата, њихова употреба, чување и уништавање 
уређују се актима органа Општине, у складу са 
законом.  

 
Члан 9.  

(1) Општина има празник. 
(2) Празник Општине је "Дан Општине 

Костајница" који се празнује 02. априла, у знак 
прве одржане сједнице Скупштине општине 
Костајница. 
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(3) Општина установљава традиционалну 

манифестацију под називом "Духови", у складу 
са одлуком Скупштине Општине. 

 
Члан 10.  

(1) Општина установљава и додјељује 
награде и признања.  

(2) Врсте награда и признања, критеријуми и 
поступак за додјељивање утврђују се посебном 
одлуком Скупштине Општине.  
 

Члан 11.  
(1) У Општини грађани остварују људска 

права и слободе, која су им гарантована 
међународним актима, Уставом и законом, без 
дискриминације по било којој основи.  

(2) Општина обезбјеђује остваривање, 
заштиту и унапређивање људских права и 
слобода грађана и индивидуалних и колективних 
права припадника националних мањина у складу 
са законом, овим статутом и другим актима 
органа Општине. 

(3) Свако има право приступа свим јавним 
институцијама и објектима у Општини, право да 
се слободно креће и одређује своје мјесто 
пребивалишта и боравка, право пословања или 
рада на цијелој територији Општине, право да 
продаје и купује покретну и непокретну 
имовину, у складу са законом.  

(4) Сви грађани могу равноправно 
учествовати у вршењу јавних послова, у складу 
са законом.  

(5) Општина подстиче активности и пружа 
помоћ удружењима грађана чија је дјелатност од 
интереса за Општину. 

(6) Општина у оквиру својих надлежности 
обезбјеђује, подстиче и унапређује 
равноправност полова и остваривање једнаких 
могућности. 

(7) Сви грађани и правна лица која обављају 
пословну дјелатност или остварују добит на 
подручју Општине обавезни су да учествују у 
финансирању функција и овлаштења Општине 
посредством пореза, такса, доприноса и других 
прихода, у складу са законом.  

 
Члан 12.  

(1) Службени језици су: језик српског народа, 
језик бошњачког народа и језик хрватског 
народа.  

(2) Службена писма су ћирилица и латиница.  
(3) Органи Општине, када рјешавају по 

захтјевима странака, воде поступак, састављају 
записе и издају службена акта на службеном 
језику и писму које користи овлашћено 
службено лице органа Општине, с тим да ће се 
странци, на њен захтјев, издати службени акт  на 
језику и писму којим се странка служи у 
поступку.  

 (4) Странке могу писмена да упућују 
органима Општине на било којем од службених 
језика. 
 

Члан 13.  
(1) Општина обезбјеђује пропорционалну 

заступљеност конститутивних народа и група 
Осталих у органима Општине на основу 
резултата посљедњег пописа становништва.  

(2) Примјена принципа пропорционалне 
заступљености конститутивних народа и група 
осталих из става 1. овог члана обезбиједиће се 
одлукама и другим актима органа Општине, у 
складу са законом.  

 
II - ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 

 
Члан 14.  

(1) Послови Општине обухватају послове из 
самосталне надлежности и послове пренесене 
посебним законом.  

(2) Послови из самосталне надлежности 
Општине обухватају послове из области 
организовања рада и  управљања Општином као 
и послове на плану пружања услуга.  

(3) Општина има право да се бави свим 
питањима од локалног интереса која нису 
искључена из њене надлежности, нити 
додијељена неком другом нивоу власти. 

(4) Општина остварује своје надлежности у 
складу са Уставом, законом и овим статутом. 
 
1. Самостални послови Општине  

 
Члан 15.  

Општина у области организовања рада и 
управљања Општином има сљедеће 
надлежности:  

1) усвајање стратегије, односно програма 
развоја Општине,  

2) усвајање стратешких и спроведбених 
докумената просторног уређења за подручје 
Општине, 

3) доношење буџета и финансијских 
извјештаја буџета,  

4) уређење и обезбјеђење коришћења 
грађевинског земљишта и пословног простора, 

5) организовање комуналне полиције,  
6) послове инспекцијског надзора, у складу 

са законом,  
7) организовање послова локалног 

економског развоја, 
8) управљање и располагање имовином 

Општине,  
9) оснивање  и уређење општинске управе,  
10) вршење имовинско-правних послова, у 

складу са законом,  
11) наплату, контролу наплате и принудну 

наплату прихода Општине, у складу са законом, 
12) послове правног заступања Општине, у 

складу са законом, 
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13) послове евиденција о лицима која су 

регулисала војну обавезу, 
14) доношење програма мјера за постизање 

равноправности полова, 
15) обезбјеђивање извршавања закона и 

других прописа чије је извршење повјерено 
Општини.  
  

Члан 16.  
Општина у области пружања услуга има 

сљедеће надлежности:  
1) обављање специфичних функција у 

области културе, образовања, спорта, здравства 
и социјалне заштите, цивилне заштите, 
информација, занатства, туризма, угоститељства 
и заштите животне средине,  

2) уређење и обезбјеђење обављања 
комуналних дјелатности: производња и 
испорука воде, гаса, топлотне енергије, јавни 
превоз лица у градском и приградском 
саобраћају, пречишћавање и одводња отпадних 
вода, погребна дјелатност, одржавање, 
уређивање и опремање јавних зелених и 
рекреационих површина, одржавање јавних 
саобраћајних површина у насељеним 
мјестима,одвођење атмосферских вода и других 
вода са јавних површина, чишћење јавних 
површина у насељеним мјестима и друге 
комуналне дјелатности, у складу са законом,  

3) оснивање привредних друштава, установа 
и других организација ради пружања услуга из 
надлежности Општине, уређење њихове 
организације и управљање,  

4) уређивање и обезбјеђивање изградње, 
одржавања и коришћења јавних објеката и 
комуналне инфраструктуре за обављање 
функција Општине. 

 
Члан 17.  

Општина у области просторног планирања и 
грађења има сљедеће надлежности: 

1) усвајање докумената просторног уређења 
и обезбјеђивање њиховог спровођења, 

2) праћење стања уређења простора и насеља 
на својој територији, 

3) издавање локацијских услова, 
грађевинских дозвола и употребних дозвола, у 
складу са надлежностима прописаним посебним 
законом, 

4) обезбјеђивање коришћења грађевинског 
земљишта, давање грађевинског земљишта на 
коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта и бригу о 
његовом уређивању, унапређивању и заштити, 

5) обезбјеђивање услова за уређење насеља и 
коришћење јавних и других површина, 
одређивање простора за паркирање и уређивање 
услова и начин њиховог коришћења и 
управљања, уређивање начина одлагања 
комуналног отпада и одређивање подручја на 
којима се могу обављати одређене врсте 

пословних дјелатности, 
6) обезбјеђивање услова и одређивање 

начина изградње, односно постављање и 
уклањање објеката на јавним површинама у 
насељеним мјестима и на неизграђеном 
грађевинском земљишту и одређивање услова за 
уклањање објеката који представљају 
непосредну опасност за живот и здравље људи, 
за сусједне објекте и безбједност саобраћаја и 

7) друге надлежности у складу са законом. 
 

Члан 18.  
Општина у области стамбено-комуналних 

дјелатности има сљедеће надлежности: 
1) прописује правила одржавања реда у 

зградама,  
2) одлучује о увођењу посебне накнаде за 

етажне власнике, под условима прописаним 
посебним законом, ради обезбјеђења средстава 
за радове хитних интервенција у зградама,  

3) прописује услове и обезбјеђује надзор над 
одржавањем зграда, 

4) одређује висину закупнине за коришћење 
станова којима управља, те висину закупнине за 
државне станове на свом подручју под условима 
прописаним законом којим је уређено њихово 
коришћење, 

5) одлучује о организовању послова 
одржавања зграда којима управља, висини 
накнаде за закуп  и утврђује критеријуме и 
начине плаћања трошкова одржавања пословних 
просторија и станова у којима се обавља 
пословна дјелатност,  

6) обезбјеђује поступак исељења бесправно 
усељених лица у државне станове и заједничке 
просторије у зградама и обавља и друге законом 
утврђене послове у области становања, 

7) обезбјеђује обављање комуналних 
дјелатности, организационих, материјалних и 
других услова за изградњу и одржавање 
комуналних објеката и комуналне 
инфраструктуре, 

8) доноси програм заједничке комуналне 
потрошње,  

9) обезбјеђује локације и услове за изградњу 
и одржавање гробаља и одређује услове и 
начине сахрањивања, као и начине организовања 
тих послова, 

10) обезбјеђује услове за изградњу и 
одржавање улица и тргова, локалних путева, 
сеоских, пољских и других некатегорисаних 
путева, уређује и обезбјеђује управљање тим 
путевима и улицама и одобрава њихову 
изградњу,  

11) обезбјеђује спровођење превентивних и 
других мјера и активности у области 
безбједности саобраћаја, 

12) обезбјеђује организацију и начин 
обављања јавног превоза путника који се обавља 
на подручју Општине и ауто-такси превоза, 

13) обезбјеђује надзор над обављањем 



 

14.06.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 12,   стр. 4 

 
комуналних дјелатности и инспекцијски надзор 
и 

14) друге надлежности у складу са законом. 
 

Члан 19.  
У области културе, Општина има сљедеће 

надлежности:  
1) обезбјеђује заштиту културних добара, 

осим колтурних добара која су законом утврђена 
као добра од значаја за Републику Српску 
односно Босну и Херцеговину, 

2) обезбјеђује заштиту и одржавање 
споменика и спомен-обиљежја од значаја за 
културно-историјску традицију, ако њихова 
заштита и одржавање нису уређени другим 
прописима,  

3) организује манифестације и обиљежавање 
јубилеја у области културе од значаја за 
Општину и развој културно-умјетничког 
стваралаштва у Општини,  

4) обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, 
чување и давање на коришћење књига и других 
публикација и услове за рад библиотека чији је 
оснивач Општина,  

5) обезбјеђује изградњу, реконструкцију и 
одржавање објеката институција културе у 
Општини чији је оснивач Општина, 

6) обезбјеђује услове за истраживање, 
прикупљање, обраду, чување, заштиту и 
презентацију музејске грађе и друге услове за 
рад музејских установа чији је оснивач, у складу 
са законом и  

7) друге надлежности из области културе, у 
складу са законом.  

 
Члан 20.  

(1) Општина у области основног, средњег и 
високог образовања има надлежности утврђене 
законом, а посебно:  

1) предлаже број и просторни распоред 
основних школа на територији Општине, 

2) предлаже уписна подручја за основне 
школе на територији Општине, 

3) именује чланове школских одбора, у име 
Општине,  

4) обезбјеђује средства за подмирење 
материјалних трошкова средњег образовања, 
средства за текуће и инвестиционо одржавање 
објеката средњег образовања,  

5) обезбјеђује и друга средства прописана 
законом,  

6) обезбјеђује средства и прописује услове за 
стипендирање ученика и студената, 

7) подстиче развој и посебним мјерама 
обезбјеђује услове за рад са младим талентима и  

8) друге надлежности из области образовања, 
у складу са законом.  

(2) У области предшколског васпитања и 
образовања, Општина оснива предшколске 
установе, учествује у финансирању 
предшколског васпитања и образовања и обавља 

друге послове, у складу са законом и овим 
статутом. 

 
Члан 21.  

Општина у области здравствене заштите 
становништва има сљедеће надлежности:  

1) унапређење и очување здравља 
становништва те превенција и отклањање 
здравствених посљедица проузрокованих 
епидемијама, елементарним и другим 
непогодама и ванредним приликама, у сарадњи 
са другим надлежним институцијама, 

2) обезбјеђује спровођење мјера превентивне 
и примарне здравствене заштите становништва,  

3) предлаже план мреже здравствених 
установа на свом подручју, 

4) утврђује планове и обезбјеђује спровођење 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
подручју Општине, у циљу спрјечавања 
настанка и ширења заразних болести,  

5) прати здравствено стање становништва и 
епидемиолошку ситуацију на подручју Општине 
и предузима мјере за њихово унапређивање,  

6) обезбјеђује организационе и друге услове 
за преглед умрлих лица, за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти изван здравствене 
установе, организује и финансира послове 
мртвозорства,  

7) обезбјеђује додатна средства за 
остваривање здравствене заштите која су преко 
утврђених вриједности стандарда и норматива 
из обавезног здравственог осигурања, 

8) обезбјеђује средства за спровођење 
вакцинације и збрињавање обољелих од болести 
зависности, у складу са законом,  

9) обезбјеђује средства за покривање 
трошкова здравствене заштите социјално 
угрожених категорија становништва, у складу са 
могућностима, 

10) оснива Одбор за здравље и  
11) друге надлежности из области 

здравствене заштите становништва, у складу са 
законом.  

 
Члан 22.  

Општина у области заштите права бораца, 
војних инвалида, породица погинулих и 
несталих бораца и цивилних жртава рата има 
сљедеће надлежности:  

1) утврђује статус и права бораца, војних 
инвалида, породица погинулих и несталих 
бораца и цивилних жртава рата, у складу са 
законом,  

2) обезбјеђује средства за побољшање 
материјалног положаја бораца, војних инвалида, 
породица погинулих и несталих бораца и 
цивилних жртава рата, у складу са 
расположивим средствима,  

3) уређује и обезбјеђује рјешавање стамбених 
потреба бораца, војних инвалида, породица 
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погинулих и несталих бораца и цивилних жртава 
рата, у складу са законом и  

4) друге надлежности из области борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата, у складу са законом. 

 
Члан 23.  

Општина у области социјалне заштите има 
сљедеће надлежности:  

1) прати социјалне потребе грађана, 
породица и појединих угрожених група и 
сагласно њима дефинише политику проширене 
социјалне заштите на свом подручју, 

2) доноси Општински програм развоја 
социјалне заштите и подстиче развој социјално 
заштитних програма у Општини, 

3) ствара услове за квалитетно пружање 
социјалних услуга грађанима (услуге дјеци, 
старијим, онеспособљеним, породицама са 
проблемима и другим социјално угроженим 
лицима), 

4) оснива Центар за социјални рад и 
обезбјеђује кадровске, просторне, финансијске и 
техничке услове за његов рад,  

5) прати социјалне потребе грађана, 
обезбјеђује равноправне услове лицима са 
инвалидитетом, утврђује програме побољшања 
квалитета живота ових лица, њихових породица 
и других угрожених група, дефинише политику 
проширене социјалне заштите на подручју 
Општине,  

6) прати и помаже рад социјално 
хуманитарних организација и грађана у 
обављању хуманитарне дјелатности,  

7) обезбјеђује финансијска средства за 
остваривање права из области социјалне заштите 
у складу са законом,  

8) развија и друге специфичне садржаје, у 
складу са потребама и могућностима у 
социјалној заштити и 

9) друге надлежности из области социјалне 
заштите, у складу са законом.  

 
Члан 24. 

Општина у области друштвене бриге о дјеци 
и омладини има сљедеће надлежности:  

1) обезбјеђује услове за боравак дјеце у 
предшколским установама, предшколско 
васпитање и образовање, превентивну 
здравствену заштиту дјеце предшколског 
узраста, боравак дјеце у предшколским 
установама у складу са законом, одмор и 
рекреацију дјеце до 15 година у дјечјим 
одмаралиштима, регресирање трошкова боравка 
дјеце у предшколским установама, одмор и 
рекреацију дјеце, 

2) обезбјеђује услове за одржавање, 
изградњу, доградњу, опремање и 
осавремењавање објеката установа друштвене 
бриге о дјеци и омладини чији је оснивач и 
услова за рад тих установа којима се обезбјеђује 

остваривање права у овој области из 
надлежности Општине,  

3) обезбјеђује координацију активности 
органа, установа и других институција у области 
друштвене бриге о дјеци, 

4) доноси омладинску политику и годишњи 
акциони план спровођења омладинске политике 
за подручје Општине, 

5) води регистар омладинских организација 
које имају сједиште на подручју Општине, 

6) ради на побољшању улоге и статуса 
младих на свом подручју, те у том смислу 
доноси и реализује документе који доприносе 
стварању услова за омладинско организовање и 
бригу о омладини, 

7) планира и обезбјеђује услове за рад 
омладинских савјета и учествује у финансирању 
програма и пројеката који доприносе 
спровођењу омладинске политике на нивоу 
Општине,  

8) обезбјеђује приступачне и прилагођене 
објекте и услове у којима млади могу да изразе и 
покажу своје креативне способности као и да 
обављају омладинске активности на основу 
утврђених критеријума,  

9) припрема и спроводи годишњи програм 
стручног усавршавања из области омладинског 
рада и активности од интереса за Општину и  

10) друге надлежности из области друштвене 
бриге о дјеци и омладини, у складу са законом.  

 
Члан 25.  

Општина у области спорта и физичке 
културе има сљедеће надлежности: 

1) обезбјеђује услове за развој и 
унапређивање спорта и физичке културе, 

2) обезбјеђује услове за изградњу, одржавање 
и коришћење спортских објеката и објеката за 
рекреацију, 

3) обезбјеђује услове и издаје сагласност за 
организацију и одржавање спортских такмичења 
и манифестација од значаја за Општину,   

4) обезбјеђује услове за развој и 
унапређивање аматерског спорта,  

5) обезбјеђује посебне услове за повећање 
квантитета и квалитета рада са младим 
спортским талентима,  

6) обезбјеђује и усмјерава реализацију 
школских и студентских спортских такмичења,  

7) обезбјеђује посебне услове за изградњу, 
одржавање и коришћење спортских објеката и 
објеката за рекреацију као и услове за развој и 
унапређивање спорта особа са инвлидитетом, 

8) издаје лиценце за рад стручњака у 
спортским организацијама на подручју Општине 
и  

9) друге надлежности из области спорта и 
физичке културе, у складу са законом.  

 
Члан 26.  
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Општина у области туризма, угоститељства, 

занатства и трговине има сљедеће надлежности: 
1) обезбјеђује услове за развој туризма, 

туристичких мјеста и развој и унапређивање 
комуналних, спортско-рекреативних и других 
дјелатности које доприносе развоју туризма,  

2) утврђује висину боравишне таксе,  
3) обезбјеђује услове за развој туристичке 

информативно-пропагандне дјелатности,  
4) обезбјеђује услове за развој и 

унапређивање угоститељства, прописује радно 
вријеме и врши категоризацију угоститељских 
објеката у складу са законом,  

5) обезбјеђује услове за развој и 
унапређивање занатства, домаће радиности и 
трговине, подстиче развој дефицитарних заната, 
у складу са интересима и потребама грађана и  

6) друге надлежности из ових области, у 
складу са законом.  

 
Члан 27.  

Општина у области привреде, 
предузетништва и пољопривреде има сљедеће 
надлежности: 

1) предузима опште мјере за стварање 
повољног пословног амбијента за развој 
привредних дјелатности и предузетништва као и 
побољшање општих услова  привређивања и 
инвестирања у привреди, у складу са прописима, 

2) прибавља, уређује, опрема и прометује 
грађевинско земљиште намијењено за развој 
привредних дјелатности и предузетништва, 
односно изградњу привредних капацитета, у 
складу са прописима,  

3) доноси програм и предузима мјере за 
подстицај развоја малих и средњих предузећа, у 
складу са законом,  

4) обезбјеђује адекватну информисаност 
привредника и предузетника о поступку и 
условима за оснивање и рад малих и средњих 
предузећа и предузетничких радњи, 

5) успоставља и води регистар предузетника, 
6) утврђује програм коришћења средстава 

прикупљених на основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе и прикупљене закупнине за 
пољопривредно земљишта у својини Републике 
Српске, од накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе,   

7) доноси програм коришћења средстава за 
подстицај пољопривредне производње, 

8) доноси шумско-привредну основу за шуме 
у државном власништву и годишњи план 
газдовања у приватним шумама,  

9) доноси програм коришћења средстава 
прикупљених од накнаде по основу продаје 
шумских дрвних сортимената, 

10) доноси програм здравствене заштите 
животиња на подручју Општине,  

11)  обавља послове евиденције о квалитету 
стоке, одабраним мушким приплодним грлима, 
прописује услове и начине држања пчела и 
постављања пчелињака и одређује подручја за 
селекцију пчела и  

12) друге надлежности из ових области, у 
складу са законом.  

 
Члан 28.  

У области заштите природних добара и 
животне средине, Општина обавља сљедеће 
послове:  

1) усваја основе заштите, коришћења и 
унапређивања пољопривредног земљишта, и 
брине се о њиховом спровођењу,  

2) одређује ерозивна подручја и прописује 
противерозивне мјере, 

3) обезбјеђује услове коришћења и начин 
управљања природним језерима, изворима, 
јавним бунарима и јавним чесмама и брине се о 
њиховој заштити, те ствара опште услове за 
очување чистоће обала ријека, језера и канала,  

4) обезбјеђује очување природних 
вриједности на свом подручју и доноси акт о 
проглашењу заштићеног подручја, 

5) проглашава заштићеним споменик 
природе и заштићено подручје са одрживим 
коришћењем природних ресурса и управља 
истим, у складу са прописом који регулише 
заштиту природе, 

6) обезбјеђује услове за очување, коришћење 
и унапређивање подручја са природним 
љековитим својствима и управља подручјима са 
природним љековитим својствима на којима је 
успостављен посебан режим заштите, 

7) обезбјеђује опште услове и начине 
изградње и одржавања водовода у сеоским 
насељима, њихово коришћење и утврђује 
санитарно-техничке услове за испуштање 
отпадних вода, 

8) одређује водопривредне услове, издаје 
водопривредне сагласности и водопривредне 
дозволе за објекте и радове одређене законом, 

9) прописује и предузима дугорочне мјере и 
активности на плану заштите животне средине 
које су од интереса за Општину, тако што 
обезбјеђује чистоћу животне средине на 
подручју Општине; врши дренажу бујичних 
вода, прикупљање и пречишћавање на подручју 
Општине; врши адекватно третирање отпадних 
вода на територији Општине; врши заштиту од 
буке, вибрација и загађености ваздуха, насталих 
као посљедица обављања одређених дјелатности 
и врши њихово мјерење; управља зеленим 
површинама и заштићеним природним 
подручјима,  

10) доноси локални план заштите животне 
средине и планове управљања отпадом, у складу 
са законом, 

11) прописује граничне вриједности емисије 
за поједине штетне и опасне материје у 
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случајевима утврђеним законом,  

12) брине се о побољшању квалитета ваздуха 
и санацији за подручја са угроженим квалитетом 
ваздуха и предузима одговарајуће мјере, 

13) доноси план квалитета ваздуха и 
предузима друге мјере, у складу са законом и 
објављује податке о стању квалитета ваздуха,  

14) издаје пољопривредне сагласности за 
промјену намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе, 

15) спроводи поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
уз сагласност надлежног министарства, 

16) даје у закуп непокретности које су у 
складу са законом пренесене на Општину, 

17) одређује и обезбјеђује одређене услове за 
држање и заштиту домаћих животиња и утврђује 
мјере за њихово организовано и нешкодљиво 
уклањање, обезбјеђује услове карантина за 
животиње у унутрашњем промету, 

18) успоставља и води катастар пчелиње 
паше и фенолошке карте, 

19) обезбјеђује вршење инспекцијског 
надзора из области заштите животне средине,  

20) остварује сарадњу са другим јединицама 
локалне самоуправе, на плану заштите и 
унапређивања животне средине,  

21) обавља и друге послове из области 
заштите природних добара и животне средине, у 
складу са законом.  
 

Члан 29.  
Општина обезбјеђује информисање и јавно 

обавјештавање о питањима од значаја за живот и 
рад грађана, а нарочито:  

1) редовно објављује одлуке Скупштине 
Општине и начелника Општине и друга акта у 
„Службеном гласнику Општине“, на интернет 
страници Општине и на огласној табли 
Општинске управе,  

2) обезбјеђује и организује континуирано 
обављање послова информисања,  

3) омогућава представницима медија, 
удружењима грађана и другим заинтересованим 
лицима увид у документа органа Општине,  

4) обезбјеђује одржавање конференција за 
штампу и друге видове обавјештавања јавности 
посредством медија,  

5) обезбјеђује и успоставља пунктове за 
информисање грађана,  

6) организује и одржава службену интернет 
страницу Општине,  

7) организује посебан систем обавјештавања 
у случају елементарних непогода, епидемија или 
других ситуација опасних по живот и здравље 
становништва и  

8) на друге начине развија и унапређује 
систем информисања и јавног обавјештавања.  

 
Члан 30.  

Општина у области заштите и спасавања 
грађана и материјалних добара од елементарних 
непогода и других несрећа обавља сљедеће 
послове:  

1) усваја процјену могуће угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

2) одређује превентивне мјере за случај 
непосредне опасности од елементарних 
непогода и других несрећа, 

3) доноси одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области 
заштите и спасавања и обезбјеђује њено 
спровођење у складу са јединственим системом 
заштите и спасавања у Републици Српској, 

4) доноси програм развоја цивилне заштите у 
области заштите и спасавања, 

5) организује и врши послове у вези са 
заштитом од пожара, у складу са законом,  

6) доноси план заштите од пожара за 
подручје Општине, 

7) планира и утврђује изворе финансирања и 
извршавања задатака цивилне заштите и 
заштите од пожара, 

8) оснива штаб за ванредне систуације и 
јединице цивилне заштите, 

9) разматра стање у области заштите и 
спасавања, 

10) спроводи мјере заштите од пожара, у 
складу са законом и планом заштите од пожара, 

11) одређује мјере за ублажавање и 
отклањање непосредних посљедица када 
наступи елементарна непогода и друга несрећа и 

12) обавља и друге послове из области 
заштите и спасавања, у складу са законом. 

 
Члан 31. 

Општина у области послова опште управе 
има сљедеће надлежности: 

1) обезбjеђује и организује вођење матичних 
књига рођених, вјенчаних и умрлих и рјешавање 
у првостепеном управном поступку у области 
матичних књига и грађанских стања, у складу са 
законом, 

2) обезбјеђује вођење евиденције о 
држављанима Републике Српске - Босне и 
Херцеговине и издавање увјерења из ове 
евиденције,  

3) организује службу за пружање правне 
помоћи грађанима, 

4) организује овјеру потписа, преписа и 
рукописа, у складу са законом, 

5) организује послове пријемне канцеларије, 
писарнице и архиве, 

6) друге надлежности утврђене законом и 
актима органа Општине. 

 
Члан 32.  

(1) Општина организује службу за пружање 
правне помоћи грађанима на свом подручју ради 
заштите и остваривања њихових права и 
интереса на подручју Општине.  
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(2) Служба правне помоћи израђује поднеске 

и даје правне савјете грађанима у свим правним 
поступцима, осим у поступцима кривичне и 
прекршајне одговорности, оснивања и престанка 
рада привредних друштава и предузетничких 
радњи. 

(3) Служба правне помоћи не може се бавити 
правним заступањем странака пред судовима, 
државним и другим органима, фондовима и 
другим организацијама. 

(4) Одлуку о висини накнаде за услуге 
пружања правне помоћи грађанима доноси 
Скупштина Општине. 

(5) Организација и послови службе правне 
помоћи уређују се актом којим се уређује 
организација Општинске управе. 
 
2. Пренесени послови Општине 
  

Члан 33.  
(1) Општина обавља послове републичке 

управе који  су законом пренесени у 
њену/његову надлежност.  

(2) Преношење послова републичке управе 
на Општину прати додјела финансијских 
средстава и обезбјеђење других потребних 
услова за њихово ефикасно извршавање.  

(3) Када се послови републичке управе 
преносе у надлежност Општине, прије 
доношења закона којим се ти послови преносе у 
надлежност Општине, органи Општине износе 
ставове и дају мишљење о могућностима и 
условима вршења пренесених послова 
(постојање организационих, кадровских, 
техничких, финансијских и материјалних 
услова). 
  
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА 
ОПШТИНЕ 
  

Члан 34.  
Органи Општине су:   
1) Скупштина Општине и  
2) Начелник Општине  

 
Члан 35.  

Функционери Општине су:  
1) Начелник Општине, 
2) замјеник начелника Општине, 
3) предсједник Скупштине Општине и  
4) потпредсједник Скупштине Општине. 
 

1. Скупштина Општине 
 

Члан 36.  
(1) Скупштина Општине је представнички 

орган, орган одлучивања и креирања политике 
Општине.  

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Општине:  

1) доноси статут Општине,  

2) доноси одлуке и друга општа акта и даје 
њихово аутентично тумачење,  

3) доноси буџет,  
4) усваја финансијске извјештаје,  
5) доноси планове и програме развоја 

Општине, план локалног економског развоја, 
план инвестирања и план капиталних улагања,  

6) доноси стратешке документе просторног 
уређења за подручје Општине,  

7) доноси програм уређења грађевинског 
земљишта,  

8) доноси спроведбене документе просторног 
уређењаза подручје Општине,  

9) доноси одлуке и друга општа акта о 
обављању функција из области културе, 
образовања, спорта, здравства, борачко-
инвалидске заштите, цивилне заштите у области 
заштите и спасавања, социјалне заштите, 
друштвене бриге о дјеци и омладини, 
информација, занатства, туризма, 
угоститељства, привреде, приватног 
предузетништва, пољопривреде, шумарства и 
заштите животне средине,  

10) доноси одлуке о комуналним таксама и 
другим јавним приходима, када је овлашћена 
законом,  

11) даје сагласност на цијену комуналне 
услуге, 

12) доноси одлуке и друга општа акта о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања и 
заштите од пожара и  врши друге послове из 
области заштите и спасавања у складу са 
законом,  

13) доноси одлуке о прибављању, управљању 
и располагању имовином Општине,  

14) доноси одлуку о одређивању назива 
улица, тргова, дијелова насељених мјеста и 
мјесних заједница,  

15) доноси одлуку о проглашењу празника 
Општине, 

16) доноси одлуке о одржавању 
традиционалних манифестација и обиљежавању 
значајних датума и догађаја на подручју 
Општине,   

17) доноси одлуку о употреби симбола 
Општине,  

18) доноси одлуку о чланству Општине у 
Савезу општина и градова и о удруживању у 
друге савезе и организације,  

19) одлучује о успостављању сарадње са 
другим општинама и градовима, у складу са 
законом, 

20) доноси план коришћења јавних 
површина, 

21) доноси одлуку о проглашењу почасних 
грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,  

22) доноси одлуку о наградама и 
признањима,  

23) бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Општине, потпредсједника 
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Скупштине Општине, замјеника начелника 
Општине и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Општине, именује и 
разрјешава секретара Скупштине Општине и 
начелника одјељења односно службе и врши 
избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом, 

24) овисно од броја становника оснива 
стручну службу за потребе Скупштине Општине 
и њених радних тијела, 

25) оснива Одбор за жалбе и разматра 
извјештај о раду Одбора, 

26) покреће иницијативу за територијалну 
промјену и промјену назива Општине и 
насељеног мјеста,  

27) доноси одлуку о задужењу Општине,  
28) усваја Пословник о раду Скупштине 

Општине, 
29 усваја Етички кодекс Скупштине 

Општине,  
30) разматра годишњи извјештај о раду 

Начелника Општине и заузима свој став, 
31) разматра информације о стању јавног 

реда и мира, безбједности грађана и имовине на 
подручју Општине, 

32) одлучује о покретању иницијативе за 
опозив Начелника општине, у складу са законом 
којим се уређује избор Начелника општине, 

33) разматра извјештај Начелника општине о 
раду у органима предузећа која обављају 
комуналне дјелатности, 

34) одлучује о располагању капиталом у 
предузећима која обављају комуналне 
дјелатности, а који је у својини Општине, 

35) именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је Општина 
оснивач или суоснивач, 

36) оснива привредна друштва, установе и 
предузећа комуналних и других дјелатности за 
обављање послова од интереса за Општину, 
којима управља у складу са законом,  

37) расписује јавни зајам и самодопринос,  
38) расписује референдум, у складу са 

законом, 
39) доноси одлуку о оснивању мјесне 

заједнице на подручју Општине,  
40) разматра извјештаје о раду и програме 

рада привредних друштава, организација и 
установа чији је оснивач,  

41) разматра и одлучује о грађанским 
иницијативама, у складу са законом и 

42) врши и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.  

 
Члан 37.  

 
(1) Скупштина Општине има 17 одборника.  
(2) Скупштина Општине у посљедњој години 

текућег мандата преиспитује и утврђује број 
одборничких мандата за наредни изборни 
циклус, у складу са законом.  

(3) Одборници Скупштине Општине бирају 
се на непосредним изборима на период од 
четири године, у складу са изборним прописима. 

(4) Одборник у Скупштини Општине 
остварује права и дужности одборника и 
одлучује у Скупштини од дана прихватања 
мандата одборника у складу са изборним 
прописима.  

 
Члан 38.  

(1) Функција одборника Скупштине 
Општине неспојива је са функцијом Начелника 
Општине и замјеника Начелника Општине. 

(2) Лице запослено у Општинској управи или 
републичком органу управе не може бити 
одборник у Скупштини Општине.  
 

Члан 39. 
(1) Скупштина Општине одлучује о 

питањима из своје надлежности већином гласова 
од укупног броја одборника, осим када је 
другачије прописано законом.   

(2) Начин одлучивања Скупштина Општине 
уређује Пословником, у складу са законом и 
овим статутом.  
 

Члан 40.  
(1) Одборник у Скупштини Општине своју 

дужност врши у складу са законом, овим 
статутом, Пословником и Етичким кодексом 
Скупштине. 

(2) Одборник Скупштине Општине има 
право и дужност да учествује у раду Скупштине 
Општине и њених радних тијела чији је члан, да 
предлаже расправу о одређеним питањима, 
подноси предлоге за доношење одлука и других 
аката из надлежности Скупштине Општине, 
подноси амандмане на предлоге прописа, 
поставља одборничка питања, подноси 
иницијативе за рјешавање одређених питања из 
надлежности органа Општине, савјесно и 
одговорно извршава повјерене задатке као и 
друга права и дужности у складу са законом, 
овим статутом, Пословником и Етичким 
кодексом понашања. 

(3) Одборник има право да буде редовно 
обавјештаван о свим питањима од утицаја на 
вршење одборничких дужности, да му се пружи 
стручна помоћ у припреми приједлога 
материјала и других аката из надлежности 
Скупштине Општине те да му се обезбиједе 
подаци и друге информације неопходне за његов 
рад. 

 (4) Одборник за вршење одборничке 
дужности има право на одборнички додатак у 
висини до 50% просјечне нето плате исплаћене у 
Општинској управи за претходну годину, не 
укључујући плате функционера. 

(5) Одлуком Скупштине Општине утврђује 
се висина одборничког додатка, право на 
метеријалне трошкове које одборник има у 
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вршењу одборничке дужности, као и случајеви у 
којима одборнику не припада право на 
одборничку накнаду. 

 
Члан 41.   

Скупштина Општине има предсједника, 
потпредсједника и секретара, које бира на 
период трајања мандата Скупштине Општине.  

 
Члан 42.  

Предсједник и потпредсједник Скупштине 
Општине бирају се на првој сједници, из реда 
одборника, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника, у складу са 
Пословником Скупштине Општине.  
 

Члан 43.  
(1) Предсједник Скупштине Општине 

заступа и представља Скупштину Општине, 
сазива сједнице и њима предсједава, те 
потписује акта Скупштине.  

(2) Потпредсједник Скупштине Општине 
обавља послове утврђене овим статутом, 
Пословником и актима Скупштине Општине и 
замјењује предсједника Скупштине Општине и 
дјелује у његово име када је он одсутан или 
спријечен у извршавању својих дужности. 
 

Члан 44. 
(1) Предсједник односно потпредсједник 

Скупштине Општине може бити опозван или 
разријешен дужности прије истека мандата у 
случајевима утврђеним законом и овим 
статутом. 

(2) Предсједник Скупштине Општине може 
бити опозван и прије истека мандата, ако своја 
права и дужности не врши у складу са овим 
статутом, Пословником скупштине Општине, 
због неморалног и недоличног понашања, због 
већих пропуста у раду или злоупотребе 
функције коју обавља и у другим случајевима 
утврђеним законом. 

(3) Потпредсједник Скупштине Општине 
може бити опозван и прије истека мандата, ако 
своја права и дужности не врши у складу са 
овим статутом, Пословником скупштине 
Општине у случају када обавља послове из 
дјелокруга рада предсједника Скупштине 
Општине, због неморалног и недоличног 
понашања, због већих пропуста у раду или 
злоупотребе функције коју обавља и у другим 
случајевима утврђеним законом. 

(4) Поступак опозива и разрјешења 
предсједника и потпредсједника Скупштине 
Општине уређује се Пословником Скупштине 
Општине. 

(5) Поступак избора новог предсједника 
односно потпредсједника Скупштине Општине 
мора се окончати у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу одлуке о опозиву односно 
разрјешењу.  

 
Члан 45.  

(1) Прву сједницу новоизабране Скупштине 
сазива предсједник Скупштине Општине из 
претходног сазива, најкасније у року од 30 дана 
од дана објављивања извјештаја надлежног 
органа за спровођење избора. 

(2) Ако је спријечен предсједник, односно 
потпредсједник Скупштине Општине из 
претходног сазива, прву сједницу ће сазвати 
најстарији одборник из претходног сазива. 

(3) Ако прву сједницу Скупштине не сазове 
овлашћено лице из става 1., односно става 2. 
овог члана, сједницу ће сазвати натполовична 
већина одборника новог сазива. 

(4) Првој сједници Скупштине општине до 
избора предсједника предсједава најстарији 
одборник новог сазива, коме у раду помажу два 
најмлађа одборника новог сазива који су из реда 
политичких странака које имају највећи број 
одборника у Скупштини Општине. 

(5) До избора предсједника Скупштине 
Општине предсједавајући прве сједнице има сва 
права и дужности предсједника Скупштине у 
погледу сазивања и предсједавања сједници. 

 

Члан 46. 

(1) На првој сједници новоизабране 
Скупштине Општине политички субјекти 
обавјештавају предсједавајућег о броју 
одборника у Скупштини Општине који чине 
скупштинску већину, достављањем овјерених 
потписа одборника који чине ту већину. 

(2) Ако се у трајању мандата Скупштине 
Општине промијени скупштинска већина, 
одборници који чине ту већину дужни су да 
предсједнику Скупштине Општине доставе 
обавјештење са овјереним потписима одборника 
који чине ту већину. 

(3) Овјера потписа из става 1. и 2. овог члана 
врши се у складу са законом којим се уређује 
овјера потписа, рукописа и преписа. 

 

Члан 47. 

(1) Сједницу Скупштине Општине сазива 
предсједник Скупштине Општине по потреби, у 
складу са програмом рада, а најмање једном у 
два мјесеца. 

(2) Предсједник Скупштине Општине сазива 
Скупштину по сопственој иницијативи или на 
захтјев Начелника Општине или 1/3 одборника, 
у року од 15 дана од дана подношења захтјева. 

(3) Ако сједницу Скупштине не сазове 
предсједник Скупштине Општине у року из 
става 2. овог члана, односно потпредсједник 
Скупштине Општине у случају када је 
предсједник Скупштине Општине спријечен да 
је сазове или одбије да је сазове, Скупштину 
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сазива подносилац захтјева у року од осам дана 
од истека рока из става 2. овог члана. 

(4) У случају из става 3. овог члана сједници 
Скупштине предсједава одборник којег одреди 
Скупштина Општине, ако је предсједник, 
односно потпредсједник Скупштине Општине 
спријечен или одбије да предсједава сједници. 

(5) Сједница Скупштине сазвана у складу са 
одредбама ст. 2. и 3. овог члана мора се одржати 
у року од 15 дана од дана сазивања. 

(6) Сједница Скупштине Општине сазвана 
супротно одредбама ст. 1. до 5. овог члана 
сматра се незаконитом, а акти донесени на тој 
сједници сматрају се ништавим.  

(7) Сједнице Скупштине Општине одржавају 
се у секуларном амбијенту. 

 
Члан 48. 

(1) У случају престанка мандата 
функционера Општине, врши се примопредаја 
дужности између функционера. 

(2) Примопредаја дужности, службених аката 
и службеног печата између функционера који 
предаје дужност и новоизабраног функционера 
који прима дужност врши се у службеним 
просторијама у којима функционер предаје, 
односно преузима дужност. 

(3) Примопредаја дужности подразумијева 
подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из 
дјелокруга органа, 

2) финансијског извјештаја и извјештаја о 
преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 
току и 

4) предају затечених службених аката, печата 
и других списа и извјештаја од значаја за рад 
органа. 

(4) Одредбе о примопредаји дужности сходно 
се примјењују и у случајевима примопредаје 
дужности, службених аката и службеног печата 
између именованих, односно постављених лица 
у јавним предузећима, јавним установама и 
другим организацијама чији је оснивач 
Општина, као и између организација које 
престају да раде и новооснованих организација и 
служби Општине. 

 (5) Одредбе о примопредаји дужности 
сходно се примјењују и у случајевима 
примопредаје дужности између именованих, 
односно постављених службеника на 
руководећим радним мјестима, у складу са 
законом. 
 

Члан 49. 
(1) Примопредаја дужности обавља се 

најкасније у року од осам дана од дана ступања 
на снагу рјешења о избору, именовању или 
постављењу. 

(2) Примопредаја дужности након 

спроведених избора за органе Општине обaвља 
се најкасније у року од осам дана од дана 
потврде мандата органа надлежног за 
спровођење избора за Начелника општине, а за 
остале функционере Општине у року од 15 дана 
од дана конституисања Скупштине односно 
избора на сједници Скупштине Општине. 

(3) Скупштина се сматра конституисаном 
избором предсједника Скупштине. 

 
Члан 50. 

(1) Примопредаја дужности врши се у 
присуству Комисије за примопредају дужности 
(у даљем тексту: Комисија). 

(2) Скупштина Општине именује Комисију 
на период од четири године, са могућношћу 
поновног именовања. 

(3) Комисија има три члана од којих је један 
члан предсједник Комисије и сви имају 
замјенике. 

(4) Када се примопредаја дужности врши 
између начелника или између службеника на 
руководећим радним мјестима, Комисија се 
именује из реда запослених у Општинској 
управи. 

(5) Када се примопредаја дужности врши 
између предсједника Скупштине, Комисију чине 
одборници у Скупштини. 

(6) Када се примопредаја дужности врши 
између именованих, односно постављених лица 
у јавним предузећима, јавним установама и 
другим организацијама чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, као и између организација 
које су престале да раде као и између 
нооснованих организација и служби јединице 
локалне самоуправе, два члана Комисије су из 
реда одборника у Скупштини, а један члан је из 
реда запослених у јавном предузећу, јавној 
установи или другој организацији чији је 
оснивач Општина. 

(7) Секретар Скупштине, односно јавног 
предузећа, јавне установе или друге 
организације у којој се врши примопредаја 
дужности присуствује примопредаји и за 
потребе Комисије сачињава записник. 

(8) Уколико Скупштина, односно јавно 
предузеће, јавна установа или друга 
организација нема секретара, записник сачињава 
предсједник Комисије.  
 

Члан 51. 
Записник о примопредаји дужности треба да 

садржи: 
1) мјесто, датум и правни основ 

примопредаје дужности, 
2) лично име и функцију лица које предаје 

дужност и лица које прима дужност, 
3) лична имена лица која присуствују 

примопредаји дужности, 
4) број и датум акта којим је формирана 

Комисија, 
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5) попис и опште податке о службеним 

актима који су предмет примопредаје дужности, 
по годинама, врсти, количини и стању тих аката, 

6) број службених печата који су предмет 
примопредаје, 

7) лична имена чланова Комисије који 
потписују записник, 

8) напомене у вези са предметом 
примопредаје и 

9) потписе чланова Комисије и потписе свих 
овлашћених присутних лица. 
 

Члан 52.  
(1) Скупштина Општине може за извршење 

својих задатака оснивати сталне и повремене 
комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Општине. 

(2) Број чланова, дјелокруг и начин рада 
сталних радних тијела Скупштине Општине 
уређује се Пословником о раду Скупштине, а 
повремених радних тијела одлуком Скупштине  
Општине о оснивању тих тијела. 

(3) Чланови радних тијела Скупштине 
Општине  имају право на накнаде, у складу са 
одлуком Скупштине Општине. 

 
Члан 53.  

 
(1) Скупштина Општине именује секретара 

Скупштине Општине на мандат који траје до 
краја мандата сазива Скупштине који га је 
именовао, након спроведеног јавног конкурса у 
складу са законом. 

(2) За секретара Скупштине Општине може 
бити именовано лице које испуњава опште и 
посебне услове за именовање утврђене законом.  

(3) Секретар Скупштине Општине може бити 
разријешен дужности у случајевима утврђеним 
законом.  

(4) У случају престанка мандата секретара, 
Скупштина Општине именује вршиоца 
дужности секретара, у складу са законом. 
 

Члан 54.  
(1) Секретар Скупштине Општине обавља 

послове утврђене законом, овим Статутом, 
Пословником о раду Скупштине и другим 
актима Скупштине Општине. 

(2) Секретар Скупштине Општине у сарадњи 
са предсједником Скупштине и начелником 
Општине припрема приједлог дневног реда и 
обезбјеђује услове за рад Скупштине Општине. 

(3) Секретар пружа стручну помоћ 
предсједнику Скупштине Општине, на захтјев 
предсједавајућег или клуба одборника даје 
стручно мишљење о одређеном правном питању 
које се појави у раду на сједници Скупштине 
Општине и обавља друге послове утврђене 
Пословником Скупштине Општине.  

(4) Секретар Скупштине уређује „Службени 
гласник Општине“ и одговоран је за његов 

садржај. 
 

Члан 55.  
(1) Скупштина може посебном одлуком 

пренијети послове Стручне службе Скупштине 
на Општинску управу, јер према члану 53. став 
1. ЗЛС, Скупштина може да формира стручну 
службу, само ако Општина према резултатима 
посљедњег пописа стновништва има више од 
30.000 становника. 

 
Члан 56.  

Пословником о раду Скупштине Општине 
уређују се питања која се односе на начин и 
поступак сазивања прве сједнице Скупштине 
Општине права и дужности одборника; 
образовање клубова одборника; начин и 
поступак избора, опозива и разрјешења 
предсједника и потпредсједника Скупштине 
Општине и њихова права и обавезе; начин и 
поступак избора, опозива и разрјешења 
замјеника начелника Општине/градоначелника; 
начин именовања и разрјешења секретара 
Скупштине Општине и његова права и 
дужности; начин рада и поступак сазивања 
сједнице Скупштине Општине, утврђивање 
дневног реда сједнице, одлучивање и 
утврђивање резултата гласања; поступак 
предлагања и доношења општих аката, 
обавјештавање јавности о раду Скупштине 
Општине, избор радних тијела Скупштине 
Општине, њихов састав, надлежност и начин 
рада; поступак избора, именовања и разрјешења 
других лица у надлежности Скупштине 
Општине; примопредаја дужности између 
функционера и других лица које бира и именује 
Скупштина; програм рада Скупштине; начин 
вођења записника на сједницама Скупштине и 
радних тијела Скупштине; обављање стручних и 
административно-техничких послова за потребе 
Скупштине и радних тијела Скупштине  као и 
друга питања од значаја за организацију и рад 
Скупштине Општине, у складу са законом и 
овим статутом.  

 
1.1. Одбор за жалбе 
 

Члан 57. 
(1) Одбор за жалбе, у складу са законом и 

другим прописима, одлучује у другом степену о 
жалбама учесника јавног конкурса у поступку 
запошљавања у Општинску управу, о жалбама 
које се односе на статусна питања службеника, 
као и о другим жалбама утврђеним законом. 

(2) Предсједника и чланове Одбора за жалбе 
именује Скупштина Општине након 
спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године, са могућношћу поновног избора. 

(3) Висину накнаде за рад предсједника и 
чланова Одбора за жалбе као и друга питања у 
вези са оснивањем и радом Одбора за жалбе 
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уређује Скупштина Општине посебном одлуком, 
у складу са законом. 

(4) Одбор за жалбе о свом раду подноси 
извјештај Скупштини Општине најмање једном 
годишње. 

 
2. Начелник Општине 

 
Члан 58.  

(1) Начелник Општине је извршни орган 
власти Општине. 

(2) Начелник Општине заступа и представља 
Општину. 

(3) Начелник Општине руководи 
Општинском управом и одговоран је за њен рад.  

 
Члан 59.  

(1) Начелник Општине бира се на период од 
четири године на локалним непосредним 
изборима, у складу са изборним прописима.  

(2) Престанак мандата Начелника Општине 
прије истека мандата спроводи се у складу са 
изборним прописима.  

 
Члан 60.  

(1) Уколико Начелник Општине своју 
функцију не врши у складу са законом или не 
спроводи одлуке Скупштине Општине, 1/3 
одборника може покренути питање његовог 
опозива.  

(2) Поступак опозива може покренути и 10% 
бирача уписаних у бирачки списак Општине. 

(3) Скупштина Општине је дужна да сваку 
иницијативу за опозив Начелника Оштине 
уврсти у дневни ред и донесе одговарајућу 
одлуку, у року од 30 дана од дана пријема 
иницијативе.  

 
Члан 61.  

 
(1) Ако Скупштина Општине донесе одлуку о 

покретању поступка опозива Начелника 
Општине спроводи се поступак опозива, о чему 
грађани одлучују непосредним  изјашњавањем, у 
складу са изборним прописима.   

(2) Начелнику Општине престаје мандат ако 
се за његов опозив изјасни натполовична већина 
од броја бирача који су изашли на гласање за 
опозив, након што надлежни орган утврди да је 
Начелнику Општине престао мандат опозивом у 
складу са законом. 

 
Члан 62.  

У случају опозива, оставке или трајне 
спријечености Начелника Општине да обавља 
функцију, а преостало је више од годину дана 
мандата, спроводе се избори за Начелника 
Општине, у складу са изборним прописима.  

  
Члан 63. 

(1) Начелник Општине има замјеника који му 
помаже у вршењу  дужности. 

(2) Замјеник начелника Општине извршава 
дужности које му повјери Начелник Општине, 
замјењује Начелника Општине и дјелује у 
његово име када је он одсутан или спријечен у 
извршавању својих дужности. 

(3) Мандат замјеника начелника Општине 
траје до краја мандата Скупштине која га је 
изабрала. 

 
Члан 64. 

(1) Замјеника начелника Општине бира и 
разрјешава Скупштина Општине, тајним 
гласањем на приједлог начелника, већином 
гласова од укупног броја одборника, у складу са 
законом, овим статутом и Пословником о раду 
Скупштине Општине.  

(2) У случају престанка мандата начелника 
Општине прије истека времена на које је изабран 
у складу са изборним прописима, замјеник 
начелника Општине обавља дужност начелника 
Општине до избора новог начелника Општине и 
има све надлежности извршног органа власти 
Општине. 

(3) Уколико замјеник начелника Општине, у 
случају из става 2. овог члана из било којих 
разлога буде спријечен да обавља дужност 
начелника Општине или Општина нема 
замјеника начелника Општине, Скупштина 
Општине бира вршиоца дужности замјеника 
начелника Општине који има све надлежности 
извршног органа власти Општине, у складу са 
законом, овим статутом и Пословником о раду 
Скупштине Општине.  

(4) У случају из става 3. овог члана 
Скупштина Општине тајним гласањем бира 
вршиоца дужности замјеника начелника 
Општине до избора Начелника Општине, на 
приједлог 1/3 одборника. 
 

Члан 65. 
(1) Ако мандат Начелнику Општине престане 

прије истека времена на које је изабран, 1/3 
одборника може да предложи Скупштини 
разрјешење замјеника начелника Општине. 

(2) У случају из става 1. овог члана, о 
разрјешењу замјеника начелника Општине 
одлучује Скупштина Општине тајним гласањем. 

(3) О разрјешењу замјеника начелника 
Општине у другим случајевима утврђеним 
законом и овим статутом, Скупштина Општине 
одлучује јавним гласањем. 

 
Члан 66.  

 
(1) Замјеник начелника Општине може бити 

опозван прије истека мандата ако правоснажном 
пресудом буде осуђен за кривично дјело, због 
неморалног и недоличног понашања, због већих 
пропуста у раду или злоупотребе функције коју 
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обавља, уколико не извршава дужности које му 
је повјерио Начелник Општине и у другим 
случајевима утврђеним законом.  

(2) Приједлог за опозив замјеника начелника 
Општине Скупштини Општине подноси 
Начелник у писаној форми, са образложењем.  

(3) О опозиву замјеника начелника Општине 
одлучује Скупштина Општине по поступку 
предвиђеном за његов избор, у складу са овим 
статутом и Пословником о раду Скупштине 
Општине. 

(4) О престанку функције замјеника 
начелника Општине осим у случају из става 3. 
овог члана, одлучује Скупштина Општине, на 
начин уређен Псловником о раду Скупштине 
Општине. 

(5) Поступак избора новог замјеника 
начелника Општине мора се окончати у року од 
60 дана од дана ступања на снагу одлуке о 
опозиву односно разрјешењу замјеника 
начелника Општине. 
 

Члан 67.  
(1) Начелник Општине је надлежан да:  
1) предлаже статут Општине, 
2) предлаже одлуке и друга општа акта 

Скупштини Општине, 
3) израђује и подноси Скупштини Општине 

на усвајање нацрт и приједлог буџета, 
финансијски извјештај, економски план, 
стратешки развојни план, секторске развојне 
планове, инвестициони програм, просторни и 
урбанистички план и остале планске и 
регулаторне документе који се односе на 
коришћење и управљање простором и 
земљиштем, укључујући и коришћење јавног 
земљишта из надлежности Општине/Града, у 
складу са законом, 

4) обавјештава Скупштину о свим питањима 
из надлежности Општине, његових права и 
обавеза, 

5) спроводи локалну политику у складу са 
одлукама Скупштине, извршава локални буџет и 
обезбјеђује примјену одлука и других аката 
Скупштине, 

6) извршава законе и друге прописе 
Републике чије је извршење повјерено Општини, 

7) доноси одлуку о оснивању Општинске 
управе, 

8) доноси правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе, 

9) предлаже именовање  и разрјешење 
начелника одјељења или службе, 

10) предлаже и доноси опште и појединачне 
акте о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања и врши 
и друге послове из области заштите и спасавања 
у складу са законом и овим статутом, 

11) предузима оперативне и друге мјере у 
случају поремећаја или прекида у обављању 
комуналних дјелатности,  

12) реализује сарадњу Општине са другим 
јединицама локалне самоуправе, међународним 
и другим организацијама, у складу са одлукама 
и закључцима Скупштине и њених радних 
тијела, 

13) даје сагласност на статуте и друга општа 
акта предузећа и установа чији је оснивач 
Општина, 

14) подноси извјештај Скупштини о раду у 
органима предузећа која обављају комуналне 
дјелатности, 

15) доноси годишњи план рада Начелника 
Општине и Општинске управе, 

16) подноси извјештај Скупштини о свом 
раду и раду Општинске управе, 

17) покреће иницијативу да се до одлуке 
надлежног суда обустави од извршења општи 
или појединачни акт Скупштине, ако сматра да 
је супротан Уставу и закону, 

18) закључује уговоре у име Општине, у 
складу са актима Скупштине, 

19) рјешава у другом степену по жалби на 
првостепена рјешења, уколико за рјешавање 
нису надлежни републички органи, 

20) одлучује о употреби и располагању 
имовином Општине, у складу са законом и 
одлукама Скупштине, 

21) доноси одлуке о располагању новчаним 
средствима у складу са актима Скупштине,  

22) одобрава употребу назива Општине и 
насељених мјеста у пословном имену 
привредних друштава, установа и других 
организација, 

23) одлучује о сукобу надлежности између 
организационих јединица Општинске управе и 
Општинске управе и организација које врше 
послове од интереса за Општину, 

24) одлучује о изузећу службеног лица 
Општинске управе и 

25) обавља друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 

 (2) Начелник Општине је одговоран за 
законитост аката које предлаже Скупштини 
Општине. 
 
2.1. Општинска управа 
 

Члан 68.  
Начелник Општине одлуком о оснивању 

Општинске управе и правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе утврђује структуру и 
унутрашњу организацију Општинске управе, у 
законом утврђеним општим границама.  
 

Члан 69. 
Послови Општинске управе су: 
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1) извршавање и спровођење прописа 

Скупштине Општине и начелника Општине, 
2) припремање нацрта одлука и других аката 

које доноси Скупштина Општине и Начелник 
Општине, 

3) извршавање и спровођење закона и других 
прописа и обезбјеђење вршења послова чије је 
извршење повјерено Општини и 

4) вршење стручних и других послова које 
Општинској управи повјери Скупштина 
Општине и начелник Општине. 

 
Члан 70. 

(1) Општинска управа се организује и дјелује 
као сервис грађана чији се рад заснива на 
принципима економичности, ефикасности, 
дјелотворности и јавности рада органа Општине 
у извршавању њихових надлежности. 

(2) Приликом доношења правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе полази се од 
њеног дјелокруга рада утврђеног законом, 
другим прописима и сљедећих начела:  

1) обједињавања истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова у одговарајуће 
организационе јединице, 

2) законитог и благовременог одлучивања о 
правима и обавезама и на закону заснованим 
правним интересима физичких и правних лица, 

3) стручног и рационалног обављања послова 
и остваривања одговорности запослених, 
постављених и именованих лица  и 

4) ефикасног руковођења организационим 
јединицама и сталног надзора над обављањем 
послова. 
 

Члан 71. 
(1) У Општинској управи се организују 

одјељења и службе као основне организационе 
јединице.  

(2) У зависности од обима и врсте послова у 
одјељењима и службама могу се организовати 
одсјеци као унутрашње организационе јединице. 

(3) За обављање специфичних послова у 
Општинској управи могу се формирати одсјеци 
као самосталне организационе јединице.  
 

Члан 72. 
(1) Начелник Општине може да формира 

кабинет као посебну организациону јединицу 
ради вршења савјетодавних, протоколарних и 
административно-техничких послова. 

(2) Начелник Општине може да има 
савјетнике у складу са Законом о локалној 
самоуправи. 

Члан 73.  
(1) На приједлог Нaчелника Општине, 

Скупштина Општине именује начелника 
одјељења или службе у Општинској управи, на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине 
Општине који га је именовао, по претходно 

спроведеном поступку јавног конкурса, у складу 
са законом.  

(2) Начелник одјељења или службе у 
Општинској управи руководи одјељењем или 
службом и одговара за рад одјељења или 
службе.  

(3) За начелника одјељења или службе може 
бити именовано лице које испуњава опште и 
посебне услове утврђене законом и правилником 
о организацији и систематизацији радних мјеста 
у Општинској управи.  

(4) Начелник одјељења или службе за свој 
рад одговара Начелнику Општине у складу са 
законом. 
 

Члан 74. 
(1) На приједлог начелника Општине, 

Скупштина може разријешити начелника 
одјељења или службе у случајевима утврђеним 
законом. 

(2) Након престанка мандата начелнику 
одјељења или службе, Скупштина на приједлог 
начелника Општине до окончања поступка 
именовања начелника одјељења или службе, у 
складу са законом и овим статутом, именује 
вршиоца дужности начелника одјељења или 
службе, а најдуже за период до 90 дана.  

(3) Вршилац дужности начелника одјељења 
или службе мора да испуњава опште услове за 
запошљавање у Општинској управи и посебне 
услове за именовање утврђене законом и 
правилником о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе. 
 

Члан 75. 
(1) Послове у Општинској управи обављају 

општински службеници, намјештеници и лица у 
посебном статусу. 

(2) Запошљавање  у Општинску управу може 
се вршити само у складу са планом 
запошљавања који доноси начелник, у складу са 
законом. 

(3) У радни однос у Општинску управу може 
се примити само лице које испуњава опште 
услове за запошљавање у Општинску управу и 
ако испуњава посебне услове прописане законом 
и правилником о унутрашњој организацији и 
систематиазцији радних мјеста.  

(4) У случају да више кандидата испуњава 
прописане услове, предност у запошљавању 
даће се кандидату из реда оног конститутивног 
народа или групе Осталих који су мање 
заступљени у Општинској управи, а према 
резултатима на последњем попису становништва 
у Општини, у складу са законом, овим статутом 
и другим прописима. 
 

Члан 76. 
(1) На основу броја становника на подручју 

Општине, према резултатима посљедњег пописа 
становништва, утврђује се максималан број 
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запослених у Општинској управи, у складу са 
критеријумима утврђеним законом.  

(2) Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе не може се утврдити већи број радних 
мјеста односно извршилаца на радним мјестима, 
у односу на максималан број који може бити 
запослен у Општинској управи, у складу са 
ставом 1. овог члана. 

 
3. Међусобни односи органа Општине 
 

Члан 77. 
Међусобни односи Скупштине Општине и 

Начелника Општине заснивају се на 
принципима међусобног уважавања и сарадње, 
уз појединачну одговорност за остваривање 
властитих надлежности и заједничку 
одговорност за развој и функционисање 
Општине. 

 
Члан 78. 

(1) Начелник Општине је дужан да редовно 
информише Скупштину Општине о остваривању 
политике Општине, да одговара на одборничка 
питања и иницијативе на начин и у роковима 
утврђеним овим статутом и Пословником о раду 
Скупштине Општине. 

(2) Скупштина Општине је дужна да 
размотри приједлоге аката, односно извјештаје и 
информације које поднесе Начелник Општине и 
да се о њима изјасни у роковима утврђеним 
овим Статутом и Пословником о раду. 

 
IV ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ 
ОПШТИНЕ 
  

Члан 79.  
(1) Имовину Општине чине непокретне и 

покретне ствари, новчана средства и имовинска 
права, у складу са законом.  

(2) О стицању и располагању правима на 
непокретностима одлучује Скупштина Општине. 
       (3) Начелник Општине одлучује о 
прихватању непокретности у имовину Општине 
по основу поклона или другог бестеретног 
уступања, у складу са актима Скупштине 
Општине. 

(4) О стицању и располагању покретном 
имовином и новчаним средствима одлучује 
Начелник Општине, у складу са законом и 
актима Скупштине Општине. 

(5) Органи Општине дужни су да управљају 
и располажу имовином Општине у општем и 
заједничком интересу грађана и локалне 
заједнице као цјелине, са пажњом доброг 
домаћина и привредника, у складу са законом и 
овим Статутом.  

 
Члан 80.  

За обављање послова утврђених Уставом, 
законом и овим Статутом, Општини припадају 
приходи одређени законом.  

 
Члан 81.  

(1) Општина има буџет који представља 
процјену буџетских средстава и буџетских 
издатака за једну фискалну годину и саставни је 
дио јединственог буџетског система у 
Републици Српској.  

(2) Буџетска средства Општине су буџетски 
приходи и други примици, а буџетске издатке 
чине буџетски расходи и други издаци, 
укључујући и отплату дугова. 

(3) Буџетски приходи, као дио буџетских 
средстава Општине су: 

 1) средства из расподјеле са рачуна јавних 
прихода Републике Српске, у складу са законом 
и 

2) властити приходи Општине које чине 
порези, таксе, накнаде, новчане казне према 
прописима Општине као и остали приходи, у 
складу са законом и одлукама Скупштине 
Општине. 

 
Члан 82.  

(1) Корисници средстава буџета Општине 
чији је оснивач Општина дужни су да 
Скупштини Општине поднесу годишњи 
извјештај о свом раду, остваривању програма 
рада и кориштењу средстава буџета.  

(2) Остали корисници средстава буџета 
Општине дужни су да поднесу извјештај 
начелнику Општине о намјенском кориштењу 
одобрених средстава буџета Општине. 
 

Члан 83.  
(1) Буџет Општине доноси се за календарску 

годину по утврђеном буџетском календару у 
складу са законом.  

(2) Ако Скупштина Општине не донесе 
одлуку о усвајању буџета у складу са буџетским 
календаром, доноси одлуку о привременом 
финансирању, у складу са законом.  

(3) Одлуку из става 2. овог члана доноси 
Скупштина Општине, на приједлог начелника 
Општине.  
 

Члан 84.  
(1) Начелник Општине утврђује Нацрт 

буџета Општине и обезбјеђује спровођење јавне 
расправе о том нацрту.  

(2) Приједлог буџета Начелник Општине 
подноси Скупштини Општине на усвајање, у 
складу са законом.  
 

Члан 85.  
(1) Начелник Општине обезбјеђује извршење 

буџета Општине, у складу са законом и 
одлукама Скупштине Општине. 
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(2) Начелник Општине подноси Скупштини 

Општине извјештаје о извршењу буџета, у 
роковима и на начин предвиђен законом. 

(3) Извјештај о извршењу буџета разматра и 
усваја Скупштина Општине у складу са законом.  
 
 V АКТА ОРГАНА ОПШТИНЕ 
 

Члан 86.  
Органи Општине у вршењу послова из 

надлежности доносе статут, пословник, одлуке, 
правилнике, програме, наредбе, рјешења, 
упутства, закључке, препоруке, резолуције, 
стратегије, планове и програме.  

 
Члан 87.  

Скупштина Општине доноси статут, 
пословник, одлуке, рјешења, закључке, 
препоруке, резолуције, стратегије, планове и 
програме.  

 
Члан 88.  

Начелник Општине доноси одлуке, 
правилнике, наредбе, упутства, рјешења,  
закључке, планове и програме.  

 
Члан 89.  

(1) Грађани и удружења грађана могу 
подносити органима Општине иницијативе за 
доношење аката из њихове надлежности.  

(2) Иницијатива се доставља у писаном 
облику са образложењем, назнаком органа којем 
се упућује и акта чије се доношење иницира.  

(3) Орган којем је иницијатива достављена 
дужан је да размотри иницијативу и обавијести 
подносиоца у року од 30 дана од дана 
подношења.  

(4) Ако се иницијативом тражи промјена 
прописа и општих аката из надлежности 
Скупштине Општине, листа потписника 
иницијативе мора да садржи најмање 100 
потписа грађана уписаних у бирачки списак 
Општине ако законом није другачије 
предвиђено.  
 

Члан 90.  
Приједлог за доношење акта из надлежности 

Скупштине Општине може поднијети начелник 
Општине, сваки одборник, радна тијела 
Скупштине Општине и 10% бирача са подручја 
Општине. 
 

Члан 91. 
(1) Приједлог за промјену или доношење 

одговарајућег акта из надлежности органа 
Општине, у форми грађанске иницијативе, мора 
бити сачињен у складу са Пословником о раду 
Скупштине Општине. 

(2) Ако је поднијета иницијатива за 
доношење или промјену акта из надлежности 
Скупштине Општине у смислу става 1. овог 

члана, о тој иницијативи се изјашњава Начелник 
Општине у року од 30 дана од дана пријема 
иницијативе. О свом ставу по иницијативи 
Начелник Општине у писаном облику 
обавјештава подносиоце иницијативе и 
Скупштину Општине. 

Члан 92.  
(1) Одлуке и друга општа акта Скупштине 

Општине и Начелника Општине објављују се у 
„Службеном гласнику Општине Костајница“, а 
ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања.  

(2) Одлуке и друга општа акта органа 
Општине не могу имати повратно дејство.  

(3) У „Службеном гласнику Општине 
Костајница“, осим статута, одлука и других 
општих аката, објављују се: аутентична 
тумачења аката органа Општине, програми и 
планови од интереса за информисање грађана, 
акта о избору, именовању, постављењу и 
разрјешењу, акта о располагању 
непокретностима у својини Општине, те друга 
акта када о томе одлуче органи Општине.  

(4) „Службени гласник Општине Костајница“ 
доставља се Министарству управе и локалне 
самоуправе, у складу са законом. 
 

Члан 93. 
Правно или физичко лице које сматра да су 

његова права или правни интереси повријеђени 
актом органа Општине може тражити да 
надлежно министарство изврши надзор над 
законитошћу акта, у складу са законом. 
 
VI ЈАВНОСТ РАДА  
 

Члан 94.  
(1) Рад органа Општине је јаван.  
(2) Органи Општине дужни су да упознају 

јавност о обављању послова из свог дјелокруга и 
да извјештавају о свом раду путем средстава 
јавног информисања, интернета,  у 
електронском, штампаном и сваком другом 
прикладном облику и начину.  

(3) Органи Општине подносе јавности 
годишње планове рада за наредну и извјештаје о 
раду за претходну годину у којима се пореде 
постигнути резултати са плановима рада и 
програмским циљевима. 

(4) Начини обавјештавања јавности о раду 
органа Општине уређују се посебним актима 
органа Општине. 

 
Члан 95.  

(1) Службена саопштења и изјаве за средства 
јавног информисања дају:  

1) предсједник Скупштине Општине– о раду 
Скупштине Општине и  

2) Начелник Општине – о раду извршне 
власти Општине.  
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(2) Предсједник Скупштине Општине и 

Начелник Општине могу овластити и друга лица 
за давање службених саопштења о раду органа 
Општине.  

 
Члан 96.  

Јавност рада органа Општине обезбјеђује се 
кроз слободу приступа информацијама свим 
физичким и правним лицима, у складу са 
законом.  

 
Члан 97.  

(1) Сједнице Скупштине Општине и њених 
радних тијела су јавне, ако законом није 
другачије предвиђено. 

(2) Средствима јавног информисања 
достављају се позиви и материјали за сједнице 
Скупштине Општине, као и посебно 
припремљени материјали за сједнице или друге 
јавне догађаје које организују органи Општине, 
ради информисања јавности.  

(3) Сједницама Скупштине Општине могу 
присуствовати представници средстава јавног 
информисања, организација и удружења као и 
заинтересовани грађани, на начин и под 
условима прописаним Пословником о раду 
Скупштине Општине. 

(4) Изузетно, сједница Скупштине Општине 
може се одржати без присуства јавности, на 
начин прописан Пословником Скупштине 
Општине.  

 
Члан 98. 

(1) Правна и физичка лица имају право 
подношења приговора и притужби на рад органа 
Општине као и на неправилан однос службеника 
Општинске управе, када им се обраћају ради 
остваривања својих права, интереса или  
извршавања дужности. 

(2) Органи Општине посебним актима 
уређују поступак по приговорима и притужбама, 
у складу са законом и овим Статутом. 

(3) На поднесене приговоре и притужбе 
начелник Општине је дужан доставити одговор 
у року од 30 дана од дана подношења приговора 
или притужбе. 

(4) Приговоре и притужбе на рад начелника 
Општине разматра Скупштина Општине и о 
томе заузима став у року од 30 дана од дана 
подношења приговора или притужбе, а по 
поступку предвиђеном Пословником Скупштине 
Општине. 
 

Члан 99. 
(1) Начелник Општине путем својих аката 

организује службу за информисање јавности о 
раду органа Општине. 

(2) Актима Начелника Општине из става 1. 
овог члана уређују се дужности службеника за 
информисање као и других учесника у 

прикупљању, достави и објављивању службених 
информација. 

(3) У просторијама органа Општине 
успоставља се посебан пункт за информисање 
јавности, за дистртибуцију информативних 
материјала и пружање помоћи грађанима у 
остваривању њихових права. 
 

Члан 100. 
(1) На објектима у којима су смјештени 

органи Општине мора бити истакнут назив 
органа. 

(2) На прикладним мјестима у објектима 
мора бити истакнут распоред просторија органа 
Општине. 

(3) На улазу у службене просторије морају 
бити истакнута лична имена функционера, 
службеника и намјештеника и ознака послова 
које обављају. 
 
VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ 
САМОУПРАВИ  

Члан 101.  
(1) У пословима локалне самоуправе грађани 

одлучују посредно – преко својих представника 
изабраних у Скупштину Општине и непосредно. 

(2) Облици непосредног учешћа грађана у 
локалној самоуправи су:  

1) референдум,  
2) збор грађана,  
3) грађанска иницијатива,  
4) мјесна заједница,  
5) јавна расправа,  
6) панели грађана,  
7) „сати грађана“ у Скупштини Општине и 
8) други облици учешћа на начин утврђен 

посебним прописом.  
(3) Облици и начин непосредног учешћа 

грађана у локалној самоуправи уређују се 
посебном одлуком Скупштине Општине у 
складу са законом и овим статутом. 
 

Члан 102.  
Грађани, непосредно учествујући у локалној 

самоуправи, одлучују о:  
1) изградњи објеката комуналне 

инфраструктуре, начину обезбјеђивања 
финансијских средстава за изградњу тих 
објеката и о начину коришћења и управљања 
тим објектима,  

2) покретању иницијативе за доношење и 
измјену прописа и општих аката из надлежности 
Општине,  

3) упућивању препорука и приговора на рад 
органа Општине,  

4) покретању иницијативе за издвајање 
насељених мјеста из састава Општине, 
припајање насељених мјеста у састав Општине 
или другу територијалну промјену, у складу са 
законом,  
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5) специфичним питањима заштите животне 

средине, у складу са законом, и 
6) другим питањима, у складу са законом и 

овим статутом. 
 

1. Референдум  
 

Члан 103.  
(1) Скупштина Општине може расписати 

референдум за територију Општине о питањима 
из надлежности Скупштине Општине која се 
односе на посебне потребе и интересе грађана.  

(2) Референдум се спроводи по поступку који 
је прописан законом и овим Статутом. 

 
Члан 104.  

Приједлог за расписивање референдума може 
поднијети 1/3 одборника, Начелник Општине и 
најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак 
Општине. 

 
Члан 105.  

(1) Скупштина Општине одлуку о 
расписивању референдума доноси већином 
гласова од укупног броја одборника.  

(2) Од ступања на снагу одлуке о 
расписивању референдума до дана спровођења 
референдума не може протећи мање од 30 дана 
ни више од шест мјесеци. 
 

Члан 106.  
Право одлучивања на референдуму имају 

грађани који имају пребивалиште на подручју 
Општине односно дијела подручја Општине за 
који се спроводи референдум и који имају 
бирачко право.  

 
Члан 107.  

(1) Референдум спроводе комисија за 
спровођење референдума и гласачки одбори. 

(2) Комисију за спровођење референдума 
именује Скупштина Општине најкасније у року 
од десет дана од дана ступања на снагу одлуке о 
расписивању референдума. 

(3) Комисију за спровођење референдума 
чине предсједник и четири члана. 

(4) Предсједник и чланови комисије за 
спровођење референдума имају замјенике. 

(5) Предсједнику и члановима комисије за 
спровођење референдума мандат траје до 
констатовања резултата референдума од органа 
који је расписао референдум. 

(6) Предсједник и чланови комисије за 
спровођење референдума морају имати бирачко 
право и искуство у спровођењу избора. 

(7) Предсједник комисије за спровођење 
референдума и његов замјеник су дипломирани 
правници.  

 
Члан 108. 

(1) Гласачки одбор именује се за свако 
гласачко мјесто, најкасније десет дана прије 
дана одређеног за изјашњавање на референдуму. 

(2) Гласачки одбор чине предсједник и два 
члана. 

(3) Предсједник и чланови гласачког одбора 
имају замјенике. 

(4) Приликом именовања гласачких одбора, 
обавезно се брине о сразмјерној заступљености 
политичких странака у Скупштини Општине 
која је расписала референдум. 

(5) Предсједник и чланови гласачког одбора 
морају имати бирачко право.  
 

Члан 109.  
(1) Референдум је пуноважан ако је на њему 

гласала натполовична већина грађана који имају 
бирачко право и који су уписани у бирачки 
списак. 

(2) Референдумско питање је добило подршку 
грађана ако се за њега изјаснила натполовична 
већина грађана која је гласала на референдуму. 
 
2. Збор грађана 
  

Члан 110.  
(1) Грађани на збору грађана могу 

расправљати и давати приједлоге о питањима из 
надлежности органа Општине која су од 
непосредног заједничког интереса за грађане 
одређеног подручја Општине, односно подручја 
за које је збор грађана сазван, иницирати и 
предлагати начине рјешавања одређених питања 
и доношење аката из дјелокруга Скупштине 
Општине. 

(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто 
или њихов дио (улица, кварт, насеље, заселак).  

 
Члан 111.  

(1) Збор грађана може сазвати Начелник 
Општине или предсједник Скупштине Општине. 

(2) Збор грађана ће се одржати и на њему ће 
се пуноважно расправљати и предлагати само 
ако му присуствује довољан број бирача који се 
прописује посебном одлуком о збору грађана.  

(3) Одлуку о сазивању, условима и начину 
одржавања зборова грађана доноси Скупштина 
Општине. 
 
 3. Грађанска иницијатива  
 

Члан 112.  
(1) Скупштина Општине дужна је да 

размотри грађанску иницијативу коју је 
потписом подржало најмање 5% бирача 
уписаних у бирачки списак у складу са законом. 

(2) Иницијатива грађана се подноси у 
писаном облику, мора бити образложена, те 
садржавати потписе грађана.  

(3) Уколико су за реализацију грађанске 
иницијативе потребна средства, иницијатива 
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мора садржавати приједлог начина њиховог 
обезбјеђивања.  

(4) Прије прикупљања потписа за грађанску 
иницијативу може се провјерити формална 
исправност приједлога који је предмет грађанске 
иницијативе. 

(5) Формалну исправност приједлога 
предмета грађанске иницијативе провјерава 
секретар Скупштине Општине, те уколико је 
приједлог неуредан и нејасан, даје упутства 
предлагачима за отклањање неправилности 
приједлога грађанске иницијативе. 

(6) Предмет грађанске иницијативе може 
бити општи приједлог и конкретизован 
приједлог. 

(7) Уколико је ријеч о општем приједлогу 
грађанске иницијативе – одлучивање о 
грађанској иницијативи – извршни орган 
Општине обавезан је да уз такав приједлог 
достави Скупштини Општине своје мишљење о 
приједлогу, након чега Скупштина Општине по 
иницијативи доноси одговарајућу одлуку у 
смислу задужења извршног органа да припреми 
нацрт прописа чије се доношење иницијативом 
тражи. 

(8) Иницијатори о нацрту израђеног прописа, 
а прије коначног одлучивања, имају право да 
Скупштини Општине доставе мишљење о 
нацрту тог прописа. 

(9) Надлежни орган Општине дужан је да 
донесе одлуку о достављеној грађанској 
иницијативи на првој сљедећој сједници 
Скупштине Општине, у складу са Законом о 
референдуму и грађанској иницијативи. 

 
Члан 113.  

(1) Сваки грађанин, удружење грађана или 
друго правно лице има право да упућује 
органима Општине представке и притужбе, и да 
даје иницијативе  и приједлоге за рјешавање 
одређених питања из њиховог дјелокруга.  

(2) Органи из става 1. овог члана дужни су да 
у року од 30 дана од дана подношења 
представке, притужбе или приједлога дају 
одговор подносиоцима.  

 
4. Мјесна заједница  
 

Члан 114. 
(1) Мјесна заједница се оснива одлуком 

Скупштине Општине, за подручје на којем 
постоји интерес становника, које представља 
територијалну и функционалну цјелину, а на 
којем постоји међусобна повезаност грађана и 
могућност остваривања заједничких интереса и 
потреба.  

(2) Одлуком из става 1. овог члана утврђује 
се назив, подручје и послови које врши мјесна 
заједница и друга питања од значаја за рад 
мјесне заједнице.  

 (3) Мјесна заједница нема статус правног 
лица. 

 
Члан 115.  

(1) У мјесној заједници своје потребе и 
интересе грађани задовољавају и остварују: 

1) покретањем иницијатива и учешћем у 
јавној расправи приликом припреме и доношења 
просторних и урбанистичких планова Општине 
за подручје мјесне заједнице, 

2) покретањем иницијатива, давањем 
мишљења и учешћем у изградњи комуналних 
објеката и објеката у општој употреби, 

3) покретањем иницијативе и учешћем у 
јавним расправама о активностима које су у вези 
са развојем привреде и друштвених дјелатности, 

4) прикупљањем и достављањем органима 
Општине, јавним предузећима и установама 
представке и притужбе на њихов рад, као и 
иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање 
питања од њиховог заједничког интереса, 

5) учешћем у обезбјеђивању просторних, 
финансијских и организационих услова за спорт 
и рекреацију, 

6) организовањем разних облика 
хуманитарне помоћи на свом подручју, 

7) заштитом од елементарних непогода и 
организовањем, отклањањем или ублажавањем 
посљедица од елементарних непогода, 

8) сарадњом са удружењима грађана о 
питањима која су од интереса за грађане мјесне 
заједнице и 

9) обављањем других послова, у складу са 
законом, овим статутом и актима Скупштине 
Општине.  

(2) Грађани путем Савјета мјесне заједнице 
(у даљем тексту: Савјет) учествују у поступку 
утврђивања приједлога планова изградње 
објеката комуналне инфраструктуре на подручју 
мјесне заједнице.  

(3) Скупштина Општине може посебном 
одлуком повјерити мјесној заједници обављање 
послове из надлежности Општине, у складу са 
законом и овим статутом. 

(4) Административне и стручне послове за 
потребе мјесних заједница, упис и вођење 
регистра мјесних заједница обавља Општинска 
управа. 

 
Члан 116.  

(1) Иницијативу за оснивање мјесне 
заједнице, промјену њеног подручја и назива 
може покренути најмање 10% бирача са 
подручја за које се предлаже оснивање мјесне 
заједнице, промјена њеног подручја или назива 
или најмање 1/3 одборника скупштине Општине 
или Начелник општине. 

(2) Мјесна заједница се оснива за дио 
насељеног мјеста, односно за подручје једног 
или више међусобно повезаних насељених 
мјеста. 
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Члан 117.  
(1) Иницијатива за оснивање мјесне 

заједнице, за промјену њеног подручја или 
назива, обавезно садржи:  

1) податке о подручју за које се предлаже 
оснивање мјесне заједнице, промјена њеног 
подручја или назива, границе мјесне заједнице, 
број становника и друго,  

2) начин на који се предлаже оснивање 
мјесне заједнице, промјена њеног подручја или 
назива и  

3) разлоге због којих се предлаже оснивање 
мјесне заједнице, промјена њеног  подручја или 
назива.  

(2) Иницијатива из става 1. овог члана мора 
да буде образложена и да садржи и друге 
податке који ће омогућити да се о покренутој 
иницијативи, у утврђеном поступку, донесе 
одлука. 
  

Члан 118.  
(1) Скупштина Општине, у поступку 

разматрања иницијативе за оснивање мјесне 
заједнице, промјену њеног подручја или назива, 
може одлучити да се о иницијативи обави јавна 
расправа на збору грађана.  

(2) У случају из става 1. овог члана, збор 
грађана сазива овлашћено лице, у складу са 
законом и одлуком Скупштине Општине. 
 

Члан 119. 
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има 

најмање пет, а највише 11 чланова.  
(2) Савјет има предсједника којег бирају 

чланови Савјета натполовичном већином 
гласова од укупног броја чланова. 

(3) Мандат Савјета траје четири године. 
(4) Предсједник и чланови Савјета могу за 

свој рад примати накнаду, у складу са посебном 
одлуком Скупштине Општине. 

 
Члан 120. 

(1) Број чланова савјета за сваку мјесну 
заједницу утврђује Скупштина Општине 
посебном одлуком, у складу са сљедећим 
критеријумима: 

1. за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих 
бирача  - пет чланова, 

2. за мјесне заједнице од 1.001 до 5.000 
регистрованих бирача  - седам чланова, 

3. за мјесне заједнице од 5.001 до 10.000 
регистрованих бирача  - девет чланова и 

4. за мјесне заједнице преко 10.000 
регистрованих бирача  - једанаест чланова. 

(2) Одлуку из става 1. овог члана, Скупштина 
Општине доноси на основу података 
општинског органа управе надлежног за вођење 
бирачког списка, о броју регистрованих бирача у 
мјесној заједници.  

(3) Скупштина Општине, на приједлог 
Начелника Општине, сваке четири године 
преиспитује број чланова савјета сваке мјесне 
заједнице, на основу промијењених података о 
броју регистрованих бирача. 
 

Члан 121. 
Савјет обавља сљедеће послове: 

1) стара се о извршењу одлука које грађани 
донесу на збору грађана, 
2) предлаже план развоја мјесне заједнице, у 
складу са плановима развоја Општине/Града, 
3) доноси  програм мјера и активности за 
реализацију планова и програма развоја мјесне 
заједнице, 
4) сарађује и учествује у активностима других 
субјеката који дјелују на подручју мјесне 
заједнице,  
5) управља средствима којима располаже мјесна 
заједница и утврђује приоритете коришћења 
средстава добијених по основу донација и 
поклона, 
6) покреће иницијативе за изградњу и 
одржавање комуналних објеката и комуналне 
инфраструктуре и начина обезбјеђења средстава, 
унапређење заштите животне средине, 
уређивање насеља, побољшање услова за 
образовање и васпитање, културу, социјалну и  
здравствену заштиту становништва, развој 
туризма, спорта и рекреације и у другим 
областима од заједничког интереса мјесног 
становништва, 
7) утврђује листу приоритета за изградњу 
комуналних објеката и комуналне 
инфраструктуре, на основу одлука збора 
грађана, 
8) одлучује о коришћењу објеката који су 
додијељени на коришћење  мјесној заједници, у 
складу са одлукама Скупштине Општине, 
9) подноси збору грађана извјештај о свом раду 
и раду мјесне заједнице и 
10) друге послове утврђене законом, овим 
статутом и одлукама Скупштине Општине. 

 
Члан 122. 

Мандат предсједника, односно члана Савјета 
престаје: 

1) смрћу, 
2) на лични захтјев, 
3) истеком мандата, 
4) одјавом пребивалишта са подручја 

мјесне заједнице, 
5) ако је правоснажном одлуком лишен 

пословне способности и 
6) разрјешењем. 

 
Члан 123. 

Предсједник, односно члан Савјета може 
бити разријешен дужности и прије истека 
мандата, ако дуже вријеме не учествује у раду 
Савјета, због дужег одсуствовања усљед дуге и 
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тешке болести, неморалног и недоличног 
понашања, ако правоснажном пресудом буде 
осуђен на казну затвора за кривично дјело или 
због злоупотребе приликом обављања послова. 
 

Члан 124. 
Ако члану Савјета престане мандат прије 

истека времена на које је изабран, члан Савјета 
постаје сљедећи кандидат са предложене листе 
кандидата који је добио највећи број гласова 
приликом избора чланова Савјета, ако законом 
није другачије предвиђено. 

 
Члан 125. 

Члан Савјета може бити разријешен 
дужности и прије истека мандата, на збору 
грађана, ако за његово разрјешење гласа 
натполовична већина од укупног броја грађана 
који су присутни на збору. 

 
Члан 126. 

(1) Приједлог за разрјешење члана Савјета 
може поднијети предсједник Савјета и било који 
члан Савјета. 

(2) Приједлог је усвојен ако се за њега 
изјасни натполовична већина чланова Савјета. 

 
Члан 127. 

(1) Приједлог за разрјешење дужности члана 
Савјета и Савјета може поднијети и 5% бирача 
уписаних у бирачки списак мјесне заједнице у 
писаном облику са образложеним разлозима за 
разрјешење. 

(2) Савјет је дужан да приједлог уврсти на 
дневни ред збора грађана у року од 15 дана од 
дана пријема приједлога. 

(3) Уколико предсједник Савјета не сазове 
збор у складу са ставом 1. овог члана, збор 
грађана ће заказати начелник 
Општине/градоначелник или предсједник 
Скупштине Општине. 

 
Члан 128.  

(1) Савјет бирају бирачи уписани у 
централни бирачки списак на зборовима 
грађана, који имају пребивалиште на подручју 
мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем у 
складу са законом и упутством Републичке 
изборне комисије.  

(2) Савјет мјесне заједнице је изабран ако је 
на збору грађана гласало: 

а) у мјесној заједници која има до 1.000 
регистрованих бирача – најмање 30 бирача, 

б) у мјесној заједници која има од 1.000 до 
3.000 регистрованих бирача – најмање 50 
бирача, 

(3) За чланове Савјета изабрани су кандидати 
који су добили највећи број гласова бирача који 
су гласали на збору грађана. 

 
Члан 129.  

(1) Одлуку о расписивању избора за савјете 
доноси Скупштина Општине. 

(2) Избори за Савјет одржавају се најкасније 
90 дана од конституисања локалних органа 
власти у складу са изборним прописима. 

 
Члан 130. 

(1) Средства за финансирање рада мјесних 
заједница обезбјеђују се у буџету Општине.  

(2) Поред средстава из става 1. овог члана, 
средства за финансирање мјесне заједнице могу 
бити: 

1) средства грађана која се обезбјеђују 
самодоприносом,  

2) додијељена  средства заинтересованих 
привредних друштава и других организација и 
институција, 

3) донације и поклони,  
4) лично учешће грађана мјесне заједнице и  
5) други законити извори. 
(3) Скупштина Општине може посебном 

одлуком повјерити мјесној заједници 
коришћење одређене имовине Општине ради 
задовољавања заједничких потреба мјесног 
становништва и уредити услове и начин 
коришћења те имовине, у складу са законом и 
овим статутом. 

 
Члан 131. 

(1) Надзор над радом Савјета врши 
организациона јединица Општинске управе која 
обавља послове опште управе.  

(2) У вршењу надзора, организациона 
јединица из става 1. овог члана је овлашћена да 
захтијева достављање извјештаја и информација 
о раду Савјета, да указује на проблеме, да 
захтијева рјешавање и предлаже начине 
рјешавања одређених или спорних питања  која 
се појављују у раду Савјета, да израђује и 
подноси извјештаје, информације и предлоге за 
предузимање одговарајућих мјера за унапређење 
рада мјесних заједница и да врши друге послове 
у складу са законом, овим статутом и актима 
органа Општине. 

 
Члан 132.  

Административне и стручне послове за 
потребе мјесних заједница, упис и вођење 
регистра мјесних заједница обавља Општинска 
управа. 
 
5. Јавна расправа  

Члан 133. 
 

(1) Јавна расправа се спроводи о: 
1) Нацрту статута Општине, 
2) Нацрту одлуке о буџету,  
3) Плану развоја Општине,  
4) Просторном плану,  
5) Нацрту урбанистичког плана и 

регулационих планова, 
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6) другим актима које надлежни орган 

Општине упути на јавну расправу.   
(2) Ближе одредбе о спровођењу јавне 

расправе уређују се пословником и посебном 
одлуком Скупштине Општине. 
 
VIII САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ДРУГИМ 
СУБЈЕКТИМА  
  

Члан 134.  
(1) Органи Општине сарађују са другим 

органима власти у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини на принципу утврђених 
надлежности Општине и тих органа, а ради 
остваривања интереса Општине и њених 
грађана, у складу са законом и другим 
прописима. 

(2) Према другим органима власти Општина 
има права и дужности утврђене законом и 
другим прописима. 

 
Члан 135.  

Општина се може удружити у Савез општина 
и градова Републике Српске ради унапређивања 
и заштите интереса Општине, о чему одлуку 
доноси Скупштина Општине.  

 
Члан 136.  

(1) Општина може приступити домаћим и 
међународним удружењима локалних заједница 
и сарађивати са јединицама локалне самоуправе 
у другим државама, у складу са законом и овим 
статутом.  

(2) Одлуку о приступању удружењима, 
односно остваривању сарадње из става 1. овог 
члана доноси Скупштина Општине.  

(3) На основу одлуке из става 2. овог члана, 
Скупштина Општине односно начелник 
Општине на основу овлашћења Скупштине 
Општине закључује споразум, протокол или 
повељу о сарадњи, односно партнерству, ако 
законом није другачије предвиђено. 

  
Члан 137.  

(1) Ради што потпунијег извршавања послова 
из надлежности Општине, органи Општине 
сарађују са политичким странкама, вјерским 
заједницама, невладиним организацијама и 
другим субјектима.  

(2) Органи Општине предузимају мјере у 
циљу унапређивања сарадње, узајамне помоћи и 
уважавања иницијатива и приједлога 
невладиних организација са подручја Општине, 
у различитим облицима њиховог дјеловања и у 
складу са интересима Општине. 
 

Члан 138. 
(1) Начелник Општине реализује сарадњу 

Општине са другим јединицама локалне 
самоуправе, међународним и другим 
организацијама, у складу са овим статутом, 

одлукама и закључцима Скупштине Општине и 
њених одговарајућих радних тијела. 

(2) Предсједник Скупштине Општине 
остварује парламентарну сарадњу са другим 
јединицама локалне самоуправе, међународним 
и другим организацијама, у складу са овим 
статутом, актима Скупштине Општине и њених 
одговарајућих радних тијела. 

 
Члан 139.  

(1) Општина у обављању својих дужности 
сарађује са другим јединицама локалне 
самоуправе ради извршавања послова од 
заједничког интереса. 

(2) Општина успоставља сарадњу са једном 
или више јединица локалне самоуправе, ради 
ефикаснијег и економичнијег вршења послова из 
надлежности утврђених законом, а у циљу 
подстицања развоја и остваривања заједничких 
интереса. 

 
Члан 140. 

(1) Приједлог за успостављање сарадње са 
другим јединицама локалне самоуправе могу 
поднијети начелник Општине или 1/3 одборника 
у Скупштини, као и грађани и удружења грађана 
у форми грађанске иницијативе, привредни 
субјекти, јавне установе и јавна предузећа у 
складу са законом и овим статутом. 

(2) Скупштина Општине доноси одлуку о 
поднесеном приједлогу и путем секретара 
Скупштине обавјештава подносиоца приједлога, 
достављањем акта у року од 15 дана од дана 
доношења. 

(3) Сарадња Општине са другим јединицама 
локалне самоуправе успоставља се на основу 
одлуке Скупштине Општине и споразума о 
успостављању сарадње, ако законом није 
другачије одређено. 

 
Члан 141. 

(1) Сарадња Општине може се остваривати у 
облицима сарадње прописаним законом и у 
складу са  поступком прописаним законом. 

(2) Општина остварује сарадњу са другим 
јединицама локалне самоуправе: 

1) формирањем заједничке радне групе,  
2) оснивањем заједничког јавног предузећа, 

односно привредног друштва, 
3) оснивањем заједничке јавне установе, 
4) јавно-приватним партнерством,  
5) удруживањем финансијских, материјалних 

и других средстава, на пројектној основи и 
6) вршењем одређених послова јединице 

локалне самоуправе за другу јединицу локалне 
самоуправе или више њих. 

(3) Поред облика сарадње утврђеним у ставу 
2. овог члана, Општина може развијати и друге 
облике сарадње ради размјене искустава са 
другим јединицама локалне самоуправе, 
пружања стручне помоћи, као и кроз друге 
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облике сарадње који доприносе унапређивању 
функционисања органа Општине и других 
јединица локалне самоуправе и који доприносе 
побољшању квалитета живота грађана.  

 
Члан 142. 

Општина може успостављати сарадњу са 
јединицама локалне самоуправе из Федерације 
БиХ и Брчко Дистриктом БиХ те остваривати 
прекограничну и међународну сарадњу, у складу 
са законом. 

 
Члан 143. 

Средства за финансирање сарадње Општине 
обезбјеђују се у буџету Општине, путем 
донација физичких и правних лица и из других 
извора утврђених законом. 
 
IX ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И 
ПРОМЈЕНУ СТАТУТА ОПШТИНЕ 
  

Члан 144.  
(1) Статут Општине доноси Скупштина 

Општине, већином гласова од укупног броја 
одборника.  

(2) Статут Општине се мијења одлуком о 
измјенама и допунама или доношењем новог 
статута.  

(3) Поступак за промјену статута Општине 
обухвата поступак израде нацрта општег акта, 
спровођење јавне расправе о нацрту и 
одлучивање о приједлогу општег акта, у складу 
са законом, овим статутом и пословником 
Скупштине Општине. 

(4) Изузетно, Скупштина Општине може, на 
приједлог овлашћеног предлагача, одлучити о 
усвајању измјена и/или допуна статута Општине 
непосредно на основу приједлога одлуке, ако је 
предложен мали обим промјена или ако та 
промјена представља усклађивање са изричитим 
одредбама закона. 
 

Члан 145.  
(1) Иницијативу за промјену Статута може 

поднијети сваки одборник Скупштине Општине, 
Начелник Општине и стално радно тијело 
Скупштине Општине у чијем су дјелокругу 
статутарна питања.  

(2) Иницијатива се подноси Начелнику 
Општине у писаном облику, са образложењем и 
у складу са Пословником скупштине општине.  

(3) Иницијативу за промјену Статута могу 
дати грађани у форми грађанске иницијативе, на 
начин прописан законом. 

 
Члан 146.  

(1) Приједлог за доношење, измјене и допуне 
Статута могу поднијети Начелник Општине, 
најмање 1/3 одборника Скупштине Општине и 
20% бирача са подручја Општине. 

(2) Приједлог из става 1. овог члана мора 
бити образложен, а подноси се предсједнику 
Скупштине Општине у писаној форми, о чему 
одлучује Скупштина Општине.  

(3) Приједлог статута или одлуке о измјенама 
и допунама Статута утврђује овлаштени 
предлагач и доставља га Скупштини Општине 
на одлучивање.  

(4) Начелник Општине даје мишљење о 
приједлогу општег акта за промјену статута 
Општине, ако он није подносилац предлога за 
промјену Статута, у року од петнаест дана од 
дана пријема приједлога општег акта. 

(5) Скупштина Општине на првој сједници 
након пријема акта из става 3. односно 
мишљења из става 4. овог члана обавља начелну 
расправу и доноси одлуку о организовању јавне 
расправе о акту за промјену статута Општине, у 
складу са овим статутом и пословником о раду 
Скупштине Општине. 

 
Члан 147.  

Ако Скупштина Општине не прихвати 
приједлог за промјену Статута, Статут се не 
може уврстити на дневни ред Скупштине 
Општине прије истека три мјесеца од дана када 
је приједлог одбијен. 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 148.  
Органи Општине ускладиће општа акта са 

одредбама овог Статута у року од три мјесеца од 
дана његовог ступања на снагу. 
 

Члан 149. 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да 

важи Статут Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19). 
 

Члан 150.  
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
              ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 
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1. УВОД  
 

Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на 
систематски начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која 
из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да 
самостално обезбједе стамбено питање на тржишту које би било достојно човјека.  
У Републици Српској, као и земљама непосредног окружења, десиле су се значајне друштвено-
економске и политичке промјене у односу на период предузимања последњих системских мјера 
стамбене политике с почетка деведесетих година прошлог вијека.  
Период након рата, миграције и развој тржишне економије довели су до социјалног раслојавања 
друштва, те до појаве сиромаштва. Куповина и закуп стана на тржишту постају недоступни 
одређеном проценту грађана због: малих прихода или зараде, привремене или трајне 
незапослености, здравствених проблема, треће старосне доби, младих људи који су материјално 
необезбјеђени на почетку заснивања породице или радног вијека.   
Проблематика становања у садашњим условима развоја Републике Српске, а самим тим и Општине 
Костајница у суштини представља једно од егзистенцијалних питања њених становника.  
Данас, рјешавање стамбених потреба грађана је препуштено тржишту, а најпожељнији облик 
становања је становање у властитој стамбеној јединици.   
Истовремено, за већину стамбено угрожене популације, куповина на тржишту је крајње недоступна.   
Суочавајући се са ситуацијом у којој се промовишу банкарска задужења и рјешавање власничке 
станоградње, многи грађани увиђају да и са просјечним примањима неће бити у могућности да купе 
властити стан, из којег разлога ће животни вијек провести као подстанари.  
Имајући у виду да је проблем задовољавања стамбених потреба грађана значајан проблем сваког 
друштва (укључујући и ниво локалне заједнице), из наведених разлога је и дошло до појаве 
социјалног (непрофитног) становања, као становања одговарајућег стандарда, којим се обезбијеђује 
поједницима или домаћинствима, да због појаве социјалних, економских и других препрека, ријеше 
питање властитог стамбеног збрињавања.  

Стратегија развоја социјалног становања Општине Костајница за период 2022-2028. година 
(у даљем тексту: Стратегија) у складу са чланом 6. став 5. Закона о социјалном становању 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/19), доноси се у циљу 
обезбјеђивања услова за одрживи развој социјалног становања на подручју Општине Костајница. 

 
Сврха Стратегије:   

• повећање повољнијих стамбених рјешења,  

• проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који 
учествују у стамбеној потрошњи да би могли остварити право на овај вид становања,  

• стамбено збрињавање рањивих категорија, као и других категорија обухваћених овом 
Стратегијом.   

 
2. УВОД У СОЦИЈАЛНО  СТАНОВАЊЕ  
 

Социјално становање се базира на обезбјеђивању кључних функција, које се огледају у задовољењу 
стамбених потреба одређене категорије становника, уз подршку јавног сектора, што подразумијева 
физичка лица која из различитих, а првенствено економских, социјалних или здравствених разлога, нису у 
могућности самостално да ријеше стамбено питање на тржишту.  
Дакле, 1корисници социјалног становања могу бити све категорије физичких лица, као што су 
приоритетно: млади и млади брачни парови до 35 година, лица са дефицитарним занимањима, рањиве 
категорије као што су расељена лица и избјеглице, демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете до 
десете категорије, повратници по споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, 
породице са троје и више дјеце, млади без родитељског старања, корисници права која им припадају на 
основу закона којим се прописује социјална заштита, као што су материјално необезбјеђена и за рад 

                                                             
1 Члан 12. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.  

54/19).  
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неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија лица без породичног старања, жртве насиља у породици 
и друга лица у складу са законом.  
Заједничка карактеристика за све напријед наведене категорије је да не могу самостално и под тржишним 
условима ријешити своје стамбено питање, као и да без помоћи и подршке  заједнице не могу остварити 
квалитетну и успјешну социјалну интеграцију.  
Социјално становање није искључиво облик стамбене подршке, већ и битан инструмент за остварење 
социјалне инклузије корисника и пут за њихов излазак из круга сиромаштва.   
Социјално становање значајно  утиче  на унапређење квалитета живота, смањење сиромаштва и степена 
социјалне искључености корисника.   
Оно је кључан институт помоћу којег локална заједница помаже и доприноси у обезбјеђивању 
прихватљивог и задовољавајућег модела становања свим грађанима који не могу самостално ријешити 
своје стамбено питање.   

  

2.1. Појам и сврха социјалног становања  
 

Социјално становање представља врло значајан сегмент стамбене политике сваке државе и локалне 
заједнице којим се настоје остварити одређени социјални циљеви.  
У ранијем периоду, под социјалним становањем углавном се подразумијевало осигурање становања за 
најугроженију категорију становника и оне нешто мање угрожене, док се данас под тим термином 
подразумијева омогућавање условног становања достојног човјеку, односно свима који немају на 
одговарајући начин ријешено стамбено питање, те нису у могућности ријешити властито стамбено питање 
куповином стана по тржишним условима.  
Регулативе различитих земаља различито дефинишу појам социјално непрофитног становања, а оно што је 
већини заједничко јесте да се под социјалним становањем данас прије свега подразумијева организовано 
обезбјеђивање становања одређеног стандарда породичним домаћинствима, која из различитих, а прије 
свега економских и социјалних разлога нису у могућности да себи прибаве стамбени простор на тржишту.   

„Social housing”, односно социјално становање је генерички појам који се односи на различите моделе 
осигурања пристојних услова становања за одређене социјалне групе изван тржишног контекста.   
Пристојни услови становања се дефинишу као они услови становања који не изазивају негативне 
посљедице по кориснике (здравствене проблеме, социјалну искљученост, изложеност криминалу и 
различитим облицима патолошког понашања), нити додатне трошкове за локалну заједницу.  
Социјално становање треба схватити у ширем контексту, јер се ради о помоћи и рјешавању стамбеног 
проблема не само угрожених социјалних категорија, већ и свих оних породица које у једном моменту из 
различитих материјалних и економских разлога дођу у ситуацију да себи не могу на тржишту 
обезбиједити кров над главом, те због ниских прихода нису у могућности платити закупнину, а поготово 
испунити услове или дићи стамбени кредит.   
Социјално становање је економски и социјално одржив концепт који се заснива на партнерству јавног, 
приватног и непрофитабилног сектора.   
Социјално становање је изузетно важан фактор постизања социјалне равнотеже којим се постиже 
интеграција свих група у друштвену заједницу, укључујући и оне које сматрамо угроженима.  
Систем социјалног становања омогућава да, поред појединаца и породица у стању трајне социјалне 
потребе, и друге социјалне групе буду укључене у овај систем путем различитих програма социјалног 
становања.  
 То су прије свега млади брачни парови, млади високообразовани кадрови и кадрови за којим постоји 
потреба у локалним заједницама, особе треће животне доби, емигрантска и азилантска популација, 
етничке мањине, па и припадници средње класе.  
Куповина, али и закуп одговарајућег стана на тржишту често су недоступни једном броју особа или 
читавим породичним заједницама, како у развијеним земљама, тако и у земљама у транзицији.   
Ову недоступност стамбеног простора проузрокују различити облици социјалног раслојавања, узроковане 
појавама попут трајне или привремене незапослености, ниског дохотка, поодмакле старосне доби, 
здравствених проблема, материјалне несигурности младих људи на почетку радног века и друге појаве.  
Стамбене инвестиције код нас данас нису на задовољавајућем нивоу, јер услови за финансирање 
становања у Републици Српској још увек нису најповољнији, иако је развијено и подстакнуто стамбено 
финансирање преко Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и комерцијалних банака, подржано 
кроз повољнију каматну стопу и субвенционисање стамбених кредита.  
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Данас, велики број особа и породичних домаћинстава има потребу за помоћи у рјешавању стамбеног 
проблема, јер је стан основна потреба и највећа материјална и симболична вриједност сваког 
домаћинства.   
Сврха ове Стратегије је повећање повољнијих и квалитетнијих стамбених рјешења, проширење 
круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у стамбеној 
потрошњи, као и стварање услова да стамбени простор буде доступан свим грађанима и 
домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да исти себи прибаве на 
тржишту.  

  

2.1.1. Корисници, односно приоритетне циљне групе и услови за остваривање права на 
социјално становање  

  
По утврђеној законској процедури, у јединицама локалне самоуправе физичка лица која не могу себи 
купити стамбену јединицу по тржишним условима, подносе молбу за кориштење стамбене јединице 
јединици локалне самоуоправе на чијем подручју су пријављена, а испуњавају формално-правне, 
социјалне и економске услове.   
2Право на додјелу стамбене јединице на кориштење имају физичка лица која испуњавају опште услове:   

• да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине или страни држављани који имају 
дозволу за привремени или стални боравак у Републици,   

• да имају пријављено пребивалиште или боравиште на подручју Општине Костајница, најмање 
три године непрекидно у тренутку расписивања јавног конкурса,   

• да немају у посједу или власништву непокретност на територији Босне и Херцеговине, или је она 
неусловна за живот у смислу непостојања електроинсталација, водоводних и санитарних инсталација и 
пријетња је по здравље или стамбена јединица није одговарајуће површине с обзиром на број чланова 
породичног домаћинства,   

• да мјесечни приходи по члану домаћинства не прелазе износ од 35% просјечне нето плате 
остварене у Републици у претходној години.   
3Законом о социјалном становању Републике Српске је утврђена доња граница просторног комфора по 
члану породичног домаћинства да би стамбена јединица била одговарајуће површине.   
Општи услови су обавезујући и представљају најзначајнија мјерила приликом утврђивања права 
коришћења стамбених јединица социјалног становања, јер су у питању физичка лица која немају стамбену 
јединицу, или је она неодговарајућа (лица без крова над главом, што се сматра примарним 
бескућништвом, затим лица која су смјештена у алтернативни смјештај и немају гдје да оду након 
распуштања алтернативног смјештаја, до људи који живе у несигурном смјештају без одговарајуће правне 
сигурности и оних који по националним прописима живе у неодговарајућем смјештају, као што су на 
примјер куће на клизишту, неусловни станови, пренасељени станови и слично).   
У ова мјерила поред стамбене необезбијеђености спада и материјално стање и остварени приходи, тако да 
висина прихода усмјерава на степен неопходне подршке коју треба обезбједити домаћинству приликом 
рјешавања стамбеног питања, нарочито из разлога што се материјално стање знатно разликује од 
домаћинства до домаћинства.   
Највећи изазов приликом утврђивања стварног стања, те испуњености општих услова и контроле података 
о материјалном статусу представља чињеница да до сада није успостављен јединствен систем 
идентификовања породица и појединаца у стању социјалне потребе, а који би подразумјевао провјеру 
условности стамбених јединица, статуса имовине и прихода. 

Охрабрује чињеница да је Министарство здравља и социјалне заштите у фази израде Инструмента за 
процјену потреба становништва Републике Српске, путем јединствене методологије за израду социјалне 
карте.   
Овај процес је комплементаран са циљевима Стратегије, како у смислу развоја нових и ревизије 
постојећих програма социјалног стања, тако и развоја нових међусекторских пројеката усмјерених на 
трајно рјешавање стамбених потреба грађана.   

                                                             
2 Члан 8. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 54/19).  
3 Члан 9. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 54/19).  
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Предложеним законским рјешењима стамбено збрињавање је усмјерено на сва физичка лица која 
испуњавају опште услове за остваривање овог права, а првенствено на младе и младе брачне парове до 35 
година, лица са дефицитарним занимањима, рањиве категорије као што су расељена лица и избјеглице, 
демобилисане борце, ратне војне инвалиде од пете до десете категорије, повратнике по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохране родитеље, породице са троје и више дјеце, младе без 
родитељског старања, кориснике права која им припадају на основу закона којим се прописује социјална 
заштита, као што су материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија 
лица без породичног старања, жртве насиља у породици и друга лица у складу са законом.   
Подјела стамбених јединица по групама становништва којима је то најпотребније спроведена је примјеном 
услова које су прије доношења 4Закона о социјалном становању Републике Српске дефинисали донатори и 
кредитори, а закон је прописао опште услове, као и посебне услове и то на јасно израженом бодовању, уз 
наглашавање различитих фактора који одражавају стамбене потребе што уједно представља и обухват 
потенцијалних корисника Стратегије.  
С обзиром на високе цијене куповине и закупа стамбених јединица, у односу на ниске приходе 
становништва и ниску куповну моћ, тренутно је широк обухват потенцијалних корисника  који имају 
потребу и који би на овај начин ријешили своје стамбено питање усељењем у стамбену јединицу 
социјалног становања.  
Да би социјално становање било одрживо, мора се заснивати на сљедећим постулатима:  

- дефинисано власништво и начин кориштења,   

- организовано управљање и одржавање стамбеног фонда,  

- дефинисање висине закупнине, категорије и критерији за корисника, те поступци додјеле 
стамбене јединице на кориштење.  

Како би се створиле реалне претпоставке за самоодрживост система социјалног становања, такође је 
неопходно ријешити питања својине.   
У складу са позитивним законским прописима, власници стамбених јединица социјалног становања су 
јединице локалне самоуправе Републике Српске, на чијем подручју су изграђене стамбене јединице, које 
се  не могу отуђивати и стављати под хипотеку.  
Власник води бригу о броју расположивих и потребних стамбених јединица, те је дужан да обезбиједи 
сигурно и неометано њихово коришћење и да се брине о инвестиционом и текућем одржавању и чувању 
тржишне вриједности стамбених јединица, као и да закључује и води евиденцију уговора о закупу, што је 
регулисано законским прописима.  
Управљање фондом јединица социјалног становања представља низ континуираних административних, 
финансијских и техничких послова као што су: одржавање зграде као цјелине и заједничких дијелова 
зграде, одлучивање о осигурању и кориштењу финансијских средстава, осигурање кориштења зграде и 
друга питања од значаја за управљање зградом попут:  

- повјеравања/преузимања послова управљања зградом,  

- израде записника о преузимању зграде на управљање,  

- закључивања уговора о закупу,  

- субвенционисања становања,  

- отварања рачуна за предвидиве трошкове управљања и одржавања, на који се уплаћује закупнина,  

- праћења прихода и расхода,  

- електронско вођење свих релевантних података (софтвер),  

- евидентирања зграда, стамбених јединица и корисника стамбених јединица, те - евидентирања 
свих интервенција на објекту.  

  

2.2. Учесници процеса израде Стратегије  
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 79. Статута Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, 
број 5/16, 5/17 и 13/19), Начелник Општине Костајница је донио Рјешење о именовању Радне групе за 
израду Стратегије развоја социјалног становања Општине Костајница у саставу: 
 

                                                             
4 Закон о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/19).  
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- Свјетлана Бајалица, дипломирани правник, предсједник, 
- Александар Пашић, дипломирани економист, члан, 
- Љубиша Бошчанин, дипломирани инжињер грађевинарства, члан. 

 
Задатак Радне групе је да у складу са Законом о социјалном становању Републике Српске и 

Стратегијом развоја социјалног становања у Републици Српској (2020-2030. године) изради Стратегију 
развоја социјалног становања на подручју Општине Костајница и исту достави Скупштини Општине 
Костајница на усвајање. 

Током процеса израде стратегије активно се сарађивало са Републичким секретаријатом за расељена 
лица и миграције, као и са Радним групама осталих локалних заједница. 

Током израде Стратегије користили су се и јавно доступни подаци, као што су: подаци Завода за 
статистику, интернет странице институција и привредних субјеката, достављени подаци Радне групе и сл. 

Као спољни сарадник у изради Стратегије је укључен Центар за социјални рад Костајница. 
 

2.3. Методологија израде Стратегије  
 Циљ Стратегије је идентификација приоритета неопходних за даљи развој социјалног становања 

у Општини Костајница.  
Кључни задатак Стратегије је развој области социјалног становања као система који је дугорочно 

одржив. 
Цјелокупан приступ стратешког планирања, у ком су коришћени принципи интерактивног  

мултидисциплинарног приступа, укључује пет задатака/фаза: 
1. Дијагностика, 
2. Swot анализа, 
3. Визија, 
4. Операција, 
5. Праћење, евалуација и популаризација. 

 

 
Слика 1. 

Извор: Стратегија развоја социјалног становања у Републици Српској 
 
Прва фаза – дијагностиковање је припремна фаза којa се бави истраживањем и потребама рјешавања 
стамбеног питања одређених породичних домаћинстава путем социјалног становања, те је израђена 
стратешка анализа реалног профила и тренутног стања у Општини Костајница. У ову фазу спадају 
активности прикупљања података, разговор и укљученост битних учесника, транспарентност, анализе, 
рад у групама и сл. 
 
Друга фаза –израда SWOT анализе представља синтезу налаза о интерним и екстерним факторима који 
утичу на развој социјалног становања у Општини Костајница. 
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Трећа фаза – визија развоја социјалног становања представља крајњи циљ који се жели постићи на 
пољу развоја социјалног становања у Општини Костајница. 
 
Четврта фаза – дефинисани су оперативни стратешки циљеви и Акциони план, који представљају 
разраду визије социјалног становања. 
 
Пета фаза – представља фазу праћења, евалуације и популаризације, чиме се завршава процес у изради 
стратегије. 
 
Након свега дефинише се план спровођења стратегије са посебним освртом на финансије, те праћење 
резултата и примјена Стратегије развоја социјалног становања Општине Костајница. 
 
3. ПРАВНИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Право на достојно становање је једно од основних људских права. Међутим, раскорак између 
потреба и могућности одређеног броја породичних домаћинстава која не могу самостално ријешити 
стамбено питање, довео је до потребе за уређивањем области социјалног становања у Општини 
Костајница. 

Област социјалног становања у Општини Костајница уређена је законским и подзаконским 
актима. 

Правни основ за развој локалне Стратегије Општине Костајница чини Закон о социјалном 
становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/19), Стратегија развоја 
социјалног становања у Републици Српској (2020-2030. године) као и сљедећи документи: 

 
- Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник Општине 

Костајница“, број:35/21), 
- Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:35/21), 
- Одлука о поступку субвенционисања закупнине („Службени гласник Општине Костајница“, број: 

35/21) 
- Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 36/21), 
- Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 36/21). 
 

5Право на достојно становање је једно од основних људских права, али је раскорак између потреба и 
могућности одређеног броја појединаца и породичних домаћинстава која не могу самостално ријешити 
своје стамбено питање, довео до потребе за уређивањем области социјалног становања на подручју 
Општине Костајница. 
Област социјалног становања на подручју Општине Костајница уређена је законским и подзаконским 
актима.  

 

3.1. Својина   
  

Право својине је стварно право, највиша правна и фактичка власт на одређеној ствари. Својина је стварно 
право, које власнику даје овлашћење да слободно и по својој вољи ствар држи, користи и да с њоме 
располаже, а свакога од тога права искључи у границама одређеним законом.  
У складу са Законом о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/19) и Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник општине 
Костајница“, број 35/21) стамбене јединице изграђене за потребе социјалног становања власништво су 
јединице локалне самоуправе на чијем подручју су изграђене, односно Општине Костајница. Стамбене 
јединице изграђене за потребе социјалног становања не могу се отуђивати нити стављати под хипотеку.  
Корисници стана (закупци) нису његови власници већ се стан и заједнички дијелови зграде користе по 
основу закљученог уговора о закупу са власником стана, тј. Општином Костајница. Управљање и 
одржавање заједничких дјелова зграде регулише власник зграде самостално без директног укључивања 
корисника стана.  

                                                             
5 Члан 25. Опште декларација о људским правима, 1948. год.   
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Општина Костајница као власник јединица социјалног становања има обавезу да води бригу о броју 
расположивих и потребних стамбених јединица социјалног становања, да поднесе захтјев за упис у 
земљишне књиге у року од три мјесеца по добијању употребне дозволе објекта социјалног становања, да 
додјели стамбене јединице у непрофитни закуп на коришћење и обезбиједи сигурно и неометано њихово 
коришћење, да управља и одржава објекте социјалног становања, да врши контролу коришћења и 
успостави евиденцију о закљученим уговорима о закупу.  

  

3.2. Управљање и одржавање  
  

Управљање подразумијева активности усмјерене на осигурање безбједног и неометаног коришћења 
стамбених јединица и очување њихове употребне и тржишне вриједности, а што обухвата бригу о 
текућем и инвестиоционом одржавању, администрацију и заштиту стамбених једница од незаконитог и 
недозвољеног коришћења те предузимање других мјера у циљу домаћинског управљања фондом 
стамбених једница социјалног становања.6  
Управљање представља шири појам од појма одржавања јер у својој дефиницији укључује и одржавање.   
Управљање и одржавање фондом стамбених јединица социјалног становања је од општег интереса за 
Општину Костајница.7  
Права и обавезе власника објекта социјалног становања која се односе на управљање и одржавање 
подразумијевају и омогућавање стамбених јединица одговарајућег стандарда за становање. Становање 
одговарајућег стандарда заснива се на начелима економске доступности, правне сигурности, 
приступачности, заштите општег интереса, трајности и одрживости објекта, енергетске ефикасности, 
заштите здравља и животне средине  и заштите од пожара и експлозивних материја. Оно подразумјева 
условну стамбену јединицу у смислу постојања електро, водоводних и санитарних инсталација и није 
пријетња по здравље, а одговарајуће је површине с обзиром на број чланова породичног домаћинства.   
Технички стандарди приликом изградње објеката морају задовољавати норме које су прописане 
одговарајућим одредбама прописа којима се уређује област грађења у Републици Српској.  

  

 

Табела бр. 1: Упоредни преглед основних карактеристика управљања  

 

  

Р.  

бр.  

Управљање стамбеном зградом у етажној својини  Управљање стамбеном зградом социјалног 
становања  

1.  

  

Стамбене зграде у државној својини су 
приватизоване7, док су станови постали етажна 
својина појединаца (својина над посебним дијелом 
непокретности). Заједнички дијелови зграде су у 
сусвојини етажних власника.  

Корисник стана (закупац) у објекту социјалног 
становања није његов власник. Стан и 
заједнички дијелови зграде користе се по 
основу закљученог уговора о закупу са 
власником објекта.  

2.  

Послове управљања и одржавања зграде, односно 
њених заједничких дијелова – примјеном 
одговарајућих закона из области управљања и 
одржавања зграде.8 Посебни дио зграде одржава и 
финансира етажни власник, а заједничке дијелове 
– етажни власници солидарно.  

Управљање и одржавање заједничких дијелова 
зграде регулише власник зграде (без директног 
укључивања корисника стана), самостално или 
уз могућност преноса овлаштења на 
професионалног управника или на други начин.  

                                                             
6 Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања („Службени 
гласник Општине Костајница“ број:36/21).  
7 Закон о приватизацији државних станова (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/11, 67/13, 60/15, 
45/18 и 63/20).  
8 Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11).  
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3.  

Етажни власници издвајају обавезну мјесечну 
накнаду на посебан рачун професионалног 
управника, односно заједнице етажних власника, 
предузетника и слично и имају заједничку резерву 
коју плански користе за управљање и одржавање 
заједничких дијелова зграде.  

Корисници станова (закупци) плаћају 
закупнину, чијим дијелом се процентуално 
покривају трошкови управљања зградом, 
инвестиционо и текуће одржавање заједничких 
дијелова зграде, односно инвестиционо 
одржавање стамбене јединице.  

4.  

Финансирање из заједничке резерве обухвата 
текуће и инвестиционо одржавање заједничких 
дијелова зграде. Из наведеног фонда се не могу 
финансирати радови текућег и инвестиционог 
одржавања стана у етажној својини. Средства се 
могу користити за интервенције на заједничким 
инсталацијама (водовода и канализације, 
централног гријања и слично) које се налазе у 
стану етажног власника.  

Дио закупнине може се плански користити за 
финансирање инвестиционог одржавања у 
стану закупца. Посљедично, закупнина је виша 
од износа накнаде коју плаћају етажни 
власници и не користи се за радове текућег 
одржавања стана. Ситније интервенције у стану 
обавља корисник стана о свом трошку, у складу 
са законским прописима9  

5.  

Етажни власници своја права и интересе, по 
правилу, рјешавају путем својих органа и тијела, 
као што су: скуп етажних власника, заједница и 
скупштина етажних власника, представник 
етажних власника, кућни савјет, одбор станара, 
савјет зграде, управни одбор и друго.  

Корисници станова своја права и интересе у 
вези са зградом и кориштењем стана регулишу 
путем уговора о закупу. Изузетно, своје 
дјеловање могу организовати путем скупа 
станара, кућног савјета, савјета зграде и слично.  

6.  

Етажни власници су дужни да учествују у 
управљању непокретношћу по општим правилима 
о управљању сувласничком ствари, те да одреде 
лице које ће обављати послове заједничког 
управника и да оснују резерву, као и да управљају 
зградом у смислу да одлучују о кориштењу и 
одржавању заједничких дијелова зграде и о другим 
питањима од значаја за кориштење и одржавање 
зграде.  

Корисници станова немају обавезу, нити 
директну могућност да одлучују о најзначајним 
питањима која се тичу зграде / стамбеног 
објекта. О њима одлучује власник, уз могућност 
интеракције са корисницима стамбених 
јединица.  

7.  

Заједнички управник, односно заједница етажне 
својине представља и заступа етажне власнике о 
питањима из домена управљања и одржавања 
зграде. Заједница се оснива за једну или више 
зграда или дио зграде.   

Корисници стамбених јединица своје интересе 
остварују у оквиру права и обавеза 
дефинисаних уговором и кућним редом. 

8 

Међусобна права и обавезе етажни власници, у 
складу са законским прописима, регулишу 
међувласничким уговором, односно уговором о 
оснивању заједнице етажних власника. Услов за 
пуноважност уговора јесте претходно прибављена 
сагласност етажних власника на текст уговора – 
чији сувласнички дијелови чине више од половине 

Kорисници станова своја права и обавезе 
регулишу путем уговора о закупу, који је у 
складу са законским прописима социјалног 
становања, а стан користе с пажњом доброг 
домаћина. 

                                                             
9 Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 36/21).  
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укупне површине непокретности или 51% етажних 
власника. 

9.  

Етажни власници, односно заједнички управник 
и/или заједница етажних власника за 
неизвршавање својих законом прописаних обавеза 
подлијежу прекршајној одговорности.  

За кориснике станова, законом експлицитно 
није предвиђен ниједан облик прекршајне 
одговороности. Прекршајна одговорност 
евентуално се може односити на повреду 
кућног реда или ремећење јавног реда и мира.  

Извор: Смјернице за управљање и одржавање објеката непрофитно-социјалног становања, које је израдио 
Catholic Relief Services и Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11). 

Сам циљ одржавања је спрјечавање и отклањање кварова и спречавање штете која може настати на 
заједничким дијеловима зграде и припадајућим стамбеним јединицама уз утрошак што мање материјала и 
рада.  
Одржавање објеката социјалног становања подразумјева одржавање станова у објектима и одржавање 
заједничких дијелова и уређења објеката. Послови одржавања објеката социјалног становања, у 
зависности од њихове природе, обима и динамике извођења, су:   

1. редовно/текуће одржавање које подразумијева извођење радова ради спречавања оштећења 
која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, редовно техничко 
одржавање, као што су редован преглед разних инсталација и уређаја, те хигијенско 
одржавање и одржавање зеленила ради задржавања задовољавајућег нивоа употребљивости 
зграде,  

2. инвестиционо одржавање/велике поправке које подразумијева велике поправке или преправке 
и замјену уређаја, инсталација и дијелова зграде (као што су кров, фасада, столарија) како би 
се објекти у корисном периоду трајања могли нормално користити за становање, а обим 
радова, рокове извођења те финансијска средства, власници планирају кроз посебан програм 
инвестиционог одржавања у складу са законским прописима,  

3. хитне поправке које подразумијевају радове на спречавњу и отклањању узрока непосредне 
опасности по живот и здравље људи у објекту, као и непосредне опасности по оштећење 
имовине који се изводе без одлагања, нпр: радови на отклањању оштећења и пуцања 
водоводне и канализационе инсталације и сл.,  

4. нужне поправке које подразумијевају радове на отклањању оштећења на објекту која 
представљају опасност за живот и здравље људи, нпр: санација кровне конструкције, носивих 
зидова и сл.,  

5. поправке послије природне непогоде или усљед више силе које представљају радове у циљу 
санације посљедица насталих усљед природне непогоде или више силе на заједничким 
дијеловима зграде и становима, а у складу са планом санације посљедица које израђује 
надлежни орган власти.  

Корисник/закупац је обавезан да одржава властити стан, а активности да прилагоди кућном реду у згради. 
Одржавање представља извршавање одређених послова ради очувања затечених вриједности стана, 
односно зграде као цјелине. Дужност станара је да се брину и одржавају у исправном стању стан који 
користе, на начин да другим станарима не узрокују штету. Станари имају право да неометано користе 
заједничке дијелове зграде без повређивања права осталих корисника.  
Корисник стана обавезан је да: одржава стан који користи, користи стан у складу са кућним редом, одобри 
овлаштеном лицу улазак у стан ради спречавања штете на другим становима, односно заједничким 
просторијама или ради хитног одржавања заједничких дијелова зграде. Корисник стана одговара за штету 
насталу због небриге или неодржавања стана.  

У стану који се користи могу се вршити интервенције:  

- инвестиционог одржавања, које се планира годишњим планом инвестиционог одржавања 
заједничких дијелова зграде, односно припадајућих стамбених јединица зграде, а финансирање 
инвестиционих захвата у стану врши се из дијела прикупљене закупнине за кориштење стана. Код овог 
облика улагања, износ закупнине који се плаћа за коришћење социјалних станова већи је у односу на 
накнаду коју плаћају етажни власници приликом формирања заједничке резерве зграде и   

- текућег одржавања, које се врши средствима корисника стана.   

При кориштењу стана и заједничких дијелова зграде, односно уређаја, инсталације и опреме у 
згради закупац је обавезан поступати са пажњом доброг домаћина и своје понашање прилагодити 
правилима кућног реда.   
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Корисник стана дужан је организовати и сносити трошкове текућег одржавања стана, и то:   

- редовне прегледе и сервисирање инсталација водовода и канализације од прикључка на 
заједничку водоводну и канализациону вертикалу зграде до прикључка на санитарни уређај у стану 
(сифон судопере, умиваоник и сл.),   

- отчепљење и чишћење канализационе мреже која припада само стану и одношење изливних 
остатака,   

- поправке или замјену дијелова електричних инсталација у стану (прекидача,  

сијалица и др.),   

- дезинсекцију и дезинфекцију стана,   

- кречење просторија у стану,   

- поправку или замјену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање просторија у стану,   

- чишћење снијега и леда са прозора, балкона, лођа и тераса свог стана,  - одржавање хигијене у 
стану,   

- друге радове којима се осигурава текуће одржавање стана на задовољавајућем нивоу 
употребљивости.   

Корисник стана није овлаштен вршити у стану било какве преправке и реконструкције без 
писмене сагласности власника, те је обавезан организовати и сносити трошкове оправки у стану, дијелу 
стана или на другим дијеловима зграде или уређајима, инсталацијама и опреми које проузрокује намјерно 
или непажњом, или их проузрокују чланови његовог породичног домаћинства или особе које су у стану и 
згради, уз његов пристанак.  

  

3.3. Закупнина  
 

Приликом коришћења стамбених једница социјалног становања прикупља се закупнина на 
посебан рачун Општине Костајница која се користи у сврху одрживог управљања и одржавања стамбених 
јединица.  

Закупнина је новчани износ који закупац/корисник стамбене јединице плаћа 
закуподавцу/власнику стамбене јединица на основу уговора о закупу.  

Закупнина за стамбене јединице социјалног становања је трошковна (непрофитна).  
Закупнина се одређује на основу обрачуна свих стварних трошкова прибављања и коришћења 

стамбене јединице, а обрачунава се у фиксном износу у конвертибилним маркама и плаћа се у 12 једнаких 
мјесечних рата. Код утврђивања висине закупнине узима се у обзир:   

- тип стамбене јединице,   

- зона стамбене јединице,  

- коефицијент погодности,  

- трошкови осигурања од основних ризика,  

- трошкови амортизације,  

- трошкови управљања,   

- одржавања заједничких дијелова зграде, - осигурање и ризик наплате.  

Трошкови комуналних услуга, као трошкови становања, не улазе у цијену закупнине. 10  
Уколико се због измјене тржишних услова за одређивање непрофитне закупнине промијени њен износ, 
закупац је дужан да плаћа промјењен износ закупнине, уз обавезно потписивање одговарајућег анекса 
уговора о закупу.  
Закупац/корисник стамбене јединице мора обавезно и редовно плаћати закупнину, а уколико није у 
могућности да плаћа закупину предвиђена је могућност субвенционисања закупнине.  
Поступак за субвениционисање закупнине и других трошкова становања покреће закупац или надлежни 
орган по службеној дужности. Захтјев се подноси одмах по објави коначне ранг листе или у ранијим 
фазама пријаве или касније након што почне тећи уговорни однос, а промјене се чињенице и околности 
које могу бити основ за остваривање права за субвеницонисање.   

                                                             
10 Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 35/21).  
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Право на субвенцију закупнине у пуном износу од 100% могу остварити корисници који немају 
новчана примања и не могу остварити никакве новчане приходе. Право на субвенцију закупнине по стопи 
од 50% могу остварити корисници чији новчани приходи не прелазе износ од 20% просјечне нето плате 
запослених у Републици Српској уз претходну годину по члану пунољетног домаћинства.11  

Стопа субвенције се утврђује посебном одлуком коју доноси Скупштина Општине Костајница.  
Висина субвенције утврђује се највише до висине закупа стамбене јединице и то на период од 12 

мјесеци, уз могућност продужења подношењем новог захтјева под једнаким условима, као и приликом 
ранијег остварења права.  
Право на субвенцију закупнине може престати уколико престану разлози због којих је успостављена.  
 
4. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ КОСТАЈНИЦА 
 
4.1. Општи подаци о Општини Костајница 
 
4.1.1. Геостратешки положај  
 

Општина Костајница смјештена је на сјеверозападном дијелу Републике Српске и Босне и 
Херцеговине, на десној обали ријеке Уне (око 40 км од њеног ушћа у ријеку Саву). Сјеверну и 
сјеверозападну границу чини ријека Уна, која је уједно и државна граница према Републици Хрватској, на 
источној страни граничи са Општином Козарска Дубица, а на западној са Општином Нови Град.  

Општина Костајница има површину од 85,12 км2 , чине је подручје са 12 насељених мјеста, и 
једна је од најмлађих општина у Републици Српској (формирана 1995. год.).  

Спада у категорију неразвијених општина. Регионални положај Костајнице (саобраћајнице, 
тржиште), као и оријентација према западној Европи су велика предност Костајнице. Општина 
Костајница је од Бања Луке удаљена око 100 км, Загреба 100 км, Приједора 50 км.  

Иако је гранична општина према Републици Хрватској, Костајница не може да искористи све 
предности које такав положај доноси, јер постоји само путнички прелаз, док гранични прелаз за теретни 
саобраћај још није отворен.  

Географски положај Општине Костајница пружа значајне развојне могућности: идеална 
надморска висина од 110-407 метара, блага клима умјерено-континтеталног типа, атмосферски талози 
равномјерно распоређени у току године, четвртина подручја уз ријеку Уну чини плодну равницу, а остали 
дијелови су брдовито-бржуљкасти.  

На подручју Општине има доста извора питке воде, а подручје Општине је богато кестеновом 
шумом. Поред обрадивих површина и шумског богатства који су несумњиви ресурси овог подручја, 
подручје је богато минералним сировинама, чија је експлоатација тек дјелимично започета.  
 
4.1.2. Становништво и основни показатељи у Општини Костајница 
 

На подручју општине Костајница, живи 5645 становника (податак Републички завод за 
статистику Републике Српске – Попис 2013), од чега је 1117 запослених, док је на евиденцији 360 
незапослених лица. Просјечна нето плата за 2021. годину је 1004,00 KМ. 

Општину чини 12 насељених мјеста (укључујући Костајницу) са 1896 домаћинстава. Иако је 
највећи дио Општине рурално подручје, највећи број становника живи у Костајници, која је 
административни центар општине. У периоду од 1991. године до данас присутна је стална тенденција 
смањивања укупне популације сеоског становништва на простору Општине, а повећање броја становника 
у самом граду. Старосна структура становништва није задовољавајућа, 670 становника је старости до  15 
година,  од 15 до 45 година старости је 2199 становника, од 45 до 60 година је 1415 година становника,а 
преко 65 године има 1361 становника 

Кључна демографска карактеристика је тенденција негативног природног прираштаја, вјероватно 
узрокована сиромаштвом, неријешеним егзистенцијалним питањима расељеног становништва и 
старосном структуром становништва. У периоду од 2013. године број новорођених је растао да би у 2021. 
години забиљежили пад новорођене дјеце. Од тада, број новорођених је стално значајно мањи од броја 
умрлих. У 2021. години умрло је 77 становника а рођено само 25. Такође је уочљиво стално лагано 
смањење дјеце уписане у први разред основних школа. 

Друга кључна демографска карактеристика је миграција становништва. Највећи прилив 
становништва Општина Костајница је забиљежила непосредно након рата, када се у Костајници стално 
населио велики број избјеглица из Републике Хрватске. Процјене су да се тај број креће око 1000 

                                                             
11 Одлука о поступку субвениционисања закупнине („Службени гласник Општине Костајница“, број 
35/21).  



 

14.06.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 12,   стр. 38 

 

 

становника. У 2021. години број лица која су се одселила са подручја Општине био је већи од оних која су 
се доселила. 
 
4.1.3. Расположиви развојни ресурси  
 

План локалног економског развоја служи као инструмент за унапрјеђивање економског 
капацитета и конкурентности општине. План економског развоја је формулисан на основу налаза социо-
економске анализе, дефинисане визије развоја Општине Костајница и дефинисаних стратешких циљева 
као и стратешке анализе снага, слабости, могућности и пријетњи у сектору економије. Економски развој 
Општине Костајница се ослања на јачање капацитета Општине за управљање економским развојем, развој 
Малих и средњих предузећа (МСП) и предузетништва, те развој пољопривреде и туризма.  
У домену економског развоја Општине Костајница, важни фокуси су:  

1. Пружати подршку оснивању и развоју МСП и предузетништва. SWОТ анализом је 
идентификована недовољна институционална подршка развоју МСП-а и непостојање јавноприватног 
дијалога. У том смислу је потребно унаприједити сарадњу са МСП и предузетницима, подстицати 
оснивање нових предузећа, те континуирано пружати подршку запошљавању.  

2. У сваком случају неопходна помоћ у изворима финансирања те кандидујемо активности које 
би требало подржати, а све у циљу обезбјеђења услова за ново запошљавање које је стратешки циљ ове 
локалне заједнице:  

3. Јачање дрвопрерађивачке индустрије. Општина ће у наредном периоду снажно подржавати 
јачање финалне и полуфиналне дрвопрераде, те развијати и индустријске зоне у том правцу.  

4. Искористити пољопривредне потенцијале. Пољопривредна производња се у досадашњем 
периоду развијала стихијски, али има потенцијала за развој. У том слислу, планирана је израда секторске 
студије за развој пољопривреде, те обезбјеђивање савјетодавне, едукативне и финансијске подршке 
пољопривредницима.  

5. Искористити јединствене предности Општине Костајница за развој туризма. Општина 
Костајница као јединствене предности посједује ријеку Уну и брдо Баљ. Многи пројекти су предвиђени за 
побољшање туристичких производа и услуга, те унапрјеђење путне повезаности туристичких 
дестинација.  
 
4.1.4. Социјална и здравствена заштита  
 
Социјална заштита 
 

Јавна установа „Центар за социјални рад“ Костајница је кључна установа социјалне заштите на 
нивоу локалне самопураве, посредством које поједници и породице којима је неопходна подршка, помоћ 
и заштита ради савладавања социјалних и животних тешкоћа остварују права и користе услуге. 

Корисници социјалне и породично-правне заштите су лица које се налазе у стању социјалне 
потребе :  
- дјеца без родитељског старања (у посљедњих пет година број овакве дјеце има благу тендецију раста), са 
сметњама у развоју, дјеца чији је развој ометен породичним приликама, жртве насиља, жртве трговине 
дјецом, дјеца са друштвено неприхватљивим понашањем, дјеца изложена социјално ризичним 
понашањима, дјеца којој је због посебних околности потребна социјална заштита, 
- пунољетна лица која су материјално необезбјеђена и неспособна за рад, лица са инвалидитетом, старија 
лица без породичног старања, са друштвено негативним понашањем, жртве злоупотребе психоактивних 
супстанци, жртве насиља у породици, жртве трговине људима и лица којима је због посебних околности 
потребна социјална заштита.  

ЈУ „Центар за социјални рад“ Костајница  у вршењу јавних овлашћења дужан је да спроводи 
законе и да имплементира задатке претпостављене законом и подзаконским актима те стратешким 
документима.  
 

Дјелатност „Центра за социјални рад“ Костајница је од општег интереса у складу са Законом о 
социјалној заштити Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 
42/20).  

Обављајући своју дјелатност ЈУ „Центар за социјални рад“ Костајница имплементира законе: 
- Закон о општем управном поступку, 
- Закон о социјалној заштити, 
- Породични закон, 
- Закон о заштити од насиља у породици, 
- Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку,  
- Закон о дјечијој заштити, 
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- Закон о здравственој заштити, 
- Закон о прекршајима, 
- Кривични закон, 
- Закон о извршењу кривичних санкција, 
- Закон о раду, 
- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, - Закон о 
матичним књигама, 
- Закон о слободи приступа информација, 
- Закон о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима, 
- Закон о удружењима и фондацијама, 
- Закон о ванпарничном поступку, 
- Закон о земљишним књигама Републике Српске, 
- Закон о премјеру и катастру Републике Српске, 
- Закон о јавним набавкама БиХ, 
- Закон о локалној самоуправи, 
- Закон о облоигационим односима, 
- Закон о заштити личних података,  

али и друге како законске тако и подзаконске прописе којима се дефинише остваривање права и обавеза 
корисника те редовно пословање установе. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 
врши надзор над стручним радом ЈУ „Центар за социјални рад“ Костајница. 

 
Стручни послови  
 
Стручни послови обухватају основне стручне послове, специјализоване и правне послове.  
Основни стручни послови социјалне заштите обухватају информисање, процјену, планирање, 

посредовање и заступање у остваривању права и коришћењу услуга, савјетодавно усмјеравање, 
активацију, социоедукативне активности, спровођење мјера заштите корисника и праћење ефеката 
предузетих услуга и мјера у непосредном раду са корисником.  

Специјализовани послови социјалне заштите обухватају индивидуално и групно савјетовање, те 
пружање психосоцијалне и педагошке помоћи и подршке појединцима и породицама. У оквиру основних 
и специјализованих послова, стручни радници у директном и индиректном контакту са корисницима 
врше процјену постојећег стања, те планирају, пружају и прате ефекте пружене услуге у циљу 
задовољења социјалних потреба и развоја услуга социјалне заштите.  

Правни послови у социјалној заштити обухватају примену управно-процесних правила у вођењу 
поступка, као и припрему појединачних управних аката у стварима чије је рјешавање законом повјерено 
установама социјалне заштите, послове вођења евиденције и издавања увјерења о корисницима и 
штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима 
против којих је одређена мјера заштите од насиља у породици, те другим чињеницама о којима се води 
службена евиденција и друге послове у складу са законом. Правни послови у ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Костајница обухватају и послове припреме аката за покретање судских и других поступака из 
породичних односа, заштите права дјетета, односно права других пословно неспособних лица и у другим 
случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом. Правни 
послови обухватају и правну подршку и усмјеравање у вези са реализацијом мјера старатељске заштите, 
заштите од насиља у породици, правима дјетета и вршењем родитељског права, правима особа са 
инвалидитетом и припадника других осјетљивих група – све у непосредном раду са корисницима, као и 
послове информисања, правног савјетовања, те учешћа у процјени, планирању и реализацији услуга и 
мјера социјалне и старатељске заштите, у сарадњи са запосленима на стручним пословима у социјалној 
заштити. 

 
ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 
Остварују се у виду материјалних/новчаних давања и пружања услуга.  
 

МАТЕРИЈАЛНА (НОВЧАНА ) ДАВАЊА    ПРУЖАЊЕ УСЛУГА  
- Новчана помоћ       -Помоћ и њега у кући   
- Лична инвалиднина       -Дневно збрињавање  
- Додатак за помоћ и његу другог лица    - Савјетовалиште   
- Подршка у изједначавању могућности дјеце  
и омладине са сметњама у развоју  
- Смјештај у установу 
- Једнократна новчана помоћ 
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-Збрињавање у хранитељску породицу 
 

Поред основних права из области социјалне и породично-правне заштите грађани у оквиру 
проширених права у области социјалне заштите, на основу усвојених одлука Скупштине, могу да остваре 
сљедећа права: 
- Трошкови сахране корисника права из закона о социјалној заштити, 
- Једнократна помоћ у натури 
- Помоћ за набавку лијекова, 
- Једнократна помоћ у натури 
- Помоћ за набавку хране, 
- Помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју, 
- Помоћ пензионерима, 
- Помоћ за превоз ђака, 
- Право на становање уз подршку за жене и дјецу изложене насиљу, злостављању и занемаривању. 

 
Социјална заштита је један од битних показатеља којим се може сагледати социоекономска 

ситуација становништва у Републици Српској. Kорисници социјалне заштите су појединци, чланови 
породице или породица у цјелини , који остварују права и услуге у складу са Законом о социјалној 
заштити (Службени гласник РС , број: 37/12, 90/16, 94/19).  

Према подацима ЈУ Центар за социјални рад Костајница, на евиденцији Центра на дан 31.12.2021. 
године налазе се :  

- 10 корисника права на новчану помоћ 
- 2 корисника новчане помоћи за здравствено осигурање 
- 165 корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица (прва категорија - 47, друга 

категорија - 118 ).  
- 3 корисника здравстеног осигурања додатка за помоћ и његу другог лица. 
- право на личну инвалиднину остварило је 26 корисника, од чега 20 пунољетних лица и 6 

малољетних лица.  
Kао проширено право, при ЈУ Центар за социјални рад Kостајница постоји право на помоћ за 

задовољавање повећаних хигијенских потреба  
Истовремено, неопходно је осигурати интегрисање социјално искључених категорија – рањивих 

друштвених група које своје основне потребе не могу задовољити властитим приходима и у оквиру 
стандардних програма јавних служби. Социјалну укљученост, поред постојећих мјера материјалне 
подршке, треба омогућити успостављањем одрживих и адекватних сервиса подршке и социјалних услуга 
пружених како од стране јавних институција, тако и од стране удружења грађана, чијем јачању 
капацитета треба посветити посебну пажњу. Посебан фокус треба ставити на промоцију социјално 
одговорног пословања и развој индивидуалне и колективне доброчинствене активности, како код 
домицилног становништва, тако и код дијаспоре.  

Што се тиче социјалне заштите, у току 2021. године на територији Општине Костајница 
забиљежено је 180 корисника разних видова  новчаних помоћи, те 102 корисника једнократне новчане 
помоћи. На подручју Општине је релативно мали број корисника социјалне помоћи, што је узроковано 
ограниченим буџетским средствима општине за ову намјену. Међутим, евидентно је да је дошло до 
пораста броја корисника новчане помоћи у односу на пријашње године.  

На подручју Општине формирано је Удружење за помоћ особама са посебним потребама „Нада“. 
Удружење води бригу о дјеци са посебним потребама и сваке седмице одржава радионице за ову 
категорију дјеце. Унапређење стања здравља и социјалне сигурности грађана представља велики изазов за 
Општину Костајница. Ово се посебно односи на рањиве групе становништва, као што су стари, болесни и 
изнемогли.  
 
Здравствена заштита 

 
ЈЗУ Дом здравља “Костајница” је јавна здравствена установа организована и усклађена Одлуком 

Скупштине Општине Костајница. 
Сједиште ЈЗУ Дом здравља “Костајница” је у Костајници, Улица Устаничка број 27. Установа 

обавља послове здравствене заштите као професионална медицинска дјелатност. ЈЗУ Дом здравља 
“Костајница” је здравствена установа која организује примарну здравствену заштиту по систему 
породичне медицине и организује сљедеће организационе службе и амбуланте: 

- Амбуланта породичне медицине, 
- Служба за имунизацију и хигијенско-епидемиолошке послове,  
- Служба лабораторијске дијагностике (хематолошка и биохемијска лабораторијска 

дијагностика), 
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- Служба за радиологију и УЗ дијагностику, 
- Служба за медицинску подршку (снабдијевање лијековима, централна стерилизација, 

одржавање опреме и објеката, санитетски превоз, одржавање хигијене). - Служба хитне медицинске 
помоћи и хитни санитетски превоз, 

- Амбуланта опште стоматологије, дјечије и превентивне стоматологије и стоматолошка 
лабораторија,  

- Центар за физикалну рехабилитацију у заједници, - Центар за заштиту менталног здравља,  
-  
- Посјета консултаната-специјалиста, 
- Служба заједничких послова, 
- Служба за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга.  
 
Здравствене услуге на подручју Општине обавља Дом здравља Костајница, који поред примарне 

здравствене заштите, пружа и већи дио специјалистичких здравствених услуга. Подручје Општине је 
такође везано за болничке установе у Приједору, Градишци и Бања Луци у којима се проводе сложенији 
специјалистички прегледи и болничко лијечење. Дом здравља има задовољавајуће капацитете у 
кадровском смислу, али су потребна континуирана улагања у савременију опрему и простор.  
 
5. ПОСТОЈЕЋА СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ КОСТАЈНИЦА 
 

Општина Костајница у моменту доношења ове Стратегије нема расположивих стамбених 
јединица социјалног становања.  

Потребан број стамбених јединица за категорије корисника социјалног становања који 
испуњавају услове утврђене Законом о социјалном становање на подручју Општине износи цца 10, те се 
овај фонд може повећати о чему Скупштина Општине доноси одлуку у складу са локалном Стратегијом 
Општине, а располагање се врши према одредбама наведене одлуке и у складу са Законом о социјалном 
становању Републике Српске.  
 

5.1. Анализа резултата истраживања 
 

Након првог званичног пописа расељених и избјеглих лица у БиХ, 2000. године услиједила је 
ререгистрација 2005. године, а затим и процес ревизије статуса, који је окончан крајем 2006. године.  

Суштински циљ спровођења ререгистрације и ревизије статуса био је, не само да се установи стварни 
број расељених лица, него и да се идентификују њихове реалне потребе и проблеми.  

По многим карактеристикама расељена лица, избјеглице и повратници припадају категорији 
социјално искључених. Појам социјална искљученост је појам који Европска комисија први пут спомиње 
1988. године, пред крај Другог програма за борбу против сиромаштва. 1989. године, овај појам улази у 
преамбулу Европске социјалне повеље, а ревидирана и измијењена Социјална повеља из 1996. године, 
уводи ново право-право на заштиту од сиромаштва и социјалне искључености. Социјална искљученост је 
израз за оно што се може догодити када људи пате од комбинације повезаних проблема као што су 
незапосленост, неприкладне квалификације, мали приходи, лоше становање, лоше здравље и руптура 
микросоцијалне мреже. Кумулација ових проблема управо је присутна у популацији расељених лица. 
Данас се сиромаштво све мање своди искључиво на материјалну димензију (недостатак ресурса), а све 
више се под тим термином подразумијева недостатак партиципације у различитим сферама друштвеног 
живота (запослење, образовање, становање, социјалне везе, поштовање итд). По принципу каузалности, 
искљученост из једног подручја може довести до искључивања и у неким другим подручјима, изазивајући 
тзв. спиралу несигурности. 

Због своје мултидимензионалности сиромаштво се појављује као стање за које је карактеристична 
хронична ускраћеност ресурса, способности, могућности избора, сигурности и моћи који су потребни за 
адекватан животни стандард и остварење других грађанских, економских, политичких, културних и 
социјалних права.  

Посебни услови за остваривање права на социјално становање утврђује се на основу броја чланова 
породичног домаћинства, стамбеног статуса, социјалног статуса, припадности рањивим категоријама и 
припадности посебним категоријама.  

У рањиве категорије дефинисане Законом о социјалном становању спадају: расељена лица и 
избјеглице, демобилисани борци, ратни војни инвалиди од V do X категорије, повратници по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања.  

ЈУ Центар за социјални рад Костајница не располаже податком колико укупно породица са 
територије Опшштине Костајница живи у неусловном смјештају, јер воде евиденцију за кориснике права 
из Закона о социјалној заштити.  
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На основу информација ЈУ Центар за социјални рад Костајница, Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности Општинске управе Општине Костајница, те појединачних захтјева грађана према 
Општинској управи Општине Костајница процјењује се да највеће потребе за социјалним становањем 
имају материјално необезбјеђена лица, лица неспособна за рад, лица са инвалидитетом, старија лица без 
породичног старања, жртве насиља у породици и млади без родитељског старања који напуштају 
алтернативни вид збрињавања. Корисници алтернативног смјештаја су углавном могу сврстати у једну 
или више ових категорија, те се због тога њима даје приоритет у рјешавању стамбеног питања путем 
социјалног становања. 

 
 

Р. 
бр. 

Категорија становника у стању потребе 
Стање потребе 
Врло 
ниско 

Ниско Умјерено Високо 
Врло 
високо 

 Млади брачни парови до 35 година   X   
 Лица са дефицитарним занимањима   X   
 Расељена лица и избјеглице    X  
 Демобилисани борци   X   

 
Ратни војни инвалиди од 5. до 10. 
категорије 

  X   

 Повратници (по споразуму о реадмисији)   X   
 Жртве ратне тортуре  X    
 Самохрани родитељи    X  
 Породице са 3+ дјеце    X  
 Млади до 35 година  X    
 Материјално необезбијеђена лица    X  
 Лица неспособна за рад    X  
 Лица са инвалидитетом   X   
 Старија лица без породичног старања   X   
 Жртве насиља у породици    X  

 
Млади без родитељског старања који 
напуштају алтернативни вид збрињавања 

  X   

 
Табела 15. Процјена потреба за социјалним становањем, ЈУ Центар за социјални рад 
 

Општина Костајница има двије стамбене јединице намијењене за смјештај реадмисираних лица. 
Исте су у власништву Општине Костајница те је донесена одлука о њиховом кориштењу и на тај начин 
ове категорије увеле у постојећи систем социјалног становања. 

У ове станове се смјештају реадмисирана лица, која тренутно немају обезбијеђен 
смјештај/стамбену јединицу у приватном власништву. Кориштење стамбене јединице одобрава се на 
одређен период до шест мјесеци, са могућношћу продужења на још шест мјесеци. 

Стамбене јединице које су намијењене реадмисираним лицима, могу се користити и за смјештај 
социјално угрожених лица, под условом да Општина Костајница нема потребе за смјештај реадмисираних 
лица. 

Као други вид овог стамбеног збрињавања може се навести и конкурс Министарства за рад и 
борачко – инвалидске заштите Републике Српске који је реализован 2021 године, кроз који је стамбено 
збринута једна породица из борачке категорије (неповратна новчана средства за 
изградњу/реконструкцију/санацију стамбених објеката ).  
 

6. SWОТ АНАЛИЗА 
 

SWOT анализа је дио аналитичког одлучивања.  
Најчешће се користи као метода припреме и анализе у сврху доношења стратешких планова.  
Као таква представља практичну алатку за одређивање стратегије за достигнуће оптималних 

циљева зарад доношења најефикаснијих одлука за пословање, у турбулентном и крајње неизвијесном 
окружењу.  

SWOT анализа пружа оквир и чврсту основу за анализирање четири елемента у узајамној 
корелацији, а који су дио интерног и екстерног окружења. Она идентификује услове и стања која постоје 
унутар и око.  
 



 

14.06.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 12,   стр. 43 

 

 

 
Четири елемента SWOT анализе су снага, слабости, повољне прилике и опасности или пријетње. 
SWOT analiza је један од најчешће коришћених метода, која омогућава да се изврши дијагноза 

постојеће ситуације у кратком року, на концизан и веома ефикасан начин. 
 

 
 
Синтеза оцјене стања у Општини Костајница кроз SWOT анализу 
 СНАГЕ  
 

- Усвојен Закон о социјалном становању Републике Српске, те подзаконски акти -  одлуке и 
правилници у Општини Костајница, 

- Локална стратегија Општине Костајница, 
- Примјена Закона о социјалном становању - треба омогућити Влади и јединицама локалне 

самоуправе рјешавање стамбених проблема грађана који на тржишту не могу ријешити стамбено 
питање, са посебним фокусом на угрожене категорије становништва; 

- Богатство природних ресурса, попут обрадивог земљишта и слично;  
- Положај Општине Костајница и традиција у привреди и култури; 
- Развијен институционални оквир; 
- Социјална заштита уређена кроз законску регулативу. 

 
СЛАБОСТИ 
 

- Непостојање систематизованих радних мјеста у јединицама локалне самоуправе који ће се бавити 
питањима социјалног становања; 

- Концентрација посебно рањивих социјалних група може водити ка појачању сиромаштва; 
- Недовољан институционални капацитет за спровођење програма социјалног становања; 
- Недовољна обученост кадра у институцијама које се баве социјалним становањем на свим 

нивоима, за управљање појединим аспектима социјалних стамбених програма, а посебно 
финансијским аспектима и аспектима рада са корисницима; 
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- Мали стамбени фонд у јавној својини за издавање у закуп по повољним условима; 
- Недостатак средстава у буџету за спровођење стамбених програма за најсиромашније, као и 

непостојање буџетских раздјела за те потребе; 
- Недостатак сталног и одрживог извора финансирања програма социјалног становања (нпр. 

фондови обртних средстава);  
- Недостатак обједињених база података о стамбеним потребама и могућностима за развој сектора 

социјалног становања;  
- Самосталан живот корисника без додатних различитих облика здравствених и социјалних услуга 

и помоћи није могућ; 
- Значајна улагања локалне заједнице у инфраструктуру;  
- Ниски ниво културе становања и бриге за те станове;  
- Недостатак локалних иницијатива и превелика очекивања од виших нивоа власти; 

 
ШАНСЕ 
 

- Доношење стратешких развојних докумената на нивоу Општине Костајница и њихова примјена, 
те унапређење статистике у области становања; 

- Едукација шире јавности о значају социјалног становања и користи за цјелокупну заједницу од 
овог вида стамбеног збрињавања;  

- Развијање перспективних области – пољопривреда, туризам;  
- Оживљавање привредног развоја;  
- Креирање предуслова за долазак нових инвеститора; 
- Јачање сарадње са дијаспором;  
- Велико интересовање грађана за уређење стамбеног сектора у правцу стварања бољих услова за 

рјешавање њихових основних стамбених потреба;  
- Расположиво инфраструктурно опремљено земљиште у Општини Костајница за изградњу 

социјалних станова (неизграђено или изграђено које је намијењено за програме урбане обнове);  
- Изграђени објекти, које је могуће адаптирати за потребе социјалног становања;  
- Повољни природни услови за кориштење одрживих и обновљивих извора енергије; 
- Стварање фонда стамбених јединица социјалног становања (нове стамбене јединице, адаптација 

старих, доградња постојећих); 
- Измјене и допуне законске регулативе у вези са стамбеним и финансијским законима; 

 
ПРИЈЕТЊЕ 
 

- Општа економска ситуација и актуелне регионалне прилике;  
- Недовољан политички интерес за развој социјалног становања и неразумијевање његовог значаја; 
- Даљи пад животног стандарда, нивоа зарада, незапосленост и поремећаји у тржишту рада; 
- Поремећај у демографској структури становништва (одлазак најперспективнијих кадрова);  
- Недостатак радних мјеста;  
- Недовољно стимулативни пословни амбијент;  
- Недостатак финансија у буџету општине Костајница;  
- Неповољан одраз дуготрајне економске кризе, пандемије COVID 19, на економску ситуацију 

грађана и пријетња од даљег повећања социјално-угрожених категорија; 
- Неусклађеност потреба и постојећих могућности;  
- Претјерана материјално стамбена зависност младих од родитеља;  
- Повећан однос морталитета у односу нанаталитет;  
- Недостатак финансијских средстава;  
- Економска криза и политичка нестабилност у земљи и окружењу;  
- Пораст социјалних стамбених потреба, које неће бити могуће задовољити у кратком року; 
- Миграције становништва и све израженија неравнотежа урбаних и руралних подручја;  
- Могуће злоупотребе у програмима социјалног становања, усљед недовољно развијеног система 

контроле свих актера, као и корисника социјалног становања. 
 

7. ВИЗИЈА 
 
Општи циљ стамбене политике социјалног становања је да се за становништво у Општини 

Костајница, за које постоји потреба овог вида становања, обезбиједе стамбене јединице одговарајуће 
величине, пристојног квалитета и уз разумну цијену. 

Да би се овај општи циљ учинио одређенијим неопходно је размотрити кључна питања:  
1. приступ становању најугроженијих категорија становништва,  
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2. финансијска доступност,  
3. посебне потребе (поред економских фактора, битно је обратити пажњу на посебне потребе одређених 
категорија попут лица са инвалидитетом, старијих лица и др), 
4. правна сигурност и  
5. борба против друштвене искључености и слично.  
 

У спровођењу Стратегије социјалног становања Општине Костајница, потребно је поштовати 
основне принципе на којима се заснива систем социјалног становања, и то:  
1. Владавина права, што подразумијева да се републички органи и органи локалне самоуправе Костајница 
придржавају Устава, закона и других прописа;  
2. Приступачност, која се односи на трошковну доступност стамбених јединица и исказује се односом 
трошкова становања и висине прихода;  
3. Добра циљаност и праведност код избора корисника;  
4. Ефикасност и самосталност, што подразумијева спровођење надлежности које су додијељење Општини 
Костајница, на најбољи начин, у интересу свих грађана;   
5. Ефикасно коришћење ресурса и заштита животне средине, што подразумијева поштовање главних 
принципа заштите и унапређења животне средине;  
6. Јавност и транспарентност, што подразумијева доступност свих информација;  
7. Финансијска одрживост, којом се подразумијева да се са што мање средстава постигну што бољи 
ефекти;  
8. Економска одрживост, која подразумијева да социјално становање не смије да смањује економску 
ефикасност у области станоградње, тј. да квари слободно функционисање стамбеног тржишта, јер 
социјално становање неће довести до повећања трошкова градње, односно до повећања цијена на 
тржишту станова и до смањења приватне станоградње;  
9. Фискална одрживост, која подразумијева поставку социјалног становања тако да буде у складу са 
реалним могућностима финансирања од стране Општине Костајница и Владе Републике Српске;  
10. Системски приступ планирању и управљању развоја социјалног становања, што подразумијева развој 
заснован на утврђеним приоритетима и изради стратешких развојних докумената Општине Костајница, 
усклађених са стратешким документима републичког нивоа власти.  
 

8. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

Циљеви представљају корак напријед у разради визије и када су прецизно формулисани, усмјеравају 
све учеснике на извршавање заједничког посла. Они представљају израз стања које желимо постићи, али 
и ресурсе којима располажемо, одражавају и прошлост, односно садашњост а усмјерени су на будућност.  

У том смислу, да би се достигла утврђена визија развоја социјалног становања, неопходно је 
реализовати четири дефинисана стратешка циља.  
 
Циљ 1. Унапријеђена постојећа институционална и законодавна основа социјалног становања у Општини 
Костајница. 
 
Мјера 1.1.  
 
Развој и унапређење институционалне и законодавне основе за спровођење политике социјалног 
становања 
(Образложење: Институције које су дио извршне власти задужене су за доношење стамбених политика, на 
националном и локалном нивоу, из тог разлога је неопходан даљи развој и јачање капацитета стамбене 
политике и социјалног становања у Оштини Костајница).  
 
Мјера 1.2.  
 
Даљи развој стратешких докумената у области социјалног становања.  
(Образложење: стратешки документи подразумијевају аналитичко-планску основу за јавну интервенцију 
на свим нивоима власти. Како је прописано и предвиђено у Закону о социјалном становању Републике 
Српске, локалне стратегије јединица локалне самоуправе заједно са Стратегијом развоја социјалног 
становања Републике Српске, пружају неопходну и цјеловиту информацију о стању стамбеног сектора и 
потребама за јавном интервенцијом. Ажурирањем ових докумената провjерава се успjешност 
примијењених интервенција и коригују циљеви и потребне мјере.)  
 
Мјера 1.3.  
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Развој законског оквира у свим областима која су од значаја за политику социјалног становања.  
(Образложење: Обзиром да је у области социјалног становања основни принцип да буџетска средства која 
се издвајају треба утрошити на најефикаснији начин, помажући онима којима је подршка најпотребнија, 
цијели систем захтијева висок ниво стандардизације и регулације, развој стамбених, финансијских закона, 
субвенције, пореске олакшице и слично.)  
 
Циљ 2. Повећан фонд стамбених јединица социјалног становања у Општини Костајница  
 
Мјера 2.1.  
 
Увођење стабилних извора финансирања стамбених објеката социјалног становања и пуна координација 
свих буџетских издвајања за социјално становање као и креирање предуслова за долазак нових 
инвеститора, те јачање сарадње са дијаспором, све у циљу повећања фонда стамбених јединица 
социјалног становања у Општини Костајница. 
(Образложење: На локалном нивоу не постоје значајнији фондови расположивих средстава којим би се 
финансирала изградња објеката социјалног становања. За дугорочни развој неопходно је утврдити трајне 
изворе финансирања за развој социјалног становања у Општини Костајница. У циљу повећања фонда 
стамбених јединица социјалног становања потребно је развијати и јавно-приватно партнерство, као модел 
ширења стамбеног фонда овог вида становања. Од периода приватизације, на стамбеном тржишту постоји 
хроничан проблем да понуда станова није цјеновно доступна. Са становишта јавне интервенције, свакако 
је императив обезбиједити довољно цјеновно приступачних стамбених рјешења за домаћинства са ниским 
примањима.)  
 
Мјера 2.2.  
 
Изналажење алтернативних стамбених рјешења.  
(Образложење: Велика финансијска средства су потребна за повећање обима стамбене понуде и изградњу 
нових објеката социјалног становања, те је неопходно тражити и развијати алтернативна стамбена 
рјешења, уз знатно ниже инвестиције нпр. куповина сеоских домаћинстава, донације за грађевински 
материјал, надоградња стамбених јединица на постојећим објектима и адаптација и реконструкција 
старијих објеката.)  
 
Мјера 2.3.  
 
Усвајање стандарда за изградњу стамбених јединица и унапређење постојећег фонда стамбених јединица 
социјалног становања.  
(Образложење: Изградња објеката социјалног становања до сада се ослањала на пилот пројекте, а радило 
се о ад хок моделима изградње који су првенствено били усмјерени на процес повратка избјеглица, 
расељених лица и збрињавање најрањивијих категорија, финансираних највећим дијелом од кредитора и 
донатора уз кориштење намјенских стандарда и правилника за те пројекте. Стамбене јединице морају 
бити одговарајуће тј. да минимални понуђени стандарди морају бити довољно високи, а потребно је да 
покрију велики дио становништва с израженом потребом, те да представљају оптимални стандард и 
квалитет станова у хигијенском погледу и у погледу енергетске ефикасности и безбједности, животне 
средине и сл. у складу са ЕУ директивама).  
 
Мјера 2.4. Израдити план промоције јавно-приватног партнерства.  
 
(Образложење: У циљу проналажења потенцијалних партнера, те дефинисања локалних ресурса у цуљу 
јачања јавно-приватног партнерства за социјално становање у Општини Костајница, потребно је 
организовати радионице са приватним предузетницима и управом општине).  
 
Циљ 3.  
 
Успоставњена контрола управљања и одржавања фонда стамбених јединица социјалног становања у 
Општини Костајница.  
 
Мјера 3.1.  
 
Вођење евиденције о стамбеним јединицама социјалног становања, уговора о закупу са корисницима у 
Општини Костајница, као и успостављање централног регистра на републичком нивоу - Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције.  
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(Образложење: Општина Костајница мора имати ажурирану базу података и усаглашене евиденције са 
централним регистром када је у питању број стамбених јединица, уговора о закупу и начину одржавања 
стамбених објеката које се користе у сврху социјалног становања).  
 
Мјера 3.2.  
 
Одржавање фонда стамбених јединица социјалног становања из средстава прикупљених од закупа.  
(Образложење: У будућности се мора обратити посебна пажња како би се зауставило пропадање фонда 
стамбених јединица у Општини Костајница и како би отпочела на вријеме реконструкција стамбених 
објеката уколико постоји потреба за тим, као и реконструкција са аспекта енергетске ефикасности.)  
 
Циљ 4.  
 
Обезбијеђена социјална сигурност и побољшани животни услови породичним домаћинствима кроз 
доступност стамбених јединица социјалног становања у Општини Костајница.  
 
Мјера 4.1.  
 
Обезбјеђење социјалне сигурности и побољшање животних услова кроз доступност стамбених јединица 
социјалног становања на кориштење.  
(Образложење: На овај начин ће се ријешити стамбени проблеми најугроженијих породица које нису 
имале ријешено стамбено питање у Општини Костајница). 
 
Мјера 4.2.  
 
Повећање доступности субвеционисања за трошкове становања.  
(Образложење: Право на субвенционисање за она лица без примања или са ниским примањима, као и 
висина закупнине која је регулисана законским прописима. Издвајање из буџета омогућује Општини 
Костајница да се за потребе оних домаћинстава којима је ова висина закупнине превисока, уведе 
субвенција, којом ће се плаћати 100% или дио закупнине коју би требао платити закупац.)  
 

9. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  
 

Мониторинг и евалуација су основни инструменти управљања који не помажу само у процесу 
извјештавања већ дају основу за будућа планирања и ревизије стратешких докумената.  

Мониторинг систематично и континуирано сакупља, анализира податаке и показатеље у сврху 
мјерења напретка остваривања постављених циљева и напретка у кориштењу додијељених средстава, те 
код предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.  

Мониторинг активности зависе од тога од кога се прикупљају подаци, временске динамике 
прикупљања података и метода који се користе за прикупљање и анализу података.  

Евалуацијом се одређује вриједност и значај интервенције или свеукупне Стратегије развоја 
социјалног становања, према дефинисаним циљевима.  

Евалуација је периодична процјена промјена циљаних резултата, који су у вези са активностима 
пројекта, на основу података прикупљених кроз процес мониторинга.  

Реализација Стратегије развоја социјалног становања Општине Костајница захтијева координацију 
активности свих заинтересованих субјеката на републичком и локалном нивоу, у складу са њиховим 
законским овлаштењима и обавезама.  

У том смислу потребно се усредсредити на реализацију Акционог плана, тако да ће се примјена 
Стратегије вршити на основу Акционог плана, који општина Костајница доноси на период од седам 
година.  

Приједлози пројеката који се планирају Акционим планом треба да буду изводиви, рационални, 
економски оправдани и одрживи, да подржавају остварење интереса већине заинтересованих страна и да 
подржавају опредјељење и стратешке циљеве јединица локалне самоуправе у области социјалног 
становања.  

За праћење напретка у остваривању Стратегије социјалног становања надлежна је Општина 
Костајница, Републички секретаријат за расељена лица и миграције и други републички органи и 
институције у зависности од њихове надлежности. Праћење ће се вршити једном годишње у форми 
годишњег извјештаја о степену реализације стратегије – Скупштина Општине, након чега ће 
обавјештавати Владу Републике Српске – Републички секретаријат за расељена лица и миграције о 
оствареним резултатима имплементације стратегије и даљим плановима (акциони план).  
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10. ФИНАНСИРАЊЕ  
 

За финансирање активности из Стратегије развоја социјалног становања у Општини Костајница 
неопходно је нагласити потребу укључивања свих расположивих извора финансирања. Недостатак 
финансијских средстава представља један од основних изазова за успостављање одрживог система 
социјалног становања, те је препорука да се остваривање стамбених потреба реализује уз различите 
облике подршке од јавног и приватног сектора.  

Oпштина Костајница у свом буџету планира средства за субвенције и потребе социјалног становања. 
У наредном периоду потребно је да у буџету постоји планирана ставка за средства која је потребно 
издвојити у циљу реализације Стратегије социјалног становања у Општини Костајница.  

Међународни фондови, пројекти и програми подршке су веома значајни за реализацију Стратегије 
социјалног становања у општини Костајница. Међутим, они су неизвјесни у смислу висине средстава, 
успјешности добијања пројеката и висине њиховог учешћа, њиховог усмјерења на поједине активности и 
слично.  

Активности финансијске подршке за које треба обезбиједити значајнија средства, попут средства за 
субвенционисање закупнине, субвенционисање комуналних трошкова, као и средства за 
изградњу/адаптацију/куповину додатних објеката социјалног становања, потребно је обезбиједити из 
буџета Општине Костајница, буџета Републике Српске, помоћу одговарајућих пројеката, донаторским 
средствима и из Међународних програма подршке, те средствима јавно-приватног партнерства.  

 
 

Праћење реализације Стратегије развоја социјалног становања у Општини Костајница 
 
 

Праћење реализације Стратегије разовја социјалног становања општине Костајница 

ИНДИКАТОР  2022 2023 2024 2025 2026 2027   
ЦИЉ 1 - Унаприједити постојећу институционалну и законодавну основу основу социјалног становања у 
општини Костајница 

 
Мјера 1.1  - развој и унапређење институционалне и законодавне основе за спровођење политике становања  

у Костајници, РС и БиХ               

Мјера 1.2 - Даљи развој стртешких докумената у области социјалног становања 

 
БиХ, РС               

Мјера 1.3 - Развој подзаконских аката у свим областима које су од значаја за политику социјалног становања 

1.3.1 Број правилника на нивоу општине               

  
1.3.2 Број Одлуке на нивоу општине               

ЦИЉ 2 - Повећан фонд стамбених јединица социјалног становања у општини Костајница 

 

Мјера 2.1 - Увођење стабилних извора финансирања  стамбених објеката социјалног становања и 
координација свих буџетских издвајања 

2.1.1 Планирана финансијска средства за  
режијске трошкове 

              
Мјера 2.2- изналажење алтернативних стамбених рјешења и унапређења постојећег фонда стамб. Јед. 
Социјалног становања 

  

2.2.1 Број алтернативних стамбених  
јединица                

Мјера 2.3 - Усвајање стандарда за изградњу стамбених јединица  

БиХ, РС ниво               

Циљ 3 -  Успоставити контролу управљања и одражавања фонда стамбених јединица социјалног становања 

 
мјера 3.1 - вођење евиденције о стамбеним јединицама социјалног становања 

3.1.1 - број уговора о закупу               

3.1.2 - број потребних стамбених јединица               

  
3.1.3 - број постојећих стамбених једицина               

3.1.4 - број новоизграђених стамб.јединица               
3.1.5 - успостављање и редовно ажурирање 
базе података о потребама за соци. Стан. 
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мјера 3.2 - одржавање фонда стамбених јединица социјаног становања прикупљених од закупа 

  
3.2.1 - број стамбених јед. Под закупом               

3.2.2 - количина прикупљених средс. од закупа               

3.2.3 - број реновираних стамб. јединица               
Циљ 4 - обезбиједити социјалну сигурност и побољшати животне услове најугрожених корисника социјалног 
становања 

Мјера 4.1 - обезбјеђење социјалне сигурности и побољшање животних услова кроз доступност 
стамб.јед.социјалног становања на кориштење 

4.1.1 - број породица у стању социјалне 
потребе које примају помоћ од ЦСР 

              

  
              

 
Мјера 4.2 - повећање доступности субвенционисања за трошкове становања 

4.2.1 - проценат субвенција од стране општине               
4.2.2 - број субвенционисах породица од стране општине 

              
 

 
 
 
 
Број:01-022-71/22           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:07.06.2022.              Милош Штековић, правник, ср. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-69/22 
Датум:07.06.2022.год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 78. Статута Општине Костајница 
("Службени гласник Општине Костајница" број: 
5/16, 5/17 и 13/19) и члана 135. Пословника о 
раду Скупштине Општине Костајница 
("Службени гласник Општине Костајница" број: 
5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Статута Општине Костајница 

 
I 

Скупштина Општине Костајница усваја 
Статут Општине Костајница, број:01-022-68/22. 
 

II 
Саставни дио ове Одлуке је Статут Општине 

Костајница. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
              ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-72/22 
Датум:07.06.2022.год. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 78. 
Статута Општине Костајница ("Службени 
гласник Општине Костајница" број: 5/16, 5/17 и 
13/19) и члана 135. Пословника о раду 
Скупштине Општине Костајница ("Службени 
гласник Општине Костајница" број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19), Скупштина Општине Костајница 
на сједници одржаној дана 07.06.2022.године, 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Стратегије развоја социјалног 

становања Општине Костајница  
за период 2022-2028. година 

 
I 

Скупштина Општине Костајница усваја 
Стратегију развоја социјалног становања 
Општине Костајница за период 2022-2028 
година, број:01-022-71/22. 
 

II 
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Саставни дио ове Одлуке је Стратегија 
развоја социјалног становања Општине 
Костајница за период 2022-2028. године. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
                ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-022-73/22 
Датум: 07.06.2022.године 
 

На основу члана 29. и члана 39. став 2. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21) и члана 10. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
5/16, 5/17 и 13/19 ), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 о критеријумима и мјерилима за додјелу 

финансијске помоћи за санацију материјалне 
штете настале на стамбеним, стамбено – 

пословним и  пословним објектима изазване 
земљотресом од 29.12.2020. године 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

I 
          Овом Одлуком уређују се критеријуми, 
мјерила, услови, корисници, начин, облик и 
обим додјеле и коришћењa средстава као 
учешће Oпштине Костајница у санацији 
материјалне штете настале на стамбеним, 
стамбено – пословним и пословним објектима 
на подручју Општине Костајница изазване 
земљотресом од 29.12.2020. године. 
 
          Право на додијелу финансијске помоћи 
општине Костајница могу да оставре само и 
искључиво стамбени, стамбено – пословни и 
пословни објекти који су евидентирани у 
Елаборату о процјењеној штети од земљотреса 
који је усвојила Скупштина општине Костајница 
на 2. Тематској сједници одржаној дана 
12.05.2021. године, на којима је утврђена 
материјална штета и који је добио ознаку 
категорије оштећења од стране Комисије за 

процјену штета именоване рјешењем Начелника 
општине.   
 
          Средства финансијске помоћи за санацију 
материјалне штете настале на стамбеним, 
стамбено – пословним објектима и пословним  
објектима на подручју Општине Костајница 
обезбјеђују се из донаторских средстава Владе 
Републике Српске, Владе Републике Србије те 
других донатора и извора. 
 

II 
          Под појмом штете, у смислу ове Одлуке 
сматра се директна материјална штета настала 
на стамбеним, стамбено – пословним и 
пословним објектима изазване земљотресом од 
дана 29.12.2020. године. 
 
          Изрази употребљени у овој Одлуци су: 

1. Индивидуални стамбени објекат је 
зграда стамбене намјене на посебној 
грађевинској парцели са највише три  стана, која 
нема више од подрума или сутерена и три 
надземне етаже. 

2. Индивидуални стамбено-пословни 
објекат је зграда  стамбене и пословне намјене, 
са највише три стана, на посебној грађевинској 
парцели, који нема више од подрума или 
сутерена и три надземне етаже. 

3. Зграда је објекат чију грађевинску 
цјелину чине хоризонтални и вертикални 
елементи и кров, заједно са свим инсталацијама 
и опремом, који чине функционалну цјелину, а 
намјењена је за становање или обављање 
одређених дјелатности или функција. 

4. Пословни објекти је објекат са 
успостављеном етажном својином, објекат јавне 
установе, јавног предузећа, удружења грађана 
или вјерске заједнице, који има искључиво 
намјену за обављање пословне дјелатности. 

 
Под корисном површином за становање 

у стамбеном или стамбено-пословном објекту 
подразумјева се само површина дијелова објекта 
која је била опремљена предметима домаћинства 
и која је служила искључиво за становање на 
дан 29.12.2020. године, при чему се не 
урачунавају оставе, подрумске, таванске и друге 
помоћне просторије и простори који нису 
служили за трајно становање. 

Под корисном површином за обављање 
пословне дјелатности у стамбено-пословном или 
пословном објекту подразумјева се само 
површина дијелова објекта која је била 
опремљена предметима, опремом за рад и робом 
на дан 29.12.2020. године. 

Под заједницом етажних власника 
сматра се правно лице које је формирано у 
складу са  Законом о одржавању зграда. 
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III 
          Право на додјелу средстава финансијске 
помоћи за санацију материјалне штете на 
пословном објекту у складу са овом Oдлуком 
има власник пословног простора у којем се 
обављала пословна дјелатност на дан 29.12.2020. 
године. 
 

IV 
          Средства финансијске помоћи за санацију 
материјалне штете су искључиво намјенска 
средства и могу се користити за куповину 
грађевинских производа и робе те за плаћање 
услуга које се односе на уградњу грађевинских 
производа и материјала за инсталације, те за 
плаћање привремених и окончаних ситуација 
извођача радова, уколико су исти ангажовани на 
извођењу радова.  
          Власници пословних објеката средства 
могу користити искључиво за санацију 
материјалне штете настале на пословном објекту 
и роби, ако је иста уништена током земљотреса, 
те уредно и правилно пријављена. 

    Сви корисници средства су обавезни за 
правдање утрошених средстава доставити: 

- рачуне о купљеном материјалу и роби, 
- потписан и овјерен уговор са извођачем 

радова, уколико је исти нагажован на извођењу 
радова 

- привремене и окончане ситуације на 
основу којих се вршило плаћање. 

- Фактура о извршеном раду, уколико 
извођач регистрован као самостални 
предузетник и није у систему ПДВ-а 

- Извјештај Комисије о извршеним 
радовима 

 
V 

            Лица која су добила донације за санацију 
објеката од других донатора а чије су 
вриједности у оквирима предвиђене помоћи 
Општине Костајница по овој одлуци, немају 
право на средства новчане помоћи за санацију 
штете по основу ове Одлуке.  
           Уколико је износ средстава која би била 
дозначена од стране Општине Костајница као 
финансијска помоћ била већа од износа 
средстава која су дозначена од стране других 
донатора, подносиоц захтјева остварује право на 
разлику средстава.  

На захтјев начелника Општине, 
Општинска управа Општине Костајница ће, по 
службеној дужности и на основу изјаве 
корисника, провјеравати да ли је лице већ 
користило помоћ од других донатора, те неће 
остварити право на финансијску помоћ општине 
Костајница, уколико се утврди да су дали 
нетачне податке.   
 

СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ 
 

VI 
          Финансијска помоћ за санацију 
материјалне штете стамбених објеката 
оштећених у земљотресу вршиће се у виду 
додјеле финансијске помоћи и то: 

 
1. За прву категорију оштећења, 10,00 

КМ/m2  корисне површине за становање, 
2. За другу категорију оштећења, 15,00 

КМ/m2  корисне површине за становање, 
3. За трећу категорију оштећења 6.000,00 

КМ по објекту, 
4. За четврту категорију оштећења,: 
- За површину до 100 м2  корисне 

стамбене површине за становање износ од 
10.000,00 КМ 

- За површину од 100  до 200 м2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
11.000,00 КМ 

- За површину преко 200 м2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
12.000,00 КМ 

5. За пету категорију оштећења 18.000,00 
КМ по објекту. 
 

VII 
          Власници стамбених објеката треће 
категорије који су добили помоћ од владе 
Аутономне покрајине Војводине, било у виду 
новчаних средстава или као грађевински 
материјал, имају право на финансијску помоћ у 
износу који представља разлику између износа 
помоћи предвиђење овом Одлуком и новчане 
помоћи донатора односно додјељеног пакета 
грађевинских материјала. 

 
VIII 

             Општинска управа Општине Костајница ће 
објавити Јавни позив за подношење пријава за 
остваривање права на финансијску помоћ за 
санацију материјалне штете настале на стамбеним 
објектима на подручју Општине Костајница 
изазване земљотресом од 29.12.2020. године.  
  Да би лице оставарило право на финансијску 
помоћ за стамбени објекат дужно је доставити 
сљедећу документацију: 

1. Попуњен пријавни образац, 
2. Доказ о власништу или сувласништу над 

објектом, односно земљишнокњижни извадак 
или посједовни лист (оргинал или овјерена 
копија) издат од стране Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, не старији од 6 мјесеци, а 
уколико објекат има више сувласника потребно 
је доставити изјаву да су сагласни да један 
сувласник добије финансијку помоћ, овјерену 
код нотара. 
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3. Овјерена изјава да јест/није примио помоћ 
од других донатора 

4. Број текућег рачуна 
5. Копију личне карте 
      Како би остварили право на финансијску 

помоћи за стамбени објекат колективног 
становања (стамбена зграда) на којем постоји 
успостављена етажна својина, заједнице 
етажних власника, морају доставити сљедећу 
документацију: 

1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији 

заједнице етажних власника, 
3. Списак станара заједнице етажних 

власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних 

власника. 
 

IX 
Комисија општинске управе Општине 

Костајница коју ће именовати Начелник 
општине ће по службеној дужности 
провјеравати да ли су подаци достављени у 
пријави тачни. Комисија ће обићи све 
пријављене објекте како би утврдила корисну 
површину за становање у објекту или обављање 
пословне дјелатности, те ће по заврштеку радова 
изаћи на лице мјеста и сачинити извјештај о 
мјерама санације које су извршене, урадити 
записник и приложити фото документацију. 
 
СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНО - ПОСЛОВНЕ 
ОБЈЕКТЕ 

 
X 

            Финансијску помоћ за санацију 
материјалне штете стамбено - пословних 
објеката оштећених у земљотресу вршиће се 
додјелом финансијске помоћи и то: 

1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ/m2  
корисне површине стамбеног и пословног 
простора, 

2. За другу категорију оштећења, 15,00 
КМ/m2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора, 

3. За трећу категорију оштећења 6.000,00 КМ 
по објекту, 

4. За четврту категорију оштећења,  
- За површину до 100 m2  корисне 

стамбене површине за становање износ од 
10.000,00 КМ 

- За површину од 100  до 200 m2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
11.000,00 КМ 

- За површину преко 200 m2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
12.000,00 КМ 

5. За пету категорију оштећења 18.000,00 
КМ по објекту.  

 
XI  

          Власници стамбених објеката треће 
категорије који су добили помоћ од владе 
Аутономне покрајине Војводине, било у виду 
новчаних средстава или као грађевински 
материјал, робу или опрему, имају право на 
финансијску помоћ у износу који представља 
разлику између износа помоћи предвиђење овом 
Одлуком и новчане помоћи донатора односно 
додјељеног пакета грађевинских материјала. 
 

XII 
           Општинска управа Општине Костајница 

ће објавити Јавни позив за подношење пријава за 
остваривање права на финансијску помоћ за 
санацију материјалне штете настале на стамбено – 
пословним објектима на подручју Општине 
Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. 
године.  

Да би лице оставарило право на финансијску 
помоћ за стамбено-пословни објекат дужно је 
доставити сљедећу документацију: 

1. Попуњен пријавни образац 
2. Доказ о власништу или сувласништу над 

објектом, односно земљишнокњижни извадак 
или посједовни лист (оргинал или овјерена 
копија) издат од стране Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, не старији од 6 мјесеци, а 
уколико објекат има више сувласника потребно 
је доставити изјаву да су сагласни да један 
сувласник добије финансијку помоћ, овјерену 
код нотара. 

3. Број текућег рачуна власника објекта или 
број жиро пословног субјекта, 

4. Копија личне карте      
5. Измирене све доспјеле обавезе према 

општини Костајница пословног субјекта 
 

XIII 
Како би остварили право на финансијку 

помоћ за стамбено-пословни објекат 
колективног становања на којем постоји 
успостављена етажна својина заједнице етажних 
власника, морају доставити сљедећу 
документацију: 

1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице 

етажних власника, 
3. Списак станара заједнице етажних 

власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних 

власника.   
 

XIV 
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Комисија општинске управе Општине 
Костајница коју ће именовати Начелник 
општине ће по службеној дужности 
провјеравати да ли су подаци достављени у 
пријави тачни. Комисија ће обићи све 
пријављене објекте како би утврдила корисну 
површину за становање у објекту или обављање 
пословне дјелатности, те ће по заврштеку радова 
изаћи на лице мјеста и сачинити извјештај о 
мјерама санације које су извршене, урадити 
записник и приложити фото документацију. 
 
СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ 
 

XV 
            Средства финансијске помоћи за санацију 
материјалне штете на пословним објектима, 
објектима јавних установа, јавних предузећа, 
удружења грађана и вјерских организација на 
територији општине Костајница могу се 
додјелити за објекте: 

1. У којима је на дан 29.12.2020. године 
обављана дјелатност због које су регистровани, 

2. Евидентиране у Елаборату о 
процјењеној штети од земљотреса који је 
усвојила Скупштина општине Костајница на 2. 
Тематској сједници одржаној дана 12.05.2021. 
године, на којима је утврђена штета  и који је 
добио ознаку категорије оштећења од стране 
Комисије за процјену штета именоване 
рјешењем Начелника општине. 
 

XVI 
             Финансијска помоћ за санацију 
материјалне штете пословних објеката 
оштећених у земљотресу вршиће се додјелом 
финансијске помоћи и то: 

1. За прву категорију оштећења, 10,00 
КМ/m2   корисне површине пословног простора, 

2. За другу категорију оштећења, 15,00 
КМ/ m2  корисне површине пословног простора, 

3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 
КМ по објекту, 

   4.   За четврту категорију оштећења,  
- За површину до 100 m2  корисне 

стамбене површине за становање износ од 
10.000,00 КМ 

- За површину од 100  до 200 m2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
11.000,00 КМ 

- За површину преко 200 m2  корисне 
стамбене површине за становање износ од 
12.000,00 КМ 

5. За пету категорију оштећења 18.000,00 КМ 
по објекту. 

 
XVII 

Општинска управа Општине Костајница ће 
објавити Јавни позив за подношење пријава за 

остваривање права на финансијску помоћ за 
санацију материјалне штете настале на пословним 
објектима на подручју Општине Костајница 
изазване земљотресом од 29.12.2020. године. 

Да би пословни субјекат остварио право на 
финансијску помоћ мора доставити сљедећу 
документацију: 

1. Попуњен пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији  
3. Копију потврде о регистрацији (ЈИБ)-за 

предузетнике се провјерава по службеној 
дужности у административној служби општине 
Костајница 

4. Број жиро рачуна пословног субјекта,  
5. Копију личне карте лица овлаштеног за 

заступање пословног субјекта 
6. Измирене све доспијеле обавезе према 

општинској управи опшине Костајница 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

XVIII 
      Сви корисници финансијске помоћи 
обавезни су да оправдају утрошак намјенских 
средстава до 31.12.2022. године  

Правдање средстава се врши достављањем 
копија рачуна о купљеном материјалу, 
потписаних и овјерених уговора са извођачима 
радова, уколико су исти ангажованиих на 
извођењу радова, привремени и окончаних 
ситуација и свих осталих докумената који могу 
служити као доказ о утрошеним средствима. 

Рачуни за купљени материјал и уговори о 
извођењу радова са извођачима радова не смију 
бити старији од 01.01.2021. године. 
 

XIX 
      Са свим коринсницима којима су додијељена 
средства финансијске помоћи биће потписан 
Уговор о додјели средстава помоћи којим ће 
бити дефинисана права и обавезе корисника, као 
и права и обавезе Општине Костајница.  

 
XX 

        Надлежна општинска комисија коју ће 
именовати Начелник општине ће обићи све 
кориснике којима су додијељена средства 
финансијске помоћи како би утврдили да ли су 
средства намјенски утрошена за набавку 
материјала и услуге извођача који су били 
ангажовани на извођењу радова санације. 
        Уколико корисник не достави рачуне и 
овјерене и потписане уговоре или Комисија 
утврди да средства нису намјенски утрошена 
корисник помоћи је обавезан вратити додјељена 
новчана средства. 

 
XXI 
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Општина Костајница расписаће Јавни позив 
за подношење пријава за остваривање права на 
финансијску помоћ за санацију материјалне 
штете настале на стамбеним, стамбено – 
пословним и пословним објектима на подручју 
Општине Костајница изазване земљотресом од 
29.12.2020. године. 

Трајање јавног позива је 30 дана од дана 
објаве у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

Подносиоци захтјева за додјелу средства 
финансијске помоћи за санацију материјалне 
штете настале на стамбеним, стамбено – 
пословним објектима и пословним  објектима на 
подручју Општине Костајница по Јавном 
позиву, који ће бити расписан по овој Одлуци, 
ослобађају се плаћања административне таксе за 
овјеру преписа, рукописа, потписа и превода 
документације утврђене Одлуком о општинским 
административним таксама. 
 

XXII 
Исплата средстава ће се вршити сукцесивно 

по подношењу пријава и провјери комплетне 
документације, а након потписивања уговора.   
 

XXIII 
Надлежна општинска комисија, коју ће 

формирати начелник Општине, ће по подношњу 
пријаве вршити провјеру документације.  

Након што утврди да лице испуњава услове 
доставиће начелнику Општине записник у коме 
ће бити назначено да ли лице испуњава услове, 
категорија оштећења објекта, корисна површина 
за становање или обављање пословне 
дјелатности и износ средстава на које корисник 
има право. 

Начелник Општине ће са лицем које 
остварује право на финансијску помоћ 
потписати Уговор о новчаној помоћи за 
санацију материјалнe штетe. 

Одјељење за привреду, финансије и 
друштвне дјелатности ће на основу потписаног 
уговора вршити исплату новчаних средстава на 
текуће и жиро рачуне. 

 
XXIV 

Измјене и допуне ове одлуке врше се на 
начин и по поступку по којем је иста донесена. 
 

XXV 
Ступњем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о критеријумима и мјерилима за 
додјелу приоритетне помоћи као учешће 
општине Костајница у санацији материјалне 
штете на стамбеним, стамбено-пословним и 
пословним објектима изазване земљотресом од 

29.12.2020. године („Службени гласник општине 
Костајница“, број:28/21) 
 

XXVI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Костајница 
 

                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-90/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
18. став (3а) и став (4) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став (1), 
(3) и (4) Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15), члана 36. и 37. Статута Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, број: УО-13/14 од 25.08.2014. 
године и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и  критеријума за 

избор и именовање директора   
Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања директора 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“ (у даљем тексту: Дом здравља). 
 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање директора Дома здравља сматрају се 
степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, као и други услови утврђени овом 
Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
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именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 
3) Посебни услови: 
 
1. висока стручна спрема - доктор медицине или 
доктор стоматологије, 
2. да има радни стаж у струци најмање двије (2) 
године, 
3. да не постоје законске сметње за именовање, 
4. едукација из здравственог менаџмента, 
5. познавање страног језика. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
Директора Дома здравља на основу проведеног 
јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, 
именује Скупштина Општине Костајница на 
мандатни период од четири године, уз 
предходно прибављену сагласност 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. 
 

V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом, а на 
приједлог Комисије за избор и именовања. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-91/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
18. став (3а) и став (4) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. и 82. 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 30. Статута 
Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 од 
27.07.2018. године и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и  критеријума за 

избор и именовање директора   
Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања директора 
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Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница (у даљем тексту: Клуб за 
дјецу). 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање директора Клуба за дјецу сматрају се 
степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, као и други услови утврђени овом 
Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњене позиције, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
3) Посебни услови: 
 
1. За директора предшколске установе може 
бити именовано лице које има завршен први 
циклус одговарајућег студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у предшколским 
установама на пословима васпитача или 
стручног сарадника  
2. У предшколској установи за директора може 
бити именовано, поред предходно наведених 
лица, и лице које има завршен први циклус 
одговарајућег студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у васпитно-
образовним установама на пословима 
наставника или стручног сарадника, те 
дипломирани правник и дипломирани 
економист (уколико се директор именује у овом 
случају, директор предшколске установе дужан 
је именовати помоћника директора за васпитно-
образовни рад из реда запослених васпитача или 
стручних сарадника у установи које мора имати 
најмање три године радног искуства у својој 
струци). 
3. Најмање пет (5) година радног искуства у 
својој струци након стицања високе стручне 
спреме. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
Директора Клуба за дјецу на основу проведеног 
јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, 
именује Скупштина Општине Костајница на 
мандатни период од четири године. 
 

V 
1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом, а на 
приједлог Комисије за избор и именовања. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

            ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-92/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
18. став (3а) и став (4) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 86. став (1) 
Закона о туризму Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/17), члана 
21. и 22. Статута Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“, број: 03-
325-64/18 од 29.06.2018. године и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора   
Јавне установе „Туристичка организација 

Општине Костајница“ 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање директора 
Јавне установе „Туристичка организација 
Општине Костајница“ (у даљем тексту: 
Туристичка организација). 
 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање директора Туристичке организације 
сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство, као и други услови утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 
3) Посебни услови: 

1. завршен први циклус високог образовања са 
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 
еквивалентом, 
2. најмање двије (2) године радног искуства у 
струци, од чега најмање једна година на 
руководећим пословима у туристичком сектору, 
3. активно знање једног страног језика на нивоу 
Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
Директора Туристичке организације на основу 
проведеног јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор, именује Скупштина 
Општине Костајница на мандатни период од 
четири године. 

 
V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

               ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број:01-022-93/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 73. став (1), (2) и (3) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15), члана 
29. и 32. Статута Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Костајница“, број: УО-13/14 од 
25.08.2014. године и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и  критеријума за 

избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања три (3) члана 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Костајница“ (у даљем тексту: 
Управни одбор Дома здравља). 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање чланова Управног одбора Дома 
здравља сматрају се степен образовања, стручно 
знање, радно искуство, као и други услови 
утврђени овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 

4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
3) Посебни услови: 
 
1. да имају завршен најмање први циклус 
високог образовања који траје најмање три, а 
највише четири године и вреднује се са најмање 
180, односно 240 бодова, у складу са Европским 
системом преноса бодова, 
2. да познају дјелатност којом се бави Дом 
здравља, 
3. да познају садржај и начин рада Управног 
одбора у јавним установама, 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
1) Управни одбор Дома здравља именује 
Скупштина Општине Костајница, на приједлог 
начелника општине, након спроведеног 
поступка јавне конкуренције. 
2) Запослени у Дому здравља не могу бити 
чланови Управног одбора. 
3) Чланови Управног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 
 

V 
1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом, а на 
приједлог Комисије за избор и именовања. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
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за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

            ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

   
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-94/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 79. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 
28. Статута Јавне предшколске установе – Клуб 
за дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 01-60-
167/18 од 27.07.2018. године и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне предшколске установе – 
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница (у даљем 
тексту: Управни одбор Клуба за дјецу). 
 
2) Управни одбор Клуба за дјецу има пет (5) 
чланова и то: 
- представник Оснивача – три (3) члана, 
- представник Савјета родитеља – један (1) члан, 
- представник Стручног вијећа предшколске 
установе – један (1) члан. 
 
3) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање Управног одбора Клуба за дјецу 
сматрају се степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 
3) Посебни услови: 
 
1. Висока, виша или средња стручна спрема, 
2. Да познају дјелатност којом се бави Клуб за 
дјецу, 
3. Да познају садржај и начин рада Управног 
одбора у јавним установама. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
1) Управни одбор именује Оснивач. 
2) Чланове Управног одбора испред Оснивача 
Клуба за дјецу именује Скупштина Општине 
Костајница, на приједлог начелника општине, 
након спроведеног поступка јавне конкуренције. 
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3) Запослени у Клубу за дјецу не могу бити 
чланови Управног одбора испред Оснивача. 
4) Састав Управног одбора, по правилу, 
одражава националну структуру дјеце у 
предшколској установи и једнаку заступљеност 
полова. 
5) Чланови Управног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 
 

V 
1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом, а на 
приједлог Комисије за избор и именовања. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

                ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-95/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
чланом 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став 
(4) и члана 7. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 86. став (2) 
Закона о туризму Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 45/17), члана 
24. и 25. Статута Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“, број: 03-
325-64/18 од 29.06.2018. године и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка организација 

Општине Костајница“ 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања три (3) члана 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“ (у даљем 
тексту: Туристичка организација). 
 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање Управног одбора Туристичке 
организације сматрају се степен образовања, 
стручно знање, радно искуство, као и други 
услови утврђени овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 
3) Посебни услови: 
 
1. завршен први циклус високог образовања са 
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 
еквивалент економског, правног или 
туристичког смјера, 
2. најмање двије године радног искуства у 
струци. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
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спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
1) Управни одбор Туристичке организације 
именује Скупштина Општине Костајница, на 
приједлог начелника општине, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 
2) Запослени у Туристичкој организацији не 
могу бити чланови Управног одбора. 
3) При именовању чланова Управног одбора 
водиће се рачуна о равноправној заступљености 
оба пола. 
4) Чланови Управног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 

 
V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

               ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-96/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став (4) и члана 7. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 88. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 27. Статута 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница, број: 01-530-5/18 од 18.06.2018. 
године и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања три (3) члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Костајница (у даљем тексту: 
Управни одбор Центра за социјални рад). 
 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање Управног одбора Центра за 
социјални рад сматрају се степен образовања, 
стручно знање, радно искуство, као и други 
услови утврђени овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 
3) Посебни услови: 
 
1. Висока, виша или средња стручна спрема, 
2. Да познају дјелатност којом се бави Центар, 
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3. Да познају садржај и начин рада Управног 
одбора у јавним установама. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
1) Управни одбор Центра за социјални рад 
именује Скупштина Општине Костајница, на 
приједлог начелника општине, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 
2) Запослени у Центру за социјални рад не могу 
бити чланови Управног одбора. 
3) Чланови Управног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 
 

V 
1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом, а на 
приједлог Комисије за избор и именовања. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 
 

VI 
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван 
снаге Одлука о утврђивању услова и 
критеријума за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад Костајница, број:01-022-106/21 од 
14.04.2021. године („Службени гласник 
Оопштине Костајница“, број:15/21). 
 

VII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-97/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
чланом 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), члана 6. став 
(4) и члана 7. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03), члана 5. тачка ђ) и члана 6. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 
10. Статута Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница 
 

I 
1) Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовања три (3) члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница (у даљем тексту: 
банијапромет). 
 
2) Под стандардима и критеријумима за избор и 
именовање Надзорног одбора Банијепромет 
сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство, као и други услови утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
1) Кандидат за функцију из тачке 1. ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске обавезан је 
испуњавати опште и посебне услове утврђене 
овом Одлуком. 
 
2) Општи услови: 
1. да су држављани Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
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дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине, 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дјела на безусловну казну затвора или 
за кажњива дјела које их чине неподобним за 
обављање функције директора, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
3) Посебни услови: 
 
1. Висока, виша или средња стручна спрема, 
2. Познавање дјелатности којом се бави ЈП 
„Банијапромет“ Костајница, 
3. Познавање садржаја и начина рада Надзорног 
одбора у јавним предузећима. 
 

III 
1) Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14). 
2) Кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

IV 
1) Надзорни одбор Банијепромет именује 
Скупштина Општине Костајница, на приједлог 
Комисије за избор, након спроведеног поступка 
јавне конкуренције. 
2) Запослени у предузећу не могу бити чланови 
Надзорног одбора. 
3) Чланови Надзорног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 

 
V 

1) Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница у складу са законом. 
2) У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
3) Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор и испуњавају услове из 
подтачке 2. ове тачке. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 
                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-98/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора јавних установа којих 
је оснивач Општина Костајница 

 
I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора јавних установа којих је 
оснивач Општина Костајница (у даљем тексту: 
јавне установе), и то за: 

 
1. Јавну здравствену установу „Дом 

здравља Костајница“, 
2. Јавну предшколску установу Клуб за 

дјецу „Кестенко“ Костајница, 
3. Јавну установу „Туристичка 

организација Општине Костајница“. 
 

II 
Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање из тачке I ове Одлуке 
прописани су законом, статутима јавних 
установа и: 

1. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Костајница“, број:01-
022-90/22, 

2. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне предшколске 
установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, 
број:01-022-91/22, 
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3. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне установе 
„Туристичка организација Општине 
Костајница“, број:01-022-92/22. 
 

III 
1) Јавни конкурс за избор и именовање 
директора јавних установа из тачке I ове Одлуке 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у једном дневном листу доступном 
јавности на територији Републике Српске. 

 
2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од 
посљедњег објављивања у гласилу из претходне 
подтачке. 

IV 
Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 
кандидата, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисијe за избор 
којe именује Скупштина Општине Костајница 
посебним рјешењима. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
           ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-99/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 39/17 и 61/21), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 
установа и Надзорних одбора јавних 
предузећа којих је оснивач Општина 

Костајница 
 

I 
Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 
којих је оснивач Општина Костајница и то за: 

 
1. Управни одбор Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Костајница“-три (3) члана, 
2. Управни одбор Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница-
три (3) члана у име Оснивача, 

3. Управни одбор Јавне установе 
„Туристичка организација Општине 
Костајница“- три (3) члана, 

4. Управни одбор Јавне установе Центар 
за социјални рад Костајница – три (3) члана, 

5. Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница-три (3) члана. 
 

II 
Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање из тачке I ове Одлуке 
прописани су законом, статутима јавних 
установа и јавних предузећа и: 

1. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, број: 01-022-93/22, 

2. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 
предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, број: 01-022-94/22, 

3. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе „Туристичка организација Општине 
Костајница“, број: 01-022-95/22, 

4. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Костајница, 
број: 01-022-96/22, 

5. Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Банијапромет“ Костајница, број: 01-
022-97/22. 
 

III 
1) Јавни конкурс за избор и именовање 
Управних и Надзорних одбора из тачке I ове 
Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у једном дневном листу 
доступном јавности на територији Републике 
Српске. 

 
2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од 

посљедњег објављивања у гласилу из претходне 
подтачке. 

 
IV 
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Поступак избора, укључујући преглед 
приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 
кандидата, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисијe за избор 
којe именује Скупштина Општине Костајница 
посебним рјешењима. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
             ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-108/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 
На основу члана 155. 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, 5/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног конкурса за избор и 

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 
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(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 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 Број:01-022-118/22 
Датум: 07.06.2022.  
 

На основу члана 39. став (2) и члана 82. став 

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), члана 168. Закона о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 

35/20 и 63/20), и члана 78. Статута општине 

Костајница („Сужбени гласник општине 

Костајница“ број: 57/16, 5/17, 13/19), 

Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06. 2022. године, донијела је: 

 
О Д Л У К У 

 
I 

У Ребалансу Буџета општине Костајница за 
2022. годину одобравају се средства за набавку 
уџбеника за ученике петог, шестог, седмог, 
осмог и деветог разреда који похађају Основну 
школу „Петар Мећава“ (централну школу и 
подручно одјељење) за школску 2022/23 годину, 
осим за ученике којима ће уџбенике 

обезбиједити Министарство просвјете и кулуре 
Републике Српске. 
 

II 
За реализацију ове Одлуке задужују се 

Начелник општине и Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности Општинске 
управе Костајница. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-119/22 
Датум: 07.06.2022.  
 

На основу члана 39. став (2) и члана 82. став 

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), члана 168. Закона о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 

35/20 и 63/20), и члана 78. Статута општине 

Костајница („Сужбени гласник општине 

Костајница“ број: 57/16, 5/17, 13/19), 

Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године, донијела је: 

 
О Д Л У К У 

 
I 

У Буџету општине Костајница за 2022. 
годину одобравају се средства за набавку и 
превоз 100 просторних метара огревног дрвета 
за Основну школу „Петар Мећава“ за школску 
2022/23 годину. 
 

II 
За реализацију ове Одлуке задужују се 

Начелник општине и Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности Општинске 
управе Костајница. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном глансику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

 
На основу члана 2., 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11, 100/17), члана 38. и 66. Одлуке о вршењу комуналних дјелатности („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 1/12, 8/12, 2/14, 10/14) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), Скупштина Општине Костајница доноси 

 
П Р О Г Р А М 

ВРШЕЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

 
Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11, 100/17) 

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног 
интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. 

Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.  
Програмом вршења комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2022. године 

утврђује се обим и начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних 
објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом, као и мјере за 
спровођење програма. 

 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
1. Чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 
3. Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима, 
5. Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 
6. Дјелатности зоохигијене. 
 
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из 

буџета општине по основу прихода остварених из: 

 Комуналне накнаде 
 Дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 
 Дијела прихода од пореза на непокретности, 
 Дијела накнаде за дате концесије. 
 
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ  ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
Чишћење јавних површина у насељеним мјестима обухвата извођење слиједећих радова. 
а) Чишћење улица и прикупљање отпада са тротоара, путног  појаса и других јавних површина од 

отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве са путног појаса, уклањање угинулих животиња 
са јавних површина; 

б) Чишћење улица, тротоара, тргова и других јавних површина од снијега и леда; 
в) Прање улица, тротоара и тргова; 
г) Чишћење улица, платоа, паркинга и тротоара и уличног појаса од комуналног отпада. 
 
а) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И 

НАНОСА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

Чишћење улица и тротоара од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.03.2022. године до 
15.11.2022. године, односно и у преосталом планском периоду који се третирају као период зимске 
службе уколико су временски услови такви да нема потребе за обављање радова зимске службе. 

Сезонски отпад (лишће са дрвећа у јесен и пијесак и ситни камен-агрегат послије зимске службе у 
прољеће) сакупљаће се са 3.200 m2  четири пута у сезони. 
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Чишћење ће се вршити у укупној површини од 17.698 m2  према динамици чишћења улица по 
приоритетима. 

  
б) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА, ТРГОВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
Чишћење улица, платоа, паркинга и тротоара подразумијева: 
a) ручно чишћење асфалтних површина уз ивичњак од наноса блата, пијеска и шљунка на 

ефективној површини чишћења датој у табели; 
б) ручно чишћење површина покривених бехатон елементима (уништавање корова хербицидом, 

стругање корова с површина). 
ц) ручно прикупљање ситног и крупног отпада са јавних површина. 
 
в) ПРАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ТРГОВА 
Прање улица, тротоара и тргова предвиђено је да се врши на оним јавним површинама код којих је 

ријешено питање одводње. Прање јавних површина обављаће се машински, аутоцистерном у периоду од 
01.06.-30.10. текуће године. Учесталост прања дата је табеларно, а уколико се укаже потреба и за 
ванредним прањем, иста ће бити дефинисана налогом надлежног органа и по налогу Начелник општине.  

 
г) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ПЛАТОА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (обични улични отпад, отпаци из возила који настају обављањем одређених 
активности и сезонски отпад) 

Чишћење улица и тротоара односи се на ручно сакупљање комуналног отпада и врши се по правилу 
од 15.03.-15.11. текуће године, односно како је већ наведено и у преосталом периоду који се третирају као 
период зимске службе уколико су временски услови такви да нема потребе за зимском службом. 

Радови у оквиру зимске службе обављају се у периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15. новембра 
до 31. децембра текуће године. Одстрањивање снијега са платоа и тротоара почиње правовремено тако да 
висина снијега не прелази 7 cm. 

а) Машинско чишћење снијега обухвата радове чишћења снијега са одбацивањем у страну са платоа 
и тротоара, посипање залеђених површина мјешавином агрегата (гранулације 2-4 mm) са индустријском 
соли, прама налогу надлежног органа. У недостатку соли може се посипати само каменим агрегатом 
односно пијеском. 

Цијена за чишћење снијега формира се на бази ефективног радног часа или јединице мјере, а за 
посипање на бази 1 m³ утрошеног абразивног материјала. 

б) Ручно чишћење снијега и леда обухвата радове чишћења снијега и леда са одбацивањем у страну 
са платоа и тротоара и посипање залеђених површина мјешавином агрегата (гранулације 2-4 mm) са 
индустријском соли, прeма налогу надлежног органа. Цијена се формира на бази  1 m² или 1m³ очишћеног 
снијега и 1m³ абразивног материјала, гранулације 2-4 mm, за посипање и обавезно чишћење абразивног 
материјала од стране извођача радова.  

Чишћење паркинга од снијега, вршиће се у оквиру зимског одржавања локалних путева и градских 
улица на подручју општине Костајница. Динамика чишћења паркинга одговара динамици чишћења улице 
којој паркинг припада.  

 
2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА – КОМУНАЛНА ОПРЕМА 
 
1. Набавка и уградња расвјетних тијела и другог потрошног материјала за уличну расвјету у циљу 

текућег одржавања уличне расвјете. 
2. Поправка постојећих љуљачки, клацкалица и другог  урбаног мобилијара у граду. 
3. Набавка новог накита за декорацију града за новогодишње и вјерске празнике. 
4. Разни радови који нису посебно предвиђени овим програмом, а за које ће се евентуално указати 

потреба у току године изводиће се по посебном налогу уз претходно обезбјеђење средстава. 
 
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
 
У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина, планира се обављање сљедећих радова: 
1. Уређење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и прилагођавање потребама 

регулисања паркирања на подручју града. 
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2. Набавка и постављање саобраћајних знакова у граду који недостају, по врстама и према утврђеном 
приоритету, а на основу праћења саобраћајне сигнализације у граду као и израда хоризонталне 
сигнализације. 

3. Санација „ударних рупа“ на асфалтним саобраћајницама и тротоарима у граду гдје се укаже 
потреба.  

4. Стање макадамских путева и улица у граду утврђено је одмах послије зимског периода и 
природних непогода које су се десиле у претходном периоду на подручју општине, те ће се по стварним 
потребама сачинити и предузети одређене мјере санације истих. 

 
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
   
Код јавне расвјете у претходном периоду је извршена комплетна реконструкција и обнова читавог 

освјетљеног подручја општине Костајница, тако да се  очекују умањене потребе за  текућим одржавањем 
расвјете (замјена расвјетних тијела, каблова, и осталог потрошног материјала). 

 
5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
Чишћење сливника на јавним површинама у потпуности је проведено током претходног периода, те 

ће у наредном периоду бити потребно претити стање и по налогу надлежног органа за стамбено-
комуналне послове,  вршит ће  се и интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних 
вода на подручју града гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала у уличним 
појасевима на подручју града). 

Санација већих канализационих кварова на колектору и секундарној канализационој мрежи вршиће 
се по указаној потреби и у складу са расположивим буџетским средствима. Уградња оштећених сливника 
и решетки на подручју града вршиће се по потреби и налогу надлежног органа. 

 
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 
Дјелатности зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих 

животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), 
исхрана и ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева 
са јавних површина и санација терена као и управљање објектима за смјештај животиња. 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 
 
Табеларни приказ услуга, које врши КП „Комунално“ а.д. Костајница (ручно чишћење јавних површина, 
купљење отпада, одвоз смећа са улица и тротоара, чишћење ригола), је због усвајања новог цјеновника 
комуналних услуга подијељен на два дијела: 

- Први дио обухвата обављање радова по старим цијенама 
- Други дио обухвата обављање радова по Одлуци о давању сагласности на Цјеновник комуналних 

услуга Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 8/22). 

  

 
I          РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

1.1. Ручно чишћење јавних површина (по старим цјенама) 

Ред.  Јединица 
мјере m² 

УЧЕСТАЛОСТ Јединична цијена 
са ПДВ-ом 

Укупно КМ: 

Број Улица мјесечно 

1.        Трг Краља Петра I 
Ослободиоца 

1900 3 0,045 256,5 

2.        Младена Стојановића 500 3 0,045 67,5 
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3.        Светосавска 2000 2 0,045 180 

4.        Ранка Шипке 1200 2 0,045 108 

5.        Ватрогасна 340 2 0,045 30,6 

6.        Устаничка  1665 1 0,045 74,90 

7.        Мирзе  Делибашића 500 2 0,045 45 

8.        Петра Пеције 1800 1 0,045 81 

9.        Нова улица – блок 1 700 1 0,045 31,5 

10.    Крешимира Хајдића 189 1 0,045 8,50 

УКУПНО 883,50 

УКУПНО (ЗА ТРИ МЈЕСЕЦА) 2650,50 

 
1.2. Ручно чишћење јавних површина (по новим цјенама) 

Ред. 
Број 

 
Улица 

Јединица мјере 
m² 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно КМ: 

1. Трг Краља Петра I Ослободиоца 1900 3 0,06 342,00 

2. Младена Стојановића 500 3 0,06 90,00 

3. Светосавска 2000 2 0,06 240,00 
4. Ранка Шипке 1200 2 0,06 144,00 

5. Ватрогасна 340 2 0,06 40,80 
6. Устаничка  1665 1 0,06 99,90 

7. Мирзе  Делибашића 500 2 0,06 60,00 
8. Петра Пеције 1800 1 0,06 108,00 

9. Нова улица – блок 1 700 1 0,06 42,00 
10. Крешимира Хајдића 189 1 0,06 11,34 

                                                            УКУПНО: 1178,04 
                                          УКУПНО НА ПОЛУГОДИШЊЕМ НИВОУ (6) : 7068,24 

УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (1.1.+1.2.) 9718,74 

II        КУПЉЕЊЕ ОТПАДА 
 
2.1.   Купљење отпада (по старим цјенама) 
 

Ред. 
Број 

  
Улица 

Јединица 
мјере m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

УКУПНО КМ 
1. Баљска 324 1 0,02 6,48 

2. Васе Пелагића 1004 1 
0,02 20,08 

3. Ђоке Мазалића 299 1 0,02 5,98 

4. ЖФТ 695 1 0,02 13,9 
5. Бубњарица 831 1 

0,02 16,62 

6. Радничка 236 1 0,02 4,72 

7. Алексе Шантића 258 1 
0,02 5,16 

8. Бранка Ћопића 1800 1 
0,02 36 
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9. 2.маја 700 1 0,02 14 
10. Иве Андрића 300 1 0,02 6 

11. Вука Караџића 700 1 0,02 14 
12. Ташли бунар 1275 1 

0,02 25,5 

13. Остале приступне градске 
улице 

3000 1 

0,02 60 
14. Регионални пут Р-475  2500 1 

0,02 50 
15. Магистрални пут М-14  13000 1 

0,02 260 

УКУПНО 538,44 

УКУПНО (ЗА ТРИ МЈЕСЕЦА) 1615,30 

 
2.2. Купљење отпада (по новим цјенама) 
Ред. 
Број 

 
Улица 

Јединица мјере 
m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечн 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно КМ: 

1. Баљска 324 1 0,03 9.72 
2. Васе Пелагића 1004 1 0,03 30.12 

3. Ђоке Мазалића 299 1 0,03 8.97 
4. ЖФТ 695 1 0,03 20.85 

5. Бубњарица 831 1 0,03 24.93 
6. Радничка 236 1 0,03 7.08 

7. Алексе Шантића 258 1 0,03 7.74 

8. Бранка Ћопића 1800 1 0,03 54.00 

9. 2.маја 700 1 0,03 21.00 
10. Иве Андрића 300 1 0,03 9.00 

11. Вука Караџића 700 1 0,03 21.00 
12. Ташли бунар 1275 1 0,03 38.25 

13. Остале приступне градске улице 3000 1 0,03 90.00 
14. Регионални пут Р-475  2500 1/6 0,03 12.50 

15. Магистрални пут М-14  13000 1/6 0,03 64.99 

                                                               УКУПНО: 420.15 

                                       УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (6): 2520,90 

УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (2.1.+2.2.) 4136,20 

III       ОДВОЗ СМЕЋА СА УЛИЦА И ТРОТОАРА 
 
3.1. Одвоз смећа са улица и тротоара (по старим цјенама) 

Опис услуга Јединица мјере-
тура 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Одвоз смећа из контејнера  
(аутоподизачем) 

 
23 

 
4 

 
25,00 

 
2300,00 

 
3.2. Одвоз смећа са улица и тротоара (по новим цјенама) 

Опис услуга Јединица мјере-
тура 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 
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Одвоз смећа из контејнера  
(аутоподизачем) 

 
30 

 
12 

 
40,00 

 
14400.00 

УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (3.1.+3.2.) 16700,00 

 
IV        ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА  
 
4.1. Чишћење ригола (по старим цјенама) 

Ред. 
број 

Улица Јединица мјере 
m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Светосавска 3330 1 0,05 166,5 

2. Ранка Шипке 600 1 0,05 30 
3. Младена Стојановића 200 1 0,05 10 

4. Устаничка  300 1 0,05 15 
5. Трг Краља Петра I Ослободиоца 200 1 0,05 10 

                                                                      УКУПНО (по старим цјенама) 231,50 

 
4.2. Чишћење ригола (по новим цјенама) 

 
Ред. 
број 

Улица Јединица мјере 
m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Светосавска 3330 2 0,1 666.00 
2. Ранка Шипке 600 2 0,1 120.00 

3. Младена Стојановића 200 2 0,1 40.00 
4. Устаничка  300 2 0,1 60.00 

5. Трг Краља Петра I Ослободиоца 200 2 0,1 40,00 
                                                                      УКУПНО (по новим цјенама)  926,00 

УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (4.1.+4.2.) 1157,5 
 

V         ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Опис услуга Јединица мјере 
комад  

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Ручно чишћење сливника на градским 
улицама 

10 1 40,00 400.00 

 
VI        ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 

 

Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
m² 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. 
Одржавање постојећег зеленила 
и сезонског цвијећа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. 
Садња, окопавање, прихрана, 
залијевање и заштита сезонског 
цвијећа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. 
Кошење траве, скупљање лишћа 
и осталог 

21849 4 0.10 8739.60 

4. 
Обнова травњака на јавним 
површинама 

- - - - 
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5. 

Кошење траве, сакупљање 
отпада и чишћење подручја око 
друштвених домова по 
насељеним мјестима и 
купалишта и парка Светосавска 

 
 

6500 

 
 
2 

 
 

0.10 

 
 

1300.00 

6. 
Уређивање површина око 
спомен подручја 

3000 3 0.10 900.00 

                                                                 УКУПНО: 10939.60 
 
VII      ПРАЊЕ УЛИЦА 

 
Опис услуга Јединица мјере 

литра дизел 
УЧЕСТАЛОС

Т 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Прање градских улица (ДВД) 50 8 3,0 1200.00 
  

 
VIII     ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА 

 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
стабло 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-
ом 

Укупно КМ: 

1. Орезивање ситних грана 20 1 10.00 200,00 

2. Дјеломично орезивање стабала - 1 20.00 - 
3. Потпуно орезивање стабала - 1 40.00 - 

4. Вађење обољелих стабала до 
обима од 45 цм 

17 1 117.00 1989.00 

5. Вађење  обољелих стабала до 
обима 90 цм 

16 1 163.80 2620.80 

6. Вађење  обољелих стабала до 
обима 120 цм 

58 1 234.00 13572.00 

7. Садња нових садница са 
држачем 

100 1 10.00 1000.00 

8. Саднице 100 1 5,00 500.00 

                                                                                УКУПНО: 19881.80 
IX        ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА 

 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере УЧЕСТА
ЛОСТ 

годишње 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
КМ: m² h Kame

nm³ 
Sol 
t 

1. Ручно чишћење снијега 2000 - - - 2 0.06 240.00 
2. Одржавање јавних паркиралишта 

механичким уклањањем и 
одвозом снијега 

1000 - - - 2 1.00 2000.00 

3. 
 

Рад камиона са плуговима за 
чишћење снијега 

- - - - - - - 

4. Рад камиона са посипачицом 
соли и абразивног материјала 

- - - - - - - 

5. Рад трактора са грном - 6 - - 2 100.00 1200.00 

6. Рад трактора са посипачицом - 10 - - 2 100.00 2000.00 
7. Рад грејдера - 10 - - 2 100.00 2000.00 

8. Рад комбиноване машине (скип) - 12 - - 2 100.00 2400.00 
9. Рад фрезе на тротоарима - 5 - - 2 60.00 600.00 
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10. Набавка соли - - - 1 2 400.00 800.00 
11. Набавка камене ситнеже - - 8 - 2 40.00 640.00 

                                                                         УКУПНО: 11880.00 

 
X         ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

      У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
 

Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере УЧЕСТАЛО
СТ 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 
m¹ m² m³ 

1. Одржавање хоризонталне и 
вертикалне сигнализације 

5  
Ко
м. 

- - 1 85.00 425.00 

2. Ископ путних јарака путева и 
улица 

200 - - 1 10.00 2000.00 

3. Прочишћавање постојећих 
путних јарака за одводњу воде  

400 - - 1 4.00 1600.00 

4. Пресипање путева: припрема 
каменог материјала са уградњом 

- - 400 1 35.00 14000.00 

5. Планирање материјала - - - - - - 

6. Ваљање материјала  -  - - - 
7. Превоз материјала - - - - - - 

8. Крпање ударних рупа на асфалту - - 400 1 40.00 16000.00 

9. Орезивање листопадне живице 
до 120 цм висине 

- 1000 - 1 2.93 2930.00 

                                                                     УКУПНО: 36955.00 

XI       ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
 
 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица 
мјере комад 

УЧЕСТАЛОСТ Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Замјена LED расвјетног тијела 5  224.64 1123.20 

2. Замјена LED диоде - - - - 
3. Замјена LED driver - - - - 

4. Замјена фото ћелије - - - - 

5. Замјена фото релеја - - - - 

6. Замјена ЦН склопке 40 А - - - - 
7. Тражење мјеста квара и отклањање 

квара 
- - - - 

8. Замјена уништених стубова и 
расвјетног тијела 

- - - - 

                                                                  УКУПНО: 1123.20 

 

 
XII      КОМУНАЛНА ОПРЕМА 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
ком. 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Набавка малих корпи за отпад 
(уличних) 

- - - - 
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2. Монтажа и демонтажа 
новогодишњих украса 

50 1 30,00 1500,00 

                                                               УКУПНО:     1500.00 

 
XIII     ЗООХИГИЈЕНА 

 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
комад 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Хватање и збрињавање 
напуштених животиња, долазак 
2 радника 

1 4 223.13 892,52 

2. Хватање класични начин 10 2 51.25 1025 

3. Хватање паса стралицом 5 2 90.63 906,30 
4. Уклањање лешева са 

дезимфекциом 
1 12 20,00 240.00 

                                                                    УКУПНО: 3063,82 
XIV     САНАЦИЈА ОДВОДНИХ  КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ           ВОДА 

 
Ред. 
Број 

Опис услуга Јединица мјера 
     m1 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

 
1. 

Прочишћавање постојећих 
одводних канала без одвоза 
земље 

 
300 

 
1 

 
4.00 

 
1200.00 

2. Ископ нових одводних канала 
без одвоза земље 

- - - - 

3. Прочишћавање и ископ канала 
са одвозом земље на депонију 

 
200 

 
1 

 
10,00 

 
2000.00 

УКУПНО: 3200.00 
                                          

  

Рекапитулација Укупно КМ: 
I           РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 9718,74 

II         КУПЉЕЊЕ ОТПАДА 4136,22 

III       ОДВОЗ СМЕЋА СА УЛИЦА И ТРОТОАРА 16700.00 

IV        ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА  1157,50 

V         ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 400.00 

VI        ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 10939.60 

VII      ПРАЊЕ УЛИЦА 1200.00 

VIII     ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА 19881.80 

IX        ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА 11880,00 
X           ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

      У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
36955.00 

XI       ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 1123.20 

XII      КОМУНАЛНА ОПРЕМА 1500.00 
XIII     ЗООХИГИЈЕНА 3063,82 

XIV     САНАЦИЈА ОДВОДНИХ  КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ       
ВОДА 

 

3200.00 

СВЕ УКУПНО: 121855,86 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
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Послове из Програма заједничке комуналне потрошње реализоваће: 
- КП „Комунално“ а.д. Костајница у складу са законом и одлукама СО Костајница (чишћење јавних 

површина, купљење отпада, ...) 
- чишћење површина у зимском периоду, након проведене процедуре јавних набавки, а те послове за 

период од 15. новембра до 31. децембра 2022. године реализоваће најповољнији понуђач након 
проведеног поступка јавних набавки,  

-   послове одржавања јавне расвјете вршиће предузеће „Електроспин“ д.о.о. Нови Град по 
проведеном поступку јавне набавке, 

- послове зоохигијене реализоваће „Комуналне услуге“ а.д Приједор као најповољнији понуђач 
након проведеног поступка јавних набавки, 

- код осталих програмских активности код којих је предвиђена процедура провођења јавних набавки, 
даваоци услуга ће се знати након избора најповољнијег понуђача у складу са законом. 

Сви радови ће се вршити тек по издавању радног налога који ће се сачињавати у складу са реалним 
потребама и стањем на терену. 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
Број: 01-022-111/22  
Датум: 07.06.2022.године   

    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                    Милош Штековић, правник 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-74/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка (33) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 
61/21), члана 73. став (2) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 106/09 и 44/15), члана 27. став (1) 
и 36. став (2) Статута Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Костајница“, 
број:УО:13/14 од 25.08.2014. године и чланова 
35. став (2) тачка (33) и 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године, д о н и ј е л а  
је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  

„ДОМ ЗДРАВЉА КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. ЗОРАН ТОРБИЦА, доктор медицине, из 
Приједора, разрјешава се дужности директора 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, због истека мандата. 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина Општине Костајница је 

25.05.2018. године именовала директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Костајница“ 
на мандатни период од четири (4) године, након 
проведеног поступка јавне конкуренције. 
Именовање је ступило на снагу наредног дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Костајница, односно 30.05.2018. 
године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је директору 
Дома здравља мандат истекао 30.05.2022. 
потребно је да се исти разријеши дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 73. став (2) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 106/09 и 44/15) је уређено:  
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„Управни одбор и директора установе из 
става 1. овог члана именује и разрјешава 
оснивач јавне здравствене установе, у складу са 
законом и статутом.” 

Чланом 27. став (1) и 36. став (2) Статута 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, број:УО:13/14 од 25.08.2014. 
године је уређено: 
Члан 27. став (1) 
„Органе Дома здравља именује и разрјешава 
Оснивач на начин и под условима утврђеним 
законом и општим актима Оснивача.“ 
Члан. 36. став (2)  
„Директора Дома здравља именује и разрјешава 
Оснивач на начин утврђен законом и општим 
актима Оснивача.“ 

С обзиром на наведено, одлучено је као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

                ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-75/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка (33) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 
61/21), члана 85. став (1) и (5) Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:79/15 и 63/20), члана 30. став (2) Статута 
ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 
01-60-167/18 од 27.07.2018. године и чланова 35. 
став (2) тачка (33) и 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године, д о н и ј е л а  
је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА 

ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ КОСТАЈНИЦА 
 

1. ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, мастер економије, 
из Костајнице, разрјешава се дужности 
директора Јавне предшколске установе Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница, због истека 
мандата. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је 
25.05.2018. године именовала директора Јавне 
предшколске установе клуб за дјецу „Кестенко“ 
Костајница на мандатни период од четири (4) 
године, након проведеног поступка јавне 
конкуренције. Именовање је ступило на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Општине Костајница, 
односно 30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је директору 
Клуба за дјецу „Кестенко“ мандат истекао 
30.05.2022. потребно је да се исти  разријеши 
дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 85. став (1) и (5) Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:79/15 и 63/20) је уређено:  
„(1) Одлуку о престанку дужности директора 
доноси оснивач. 
(5) Оснивач је дужан да разријеши директора 
дужности ако утврди да су испуњени услови 
предвиђени овим законом за разрјешење 
директора. 

Чланом 30. став (3) Статута ЈПУ Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 
од 27.07.2018. године је уређено: 

„Директора јавне предшколске установе 
именује и разрјешава оснивач.....“ 

С обзиром на наведено, одлучено је као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
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Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-76/22 
Датум:07.06.2022. год. 

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

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 
61/21) и чланова 35. став (2) тачка (33) и 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА“ 
 

1. БРАНКА КУКРИКА, дипломирани географ-
туризмолог, из Костајнице, разрјешава се 
дужности директора Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“, због истека 
мандата. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Општине Костајница је 
25.05.2018. године именовала директора Јавне 
установе „Туристичка организација Општине 
Костајница“ на мандатни период од четири (4) 
године, након проведеног поступка јавне 
конкуренције. Именовање је ступило на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Општине Костајница, 
односно 30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је директору 
Туристичке организације Општине Костајница 
мандат истекао 30.05.2022. потребно је да се 
исти разријеши дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

С обзиром на наведено, одлучено је као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

                ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-77/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 73. став (2) Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15), члана 27. став (1) Статута ЈЗУ 
„Дом здравља Костајница“ број: 01-60-167/18 од 
27.07.2018. године и чланова 35. став (2) тачка 
33) и 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године, д о н и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА 

КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора Јавне здравствене установе “Дом 
здравља Костајница”, због истека мандата, у 
саставу: 
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1.Биљана Дејановић Глигић 
2.Милица Рељић, 
3.Милена Гавриловић. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је 
25.05.2018. године именовала Управни одбор 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“ на мандатни период од четири (4) 
године, након проведеног поступка јавне 
конкуренције у саставу: Биљана Дејановић 
Глигић, Милица Рељић, Милена Гавриловић. 

Именовање је ступило на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Костајница, односно 
30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је члановима 
Управног одбора Дома здравља мандат истекао 
30.05.2022. потребно је да се исти разријеше 
дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 73. став (2) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 106/09 и 44/15) је уређено:  

„Управни одбор и директора установе из 
става 1.овог члана именује и разрјешава оснивач 
јавне здравствене установе, у складу са законом 
и статутом.” 

Чланом 27. став (1) Статута Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, број:УО:13/14 од 25.08.2014. 
године је уређено: 
(1) Органе Дома здравља именује и разрјешава 
Оснивач на начин и под условима утврђеним 
законом и општим актима Оснивача.“ 

С обзиром на наведено, одлучено је као у 
диспозитиву овог Рјешења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

   ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-78/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 79. став (2) Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 
28. став (1) Статута ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 од 
27.07.2018. године и чланова 35. став (2) тачка 
33) и 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16 и 5/17), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године, д о н и ј е л а  је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ 
КОСТАЈНИЦА 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора Јавне предшколске установе Клуб за 
дјецу “Кестенко” Костајница, због истека 
мандата у саставу: 
 

1. Боривој Бегић - представник 
Оснивача, 
2. Огњеновић Далиборка - представник 
Оснивача, 
3. Јелена Јаћимовић Јањетовић - 
представник Оснивача, 
4. Дијана Пушкар - представник Савјета 
родитеља ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко“, 
5. Јасмина Ковачевић - представник 
Стручног вијећа ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко“. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина Општине Костајница је 

25.05.2018. године именовала Управни одбор 
Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница на мандатни период од 
четири (4) године, након проведеног поступка 
јавне конкуренције у саставу: Боривој Бегић - 
представник Оснивача, Огњеновић Далиборка - 
представник Оснивача, Јелена Јаћимовић 
Јањетовић - представник Оснивача, Дијана 
Пушкар - представник Савјета родитеља ЈПУ 
Клуб за дјецу „Кестенко“ и Јасмина Ковачевић - 
представник Стручног вијећа ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко“. 

Именовање је ступило на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Костајница, односно 
30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је члановима 
Управног одбора Клуба за дјецу „Кестенко“ 
мандат истекао 30.05.2022. потребно је да се 
исти разријеше дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 79. став (2) Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15) је уређено:  
 “Управни одбор установе именује и разрјешава 
оснивач.” 

Чланом 28. став (1) Статута ЈПУ Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 01-60-167/18 
од 27.07.2018. године је уређено:  

„Предшколском установом управља управни 
одбор. Управни одбор именује и разрјешава 
оснивач.“ 

 
С обзиром на наведено, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
   ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-79/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка (33) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 39/17 и 
61/21) и чланова 35. став (2) тачка (33) и 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА“ 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора Јавне установе “Туристичка организација 
Општине Костајница”, због истека мандата, у 
саставу: 

 
1. Сања Боројевић, 
2. Синиша Дејановић, 
3. Бранислав Адамовић 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је 
25.05.2018. године именовала Управни одбор 
Јавне установе „Туристичка организација 
Општине Костајница“ на мандатни период од 
четири (4) године, након проведеног поступка 
јавне конкуренције у саставу: Сања Боројевић, 
Синиша Дејановић, Бранислав Адамовић. 

Именовање је ступило на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Костајница, односно 
30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је члановима 
Управног одбора Туристичке организације 
Општине мандат истекао 30.05.2022. потребно је 
да се исти разријеше дужности. 



 

14.06.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 12,   стр. 81 

 

 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

 
С обзиром на наведено, одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 

             ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-80/22 
Датум: 07.06.2022. год. 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 88. став (1) Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 27. став (1) 
Статута јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница, број: 01-530-5/18 од 18.06.20218. 
године и чланова 35. став (2) тачка 33) и 78. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
Управног одбора Јавне установе “Центар за 

социјални рад Костајница”, због истека рока на 
који су именовани, у саставу: 
 

1. Младен Драгаш 
2. Драгана Шипка 
3. Елвин Халиловић 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница, на 
сједници одржаној 19.03.2021. године, донијела 
је Рјешење, број:01-022-62/21 којим је 
именовала вршиоце дужности Управног одбора 
ЈУ „Центар за социјални рад Костајница“ у 
саставу: Младен Драгаш, Драгана Шипка, Елвин 
Халиловић. 

Именовање из тачке 1. овог Рјешења је 
требало трајати до именовања чланова Управног 
одбора након спроведеног поступка јавне 
конкуренције у складу са законом, а најдуже на 
период од два мјесеца од дана ступања на снагу 
Рјешења о именовању. С обзиром да је јавни 
конкурс био неуспјешан, а период именовања вд 
Управног одбора је истекао, потребно је да се 
вршиоци дужности разријеше дужности. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласникРепублике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе, у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 88. став (1) Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) је 
уређено:  
 “(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.” 
 

С обзиром на наведено, одлучено је као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
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               ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-81/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
чланом 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), члана 5. 
тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11), члана 10. Статута Јавног 
предузећа „Банијапромет“ Костајница и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
доноси слиједеће: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„БАНИЈАПРОМЕТ“ КОСТАЈНИЦА 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Банијапромет” 
Костајница , због истека мандата, у саставу: 

 
1. Божо Чолић, 
2. Динко Ђенадија, 
3. Драгана Цвијић 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је 
25.05.2018. године именовала Надзорни  одбор 
Јавне установе „Туристичка организација 
Општине Костајница“ на мандатни период од 
четири (4) године, након проведеног поступка 
јавне конкуренције. 

Именовање је ступило на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Костајница, односно 
30.05.2018. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да је члановима 
Надзорног одбора Банијапромет мандат истекао 
30.05.2022. потребно је да се исти разријеше 
дужности. 

Чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04 и 78/11) је уређено: 
„Скупштина је надлежна да именује и 
разрјешава надзорни одбор.“ 

С обзиром на наведено, одлучено је као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

           ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-82/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 18. став (3a). Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 35. став (2) тачка 33) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године, д о н и ј е л а  
је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА 

КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. ЗОРАН ТОРБИЦА, доктор медицине, из 
Приједора именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Костајница“ до именовања директора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-74/22 којим се разрјешава 
директор ЈЗУ Дом здравља Костајница због 
истека мандата. 

„Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) дефинисана су именовања на краћи 
период, а чланом 18. став (3а) Закона о систему 
јавних служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„Директора установе чији је оснивач или 
суоснивач јединица локалне самоуправе именује 
скупштина општине, односно скупштина града.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
директора након спроведеног поступка јавне 
конкуренције у складу са законом, а најдуже на 
период од два мјесеца од дана ступања на снагу 
овог Рјешења. 

Именовани вршилац дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и 
посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-83/22 
Датум:07.06.2022. год. 

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

о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 18. став (3a) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ 

КОСТАЈНИЦА 
 
1. ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, мастер економије, 
из Костајнице, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне предшколске установе Клуб за 
дјецу „Кестенко“ до именовања директора након 
спроведеног поступка јавне конкуренције у 
складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-75/22 којим се разрјешава 
директор ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 
Костајница због истека мандата. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
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период, а чланом 18. став (3а) Закона о систему 
јавних служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„Директора установе чији је оснивач или 
суоснивач јединица локалне самоуправе именује 
скупштина општине, односно скупштина града.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
директора након спроведеног поступка јавне 
конкуренције у складу са законом, а најдуже на 
период од два мјесеца од дана ступања на снагу 
овог Рјешења. 

Именовани вршилац дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и 
посебне услове прописане законом и Статутом 
установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-84/22 
Датум:07.06.2022. год. 
  

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 18. став (3a) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. БРАНКА КУКРИКА, дипломирани географ-
туризмолог, из Костајнице именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 
„Туристичка организација Општине Костајница“ 
до именовања директора након спроведеног 
поступка јавне конкуренције у складу са 
законом, а најдуже на период од два мјесеца од 
дана ступања на снагу овог Рјешења. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-76/22 којим се разрјешава 
директор ЈУ Туристичка организација Општине 
Костајница због истека мандата. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
период, а чланом 18. став (3а) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„Директора установе чији је оснивач или 
суоснивач јединица локалне самоуправе именује 
скупштина општине, односно скупштина града.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
директора након спроведеног поступка јавне 
конкуренције у складу са законом, а најдуже на 
период од два мјесеца од дана ступања на снагу 
овог Рјешења. 

Именовани вршилац дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и 
посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
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         ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-85/22 
Датум:07.06.2022. год. 

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

о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. став (1). Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ 

ЗДРАВЉА КОСТАЈНИЦА“ 
 
1. Именују се вршиоци дужности чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
“Дом здравља Костајница” у саставу: 

 
1. Јелена Јаћимовић Јањетовић 
2. Милена Гавриловић 
3.Младен Драгаш 

 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Управног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-77/22 којим се 
разрјешавају чланови Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Костајница због истека мандата. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
период, а чланом 16. став (1) Закона о систему 
јавних служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
Управног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-86/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. став (1). Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
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Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА 

ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ КОСТАЈНИЦА 
 

 
1. Именују се вршиоци дужности Управног 
одбора Јавне предшколске установе Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница у саставу: 

 
1. Далиборка Огњеновић - представник 

Оснивача, 
2. Сандра Вуклиш - представник Оснивача, 
3. Душица Рељић - представник Оснивача, 
4. Душка Маринковић - представник Савјета 

родитеља ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 
5. Анђела Зебић - представник Стручног 

вијећа ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“. 
 

2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Управног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-78/22 којим се разрјешава 
Управни одбор ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 
Костајница због истека мандата. 

„Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) су 
дефинисана именовања на краћи период, а 
чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 
служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
Управног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено 
одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

          ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-87/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. став (1). Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број:68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 
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1. Именују се вршиоци дужности Управног 
одбора Јавне установе “Туристичка организација 
Општине Костајница” у саставу: 
 

1.Мирослав Кос 
2.Сања Боројевић 
3.Синиша Маринковић 

 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Управног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-79/22 којим се разрјешава 
Управни одбор ЈУ ТОК због истека мандата. 

„Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
период, а чланом 16. став (1) Закона о систему 
јавних служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
Управног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
                ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-88/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. став (1). Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број.68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године, д о н 
и ј е л а  је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КОСТАЈНИЦА 

 
1. Именују се вршиоци дужности Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница у саставу: 

 
1.Слађана Јајчанин 
2.Сандра Малеш 
3.Љиљана Стијак 
 

2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Управног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
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Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-80/22 којим се 
разрјешавају вршиоци дужности Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница због истека рока на који су 
именовани. 

„Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
период, а чланом 16. став (1) Закона о систему 
јавних служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.“ 

Ово именовање ће трајати до именовања 
Управног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом установе. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-89/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11),  члана 4. став (2) Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
10. Статута Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједеће: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БАНИЈАПРОМЕТ“ 

КОСТАЈНИЦА 
 
1. Именују се вршиоци дужности Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Банијапромет“ 
Костајница у саставу: 

 
1.Драгана Шипка 
2.Драгана Цвијић 
3.Марко Милашин 

 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Надзорног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 07.06.2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-81/22 којим се разрјешава 
Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Банијапромет“ због истека мандата. 

Чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04 и 78/11) је уређено: 
„Скупштина је надлежна да именује и 
разрјешава надзорни одбор.“ 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) су дефинисана именовања на краћи 
период.  

Чланом 10. Статута Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница је уређено да се 
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надзорни одбор предузећа састоји од најмање 
три члана. 

Ово именовање ће трајати до именовања 
надзорног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом 
предузећа. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-100/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор директора 

Јавне здравствене установе  
„Дом здравља Костајница“ 

 
1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, у саставу: 

 
1. Мирјана Костадиновић, предсједник, 
2. Мирјана Крњаић, члан, 
3. Љиљана Слијепчевић, члан, 
4. Сања Боројевић, члан, 
5. Милан Стојаковић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, прегледа и размотри приспјеле 
пријаве на конкурс, да сачини листу са ужим 
избором кандидата који испуњавају критеријуме 
за избор, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине на разматрање и доношење коначне 
одлуке о избору и именовању директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“. 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања директора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Костајница“ и Одлуку о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа којих је оснивач 
Општина, потребно је да се именује Комисија 
чији задатак ће бити да проведе конкурсну 
процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица 
која имају професионално знање на истом или 
вишем нивоу, за који се спроводи поступак 
избора, те лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
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Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-101/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор директора 

Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница 

 
1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 
предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, у саставу: 

 
1. Мирјана Крњаић, предсједник, 
2. Љиљана Слијепчевић, члан, 
3. Мирјана Костадиновић, члан, 
4. Мирјана Бабић, члан, 
5. Јелена Јаћимовић Јањетовић, члан. 
 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање директора Јавне 
предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, прегледа и размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 
са ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за избор, обави интервју са 
кандидатима и након тога предложи ранг листу 
кандидата Скупштини Општине на разматрање 
и доношење коначне одлуке о избору и 
именовању директора Јавне предшколске 
установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница.  
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања директора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора Јавне предшколске установе – Клуб 
за дјецу „Кестенко“ Костајница“ и Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор 
директора јавних установа којих је оснивач 
Општина, потребно је да се именује Комисија 
чији задатак ће бити да проведе конкурсну 
процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 
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Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-102/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор директора 

Јавне установе  
„Туристичка организација Општине 

Костајница“ 
 
1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 
установе „Туристичка организација Општине 
Костајница“, у саставу: 

 
1. Тања Деветак, предсједник, 
2. Александар Пашић, члан, 
3. Данијела Бундало, члан, 
4. Душко Родић, члан, 
5. Љиљана Стијак, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање директора Јавне установе 
„Туристичка организација Општине 
Костајница“, прегледа и размотри приспјеле 
пријаве на конкурс, да сачини листу са ужим 
избором кандидата који испуњавају критеријуме 
за избор, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине на разматрање и доношење коначне 
одлуке о избору и именовању директора Јавне 
установе „Туристичка организација Општине 
Костајница“. 
 

3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања директора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 
         
   Образложење 

Након што је Скупштина Општине 
Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“ и Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор 
директора јавних установа којих је оснивач 
Општина, потребно је да се именује Комисија 
чији задатак ће бити да проведе конкурсну 
процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог Комисије за 
избор и именовања у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
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ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-103/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Костајница“ 

 
1. Именује се Комисија за избор чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Костајница“, у саставу: 

 
1. Мирјана Крњаић, предсједник, 
2. Славка Вујасин, члан, 
3. Мирослав Стијак, члан, 
4. Марија Адамовић, члан, 
5. Мирјана Бабић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, прегледа и размотри приспјеле 
пријаве на конкурс, да сачини листу са ужим 
избором кандидата који испуњавају критеријуме 
за избор, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине на разматрање и доношење коначне 
одлуке о избору и именовању чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Костајница“. 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања Управног одбора. 

 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Костајница“ и Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних и Надзорних 
одбора јавних установа и јавних предузећа којих 
је оснивач Општина, потребно је да се именује 
Комисија чији задатак ће бити да проведе 
конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-104/22 
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Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора Јавне предшколске 
установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница 
 
1. Именује се Комисија за избор чланова 
Управног одбора Јавне предшколске установе – 
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, у саставу: 

 
1. Горан Милијевић, предсједник, 
2. Љубиша Бошчанин, члан, 
3. Александар Пашић, члан, 
4. Милена Гавриловић, члан, 
5. Душко Родић, члан. 
 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, прегледа и размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 
са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за избор, обави интервју са 
кандидатима и након тога предложи ранг листу 
кандидата Скупштини Општине на разматрање 
и доношење коначне одлуке о избору и 
именовању чланова Управног одбора Јавне 
предшколске установе – Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница. 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања Управног одбора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 

6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне предшколске 
установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Управних и 
Надзорних одбора јавних установа и јавних 
предузећа којих је оснивач Општина, потребно 
је да се именује Комисија чији задатак ће бити 
да проведе конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-105/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“ 

 
1. Именује се Комисија за избор чланова 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“, у саставу: 

 
1. Данијела Бундало, предсједник, 
2. Александар Пашић, члан, 
3. Анђелко Ераковић, члан, 
4. Улрике Цвркаљ, члан, 
5. Љиљана Стијак, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка организација 
Општине Костајница“, прегледа и размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 
са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за избор, обави интервју са 
кандидатима и након тога предложи ранг листу 
кандидата Скупштини Општине на разматрање 
и доношење коначне одлуке о избору и 
именовању чланова Управног одбора Јавне 
установе „Туристичка организација Општине 
Костајница“ 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања Управног одбора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Општине Костајница“ 
и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Управних и 
Надзорних одбора јавних установа и јавних 
предузећа којих је оснивач Општина, потребно 
је да се именује Комисија чији задатак ће бити 
да проведе конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-106/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
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Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Костајница 
 
1. Именује се Комисија за избор чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Костајница, у саставу: 

 
1. Мирјана Костадиновић, предсједник, 
2. Јелена Живковић, члан, 
3. Горан Грубљешић, члан, 
4. Зоран Бајалица, члан, 
5. Петар Боројевић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница, прегледа и размотри приспјеле 
пријаве на конкурс, да сачини листу са ужим 
избором кандидата који испуњавају критеријуме 
за избор, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине на разматрање и доношење коначне 
одлуке о избору и именовању чланова Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница. 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања Управног одбора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
 
6. Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се 
ван снаге Одлука о именовању Комисијe за 
избор чланова Управног одбора Јавне установе 
„Центар за социјални рад Костајница, број: 01-
022-108/21 од 14.04.202. године („Службени 
гласник Оопштине Костајница“, број:15/21). 
 
7. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Костајница и Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних и Надзорних 
одбора јавних установа и јавних предузећа којих 
је оснивач Општина, потребно је да се именује 
Комисија чији задатак ће бити да проведе 
конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-107/22 
Датум: 07.06.2022. год. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21), 
члана 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
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Костајница на сједници одржаној дана 
07.06.2022. године доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница 
 
1. Именује се Комисија за избор чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница, у саставу: 

 
1. Љиљана Слијепчевић, предсједник, 
2. Александар Пашић, члан, 
3. Анка Момић, члан, 
4. Младен Драгаш, члан, 
5. Маријан Цвркаљ, члан. 
 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Одлуком о утврђивању стандарда и  критеријума 
за избор и именовање чланова надзорног одбора 
Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница, 
прегледа и размотри приспјеле пријаве на 
конкурс, да сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за 
избор, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине на разматрање и доношење коначне 
одлуке о избору и именовању чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница. 
 
3. У спровођењу поступка за избор директора, 
Комисија за избор провјерава и утврђује 
редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 
4. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања Надзорног одбора. 
 
5. Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 
управу Општинске управе Општине Костајница. 
 
 
6. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Костајница“. 
 

Образложење 
Након што је Скупштина Општине 

Костајница усвојила Одлуку о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова надзорног одбора Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница и Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних и Надзорних 
одбора јавних установа и јавних предузећа којих 

је оснивач Општина, потребно је да се именује 
Комисија чији задатак ће бити да проведе 
конкурсну процедуру. 

Комисију за избор именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог комисије за 
избор и именовања, у складу са чланом 9. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

У Комисију за избор именују се лица која 
имају професионално знање на истом или вишем 
нивоу, за који се спроводи поступак избора, те 
лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  

Комисија за избор броји пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана из реда службеника из 
Општинске управе Костајница и два (2) члана из 
реда лица који су познаваоци наведене области 
за коју се врши избор. 

Чланом 10, 11 и 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске је уређено да је Комисија за избор 
задужена за прегледање и разматрање пријава, 
обављање интервјуа са кандидатима и 
предлагање Скупштини ранг-листе са најбољим 
кандидатима. 

Узимајући у обзир све наведено, одлучено је 
као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-109/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

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, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 07.06.2022. године 
донијела је: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење Јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника 

и чланова Одбора за жалбе Општине 
Костајница 
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1. Именује се Комисија за спровођење Јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника и 
чланова Одбора за жалбе Општине Костајница у 
слиједећем саставу: 
 

1. Мирјана Крњаић, предсједник, 
 
2. Тања Деветак,члан,  
 
3. Драгана Дејановић, члан,  
 
4. Љиљана Стијак, члан,  
 
5. Ацо Мачак, члан. 
 

 
2. Комисија се састоји од пет (5) чланова од 
којих су три члана са листе стручњака коју 
утврђује скупштина, а два члана су службеници 
који имају одговарајуће професионално 
искуство.  

 
3. Задатак именоване Комисије је да проведе 
поступак за избор Одбора за жалбе који 
подразумијева контролу испуњености услова и 
улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријављивање кандидата. 

 
4. 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.  

 
5. 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. 

 
6. Комисија из тачке 1. овог Рјешења престаје са 
радом даном ступања на снагу акта о именовању 
предсједника и чланова Одбора за жалбе 
Општине Костајница који усваја Скупштина 
Општине. 

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

     ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-110/22 
Датум: 07.06.2022. 
 

На основу члана 39. став 2. и члана 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21) члана 78. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник општине Костајница“ број: 
5/16, 5/17, 13/19), и члана 6. Одлуке о 
критеријумима, условима и начину утврђивања 
статуса Удружења од општег интереса за 
општину Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“; број:12/17), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној 
07.06. 2022. године доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за спровођење 
конкурса за Утврђивање статуса Удружења 
од општег интереса за општину Костајница  

 
1. Именује се Комисија за спровођење конкурса 
за Утврђивање статуса Удружења од општег 
интереса за општину Костајница у саставу: 

 

1. Горан Милијевић, предсједник, 

2. Хаседа Суљановић, члан 

3. Александар Пашић,  члан, 

4. Миле Дејановић, члан  

5. Славко Аврамовић, члан 

 

2. Комисија разматра приспјеле пријаве, након 
спроведеног конкурса, и сачињава ранг листу, са 
приједлогом за утврђивање статуса удружења од 
интереса за општину Костајница, коју доставља 
Скупштини општине, у року од 30 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-67/22 
Датум: 07.06.2022. год. 
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На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 07.06.2022. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај са јавне расправе на нацрт Статута 
Општине Костајница. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-70/22 
Датум: 07.06.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 07.06.2022. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Извјештај са јавне расправе на 
нацрт Стратегије развоја социјалног становања 
Општине Костајница за период 2022-2028 
година. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-112/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 
На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај o извршењу Буџета Општине 
Костајница за период 01.01.-31.12.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-113/22 
Датум:07.06.2022. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 07.06.2022. године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Спортског риболовног удружења 
„Мрена“ Костајница за 2021. годину, број: 4-
03/22 од 10.03.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-114/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
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Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 07.06.2022. године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Културно умјетничког друштва 
„Поткозарје“ Костајница за 2021. годину, број: 
02/22 од 10.03.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-115/22 
Датум:07.06.2022. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 07.06.2022. године доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне установе Парк природе „Уна за 
2021. годину, број: 01-30/22 од 06.04.2022. 
године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-116/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 
На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај o вршењу комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње за 2021. 
годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-117/22 
Датум:07.06.2022. год. 
 
На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница ( „Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 07.06.2022. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај o раду зимске службе  Општине 
Костајница за 2021. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-737 /22.                                                                                        
Датум: 08.06.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
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121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број  37/21),    д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава: 
 
Са позиције:  
411100-Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 
500,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 
одлуке биће извршена на позицију:  
411300 – Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (потрошачка јединица „Одјељење 
за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности“ 01350140)                        500,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“.    
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-739/22 
Датум: 14.06.2022. године 
 

На основу члана 25. став 2. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 
и 36/22), члана 8. Правилника  о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права 
и услуга из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника („Службени 
гласник Републике Српске“, број 116/12, 111/13, 
9/17) и члана 60. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број 
5/16, 5/17 и 13/19), Начелник општине дана 
14.06.2022. године доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

I Именује се Првостепена комисија за 
утврђивање способности и функционалног 
стања лица у поступку остваривања права и 
услуга из социјалне заштите, у слиједећем 
саставу: 

1. Др Дијана Ђерић, специјалиста 
породичне медицине- предсједник 

2. Родић Сенка, дипл. дефектолог- члан 
3. Мујчић Мухарема, дипл.психолог- члан 

II Задатак именоване Комисије је да: 
- Води поступак у сврху утврђивања 

способности и функционалног стања 
лица, 

- Доноси налаз и мишљење о способности 
и фунционалном стању лица, сваки члан 
непосредно врши опсервацију и 
утврђивање способности и 
функционалног стања лица у оквиру 
свог домена рада, 

- Изврши ревизију коринсника додатка за 
помоћ и његу другог лица, 

- Налаз и мишљење Првостепена 
комисија доставља Центру за социјални 
рад Костајница. 

III Мандат комисије траје четири (4) 
године. 

 
IV Члановима Комисије и координатору за 

рад у Комисији припада накнада у 
износу  15,00 КМ по прегледаном лицу. 

 
V Послове координације Комисијом врши 

Координатор стручне комисије, Славица 
Савић, дипл.социјални радник из 
Центра за социјални рад Костајница. 

 
VI Задатак Координатора је да врши 

слиједеће послове; административне, 
стручне и послове координације између 
чланова стручне комисије и лица у 
поступку процјене способности и 
утврђивања функционалног стања. 

 
VII Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Образложење 
Ступањем на снагу Правилника о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права 
из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.  116/12, 111/13 и 
9/17) утврђена је обавеза јединице локалне 
самоуправе да именује Првостепену стручну 
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комисију за утврђивање способности и 
функционалног стања лица у поступку 
остваривања права и услуга из социјалне 
заштите. Чланом 8. Правилника прописано је: 
„Првостепену стручну комисију из члана 7. овог 
Правилника именује јединица локалне  
самоуправе.“ 
Такође, предвиђено је да Првостепену стручну 
комисију чине три стална члана и то; 
специјалиста породичне медицине, 
дипломирани психолог и дипломирани 
дефектолог. 
Задатак Комисије је да у складу са одредбама 
Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права  из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника („Службени гласник  Републике 
Српске“, бр. 116/12, 111/13 и 9/17) води 
поступак у сврху утврђивања способности и 
функционалног стања лица. 
У складу са чланом 10. Правилника у коме се 
каже: 
„Послове координације стручним комисијама 
врше координатори стручних комисија. 
Под пословима координације подразумјевају се 
сљедећи послови; административни, стручни и 
послови координације између чланова стручне 
комисије и лица у поступку  процјене 
способности и утврђивања функционалног 
стања. 
Координатор првостепене стручне комисије је 
лице запослено у Центру за социјалнирад или у 
служби социјалне заштите.“ 
Због свега наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог Рјешења може се уложити 
приговор Начелнику општине у року од 8 дана 
од дана пријема истог. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85- 4/22. 
Датум:01.06.2022. 

 

На основу члана 22.став б) тачка 13) Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 

121/12 и 46/17),), члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске, број:97/16, 36/19) и члана 79. 

Статута општине Костајница, („Службени 

гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 

13/19), Комадант штаба за ванредне ситуације 

општине Костајница а на приједлог Општинског 

штаб за ванредне ситуације дана 01.06.202. 

године  доноси сљедећу:   

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Јавна предшколска установа Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница  дана 01.06.2022. године 

неће радити због безбједоносних разлога. 

2. Наредба ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Костајница“ 

                                    КОМАДАНТ ШТАБА 
Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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