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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 2/22 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-74/22. 
Датум: 27.01.2022. 

 
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 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 
број: 01-60-07/22 од 23.12.2021. године д о н о с 
и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко““ 01350401): 

 
Са позиције:  

412400 – Расходи за метеријал за посебне 
намјене (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 
дјецу “Кестенко““ 01350401)               272,75 КМ  

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

 
412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и трнспортних 
услуга (пот. јед. „ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко““  01350401)                               272,75. 
 
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 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-75/22. 
Датум: 27.01.2022. 

 
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 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број: 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева ЈУ Народна библиотека 
„Невенка Станисављевић“  број: 01-01-16/22 од 
20.01.2022. године   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

1.Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Народна библиотека“ 
0818007): 
 
Са позиције:  
412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комун. и транспортних трошкова 
(потрошачка  јединица „Народна библиотека“  
0818007)                                                 133,60 КМ 
412300 – Расходи за режијски материјал 
(потрошачка  јединица „Народна библиотека“  
0818007)                                                   22,60 КМ   
412500 – Расходи за текуће одржавање 
(потрошачка  јединица „Народна библиотека“  
0818007)              200,00 КМ   

 
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију 
412700 – Расходи за стручне услуге 
(потрошачка јединица „Народна библиотека“  
0818007)                98,65 КМ   
412900 – Остали неквалификовани расходи 
(потрошачка  јединица „Народна библиотека“  
0818007)                22,60 КМ 
511300 – Издаци за набавку постројења и 
опреме (потрошачка јединица „Народна 
библиотека“  0818007)           234,95 КМ 
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3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    
 

           НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-76/22  
Датум: 27.01.2022. 

 
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 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева Центра за социјални рад број: 
02-130-2/22 од 19.01.2022. године   д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Центар за социјални 
рад“  01350300): 

Са позиције: 
412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комун. и транспортних услуга 
(потрошачка јединица „Центар за социјални 
рад“ 01350300)                                      529,09 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
412300-Расходи за режијски материјал (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“  01350300)  
39,18 КМ   
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја 
(пот. јединица „Центар за социјални рад“ 
01350300)                 28,58 КМ 
412700-Расходи за стручне услуге (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“ 01350300) 
0,30 КМ  
412900-Остали неквалификовани расходи (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“  01350300) 
461,03 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 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-020-101/22 
Датум: 02.02.2022. 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 18. 
Законаолокалнојсамоуправи („Службенигласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 61/21)и 
члана 60. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“ број: 
5/16, 5/17, 13/19), тачке 5. Одлуке о додјели 
стипендија општине Костајница(„Службени 
гласник општине Костајница“ број 35/21), тачке 
II Одлукео утврђивању висине средстава за 
стипендије из Буџета општине Костајница за 
школску/академску 2021/22 године („Службени 
гласник општине Костајница“ број 36/21) , 
Начелник општине д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању висине стипендије општине 
Костајница за школску/академску 2021/22 

годину 
 

I 
Висина стипендије за ученике спортисте и 

студенте за школску 2021/22 годину утврђује се 
у износу од 1.000,00 КМ. 

 
II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објаве у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
 

           НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
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Број:02-020-85/22. 
Датум: 31.01.2022.  

 
На основу члана 59.став (1) тачка 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 
61/21) и члана 60. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“ број: 
5/16, 5/17, 13/19), тачке III Одлуке о висини 
плата функционера Општине Костајница 
(„Службени глансик општине Костајница“ број 
10/21), тачке III Одлуке о висини одборничког 
додатка који припада одборницима скупштине 
општине Костајница („Службени глансик 
општине Костајница“ број 10/21), Начелник 
општине д о н о с и: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Утврђује се просјечна нето плата 

запослених у Општинској управи општине 
Костајница за период јануар – децембар 2021. 
године у износу од 1.093,36 КМ. 

 
II 

Уврђена просјечна нето плата запослених у 
Општинској управи општине Костајница за 
период јануар – децембар 2021. године, је основ 
за обрачун плата функционера и накнада 
одборника Скупштине општине у 2022. години. 

 
III 

Просјечна нето плата обухвата нето плате 
службеника и намјештеника, а обрачун по којем 
је утврђена саставни је дио овог закључка. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2022. 
године. 

 
V 

Овај закључак ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 
             НАЧЕЛНИК 

                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
На основу члана 120. 121. и 240. став (4) 

Закона о раду („Службени гласник Републике 
Српске“, број:1/16, 66/18, 119/21) а везано за 
Посебни колективни уговор за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 
20/17, 85/18, 86/18 и 21/20), Синдикална 

организација Општинске управе Општине 
Костајница и начелник Општине Костајница,  
закључили су: 
 

 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  
О ИЗМЈЕНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
 

Члан 1. 
Члан 5. Колективног уговора за запослене 

у Општинској управи Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница, 
број:21/21 и 39/21) се мијења и гласи: 

 
„(1) Запослени има право на мјесечну плату. 
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од 
радног мјеста запосленог и платне групе . 
(3) Плата запослених састоји се од основне 
плате и увећања плате прописаних Колективним 
уговором. 
(4) Плата из става (3) овог члана представља 
бруто плату. 
(5) У свим елементима који чине плату из става 
(3) овог члана садржани су порез на доходак и 
доприноси. 
(6) Плата из става (3) овог члана умањена за 
порез на доходак и доприносе је нето плата 
радника. 
(7) Основна плата обрачунава се и исказује 
мјесечно за пуно радно вријеме према радном 
мјесту и одговарајућој платној групи.  
(8) Основна плата из става 7. овог члана је 
производ цијене рада и коефицијента утврђеног 
према платној групи.  
(9) Основна плата за сваку навршену годину 
стажа осигурања увећава се на начин утврђен 
прописима који уређују плате запослених у 
републичким органима управе, односно основна 
плата за сваку навршену годину стажа 
осигурања увећава се до навршених 25 година 
0,3 %, а након навршених 25 година свака 
наредна година 0,5 %. 
(10) Цијена рада је основ за обрачун плата, а 
одређују је заједнички учесници Колективног 
уговора. 
(11) Цијена рада у Општинској управи 
Костајница износи 110,00 КМ.“ 

 
Члан 2. 

У члану 6. став (2) се мијења и гласи: 
 

(2) Послови се разврставају у платне групе са 
сљедећим коефицијентима за обрачун плате: 

 
Р.бр. ОПИС Коефицијент 

Нето Бруто 
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1 прва платна група – послови неквалификованог радника  

 
4,85 7.81 

2 друга платна група - послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од три године 

4,95 7.97 

3 трећа платна група - послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од четири године 

6,44 9,58 

4 четврта платна група - послови на којима се захтјева стручност која се 
стиче специјализацијом на основу стручности средњег образовања 

7,30 10,86 

5 пета платна група - послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
вишим образовањем или високим образовањем са остварених 180 ECTS-
Виши стручни сарадници 

9,22 13,72 

6 шеста платна група - послови на извршилачким радним мјестима на 
којима се захтјева стручност која се стиче високим образовањем у 
трајању од четири године или високим образовањем са остварених 240 
ECTS бодова или еквивалент: 

 
 
 
 

-Главни књиговођа 11,44 17,02 

-Општински инспектор и комунални полицајац 10,11 15,04 

-Самостални стручни сарадници 9,78 14,55 

7 седма платна група - послови на руководећим радним мјестима на којима 
се захтјева стручност која се стиче високим образовањем у трајању од 
четири године или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

14,40 21,58 

 
Члан 3. 

У члану 10. тачка 7) се мијења и гласи: 
 

„7) трошкове једног топлог оброка за вријеме 
једног радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно - 
у висини од 0,75% просјечне бруто плате у 
Републици Српској за претходну годину, за 
сваки радни дан запосленог,“ 

 
Члан 4. 

Овај Колективни уговор се сматра закљученим 
када га у истовјетном тексту потпишу начелник 
општине Костајница и предсједник Синдикалне 
организације Општинске управе Општине 
Костајница, објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“, а примјењиваће се од 
01.01.2022. године. 

 
    СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     ОУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА                 Никола Јањетовић, дипл.ек.с.р. 

Горан Милијевић, дипл.ек.с.р.       Број: 02-020-93/22 
Број: 03-03/22                        Датум: 02.02.2022. год. 
Датум: 02.02.2022. године    
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