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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 9/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-539/22. 
Датум: 26.04.2022. 
 
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 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:  
415200 – Грантови у земљи (потрошачка  
јединица „Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности“ 01350140)  3.066,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
487200 – Трансфери ентитету (потрошачка 
јединица „Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности“ 01350140)       38,00 КМ 
487300 – Трансфери јединицама локлане 
самоуправе (потрошачка јединица „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 
01350140)                                            3.027,00 КМ 
487400 – Трансфери фондовима социјланог 
осигурања (потрошачка јединица „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 
01350140)                                                   1,00 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: 02-020-540/22. 
Датум: 26.04.2022. 
 
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 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:  
511300 – Издаци за набавку постројења и 
опреме (потрошачка јединица „Начелник 
општине“ 01350120)                           1.377,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
516100 – Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. (потрошачка 
јединица „Начелник општине“ 01350120)                               
1.377,00 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: 02-020-429/22 
Датум: 06.04.2022. године 
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На основу члана 59. и 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), 
тачке 12. и 13. Упутства о јединственој 
методологији за процјену штета од 
елементарних непогода („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 16/04), члана 79. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, бр. 5/16, 5/17, 
13/19), Начелник Општине Костајница, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању стручне Комисије за процјену 

штета насталих од пожара на подручју општине 
Костајница  

 
1. Именује се стручна Комисија за процјену 
штета насталих од пожара у Костајници  у 
саставу: 
 
      1.Мирослав Стијак, спец. струковни инж. 
пољопривреде -предсједник, 
      2. Слободан Ђурић, проф. цивилне заштите – 
члан, 
      3. Горан Грубљешић, дипл.инж. 
пољопривреде– члан, 
      4. Анђелко Ераковић, проф. одбране и 
заштите- члан, 
      5. Драгомир Бијелић, дипл. инж. шумарства-
члан, представник Шумског газдинства 
Приједор, Шумска управа Костајница. 
 
2. Задатак именоване Комисије је да обиђе 
подручје насеља Календери, Зовик, Побрђани и 
Гумњани које је 29.03. и 30.03.2022.године било 
захваћено пожаром, изврши процјену штете у 
складу са Упутством о јединственој 
методологији за процјену штета од 
елементарних непогода и сачини извјештај о 
процјени штете. 
 
3. Комисија је дужна да радње из тачке 2. овог 
Рјешења изврши у року од 15 дана од дана 
пријема Рјешења и да извјештај достави 
Начелнику општине. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу одмах и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                         Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-471/22 
Датум: 11.04.2022. године 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 7. став 
1.  Уредбе о садржају и начину израде Плана 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/21), члана 79. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, бр. 5/16, 5/17, 13/19), 
Начелник Општине Костајница, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Радне групе за израду  

Плана заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће на подручју општине 

Костајница  
 
1. Именује се Радна група за израду Плана 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће на подручју општине Костајница 
(у даљем тексту: План заштите и спасавања) у 
саставу: 
 

1. Слободан Ђурић, предсједавајући Радне 
групе, самостални стручни сарадник за 
послове цивилне заштите и војне евиденције 
као представник службе цивилне заштите 
општине, 
2. Свјетлана Бајалица, координатор за 
оперативно-планске послове, 
3. Биљана Марин, координатор за 
узбуњивање, осматрање и заштиту од 
неексплодираних убојитих средстава, 
4. Бошчанин Љубиша, координатор за 
склањање људи и материјалних добара и 
спашавање из рушевина, 
5. Ацо Мачак, координатор за евакуацију, 
6. Синиша Глушица, координатор за 
заштиту од пожара, поплава и заштиту и 
спашавање на води, 
7. Зоран Торбица, координатор за прву 
медицинску помоћ, 
8. Горан Грубљешић, координатор за 
спашавање животиња и намирница 
животињског и биљног порјекла, 
9. Дарко Палија, координатор за 
збрињавање угрожених и настрадалих, 
10. Владимир Ћопић, координатор за 
асанацију терена и питања водоснабдијевања, 
11. Вукашин Боројевић, координатор за 
дистрибуцију енергената и замрачивање, 
12. Александар Пашић, координатор за 
односе са јавношћу. 

 
2. Задатак именоване Радне групе и 
предсједавајућег је израда плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће на подручју општине Костајница у 
складу са Уредбом о садржају и начину израде 
Плана заштите и спасавања од елементарне 
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непогоде и друге несреће („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/21). 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                         Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-472/22. 
Датум: 13.04.2022.године 
  
На основу члана 79. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), а у вези са 
Одлуком утврђивању нацрта и о спровођењу 
јавне расправе о нацрту Стратегије развоја 
социјалног становања Општине Костајница за 
период 2022-2028. године, број:01-022-22/22 
(“Службени гласник Општине Костајница”, 
број:7/22), начелник Општине дана 13.04.2022. 
године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. За спровођење јавне расправе на нацрт 
Стратегије развоја социјалног становања 
Општине Костајница за период 2022-2028. 
године задужује се Радна група за израду 
Стратегије развоја социјалног становања 
Општине Костајница у саставу: 
 

1. Свјетлана Бајалица, дипломирани 
правник, предсједник, 

2. Александар Пашић, дипломирани 
економист, члан, 

3. Љубиша Бошчанин, дипломирани 
инжињер грађевинарства, члан. 
 
2. Задатак Радне групе је да у складу са 
Пословником о раду Скупштине Општине 
Костајница ("Службени гласник Општине 
Костајница", број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) и 
Одлуком о учешћу грађана у вршењу јавних 
послова („Службени гласник Oпштине 
Костајница“, број:12/17) организује и проведе 
јавну расправу о нацрту Стратегије развоја 
социјалног становања Општине Костајница за 
период 2022-2028. године на начин да: 
- води бригу да се материјал, који је предмет 
јавне расправе, учини доступним јавности,  
- осигурава прикупљање и сређивање примједби, 
мишљења и приједлога изнесених у току јавне 
расправе,  
- прати јавну расправу и анализира приједлоге, 
мишљења и примједбе, те даје информацију о 
приједлозима изнесеним на јавној расправи,  

- припреми извјештај о резултатима јавне 
расправе.  
 
3.Нацрт Стратегије развоја социјалног 
становања Општине Костајница за период 2022-
2028. године је утврђен на 14. редовној сједници 
Скупштине која је одржана 01.04.2022. године и 
одређено је провођење јавне расправе од 30 
дана. 
 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-473/22. 
Датум: 13.04.2022.године 
  
На основу члана 79. Статута Oпштине 
Костајница („Службени гласник Oпштине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), а у вези са 
Одлуком о утврђивању нацрта и о спровођењу 
јавне расправе о нацрту Статута Општине 
Костајница, број:01-022-21/22 (“Службени 
гласник Општине Костајница”, број:7/22), 
начелник Општине дана 13.04.2022. године 
доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Радне групе за спровођење јавне 

расправе на нацрт Статута Општине 
Костајница 

 
1. Именује се Радна група за спровођење јавне 
расправе на нацрт Статута Општине Костајница, 
у саставу: 
 

1.Свјетлана Бајалица – предсједник, 
2.Хаседа Суљановић – члан, 
3.Александар Пашић - члан 

 
2. Задатак Радне групе је да у складу са 
Пословником о раду Скупштине Општине 
Костајница ("Службени гласник Општине 
Костајница", број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) и 
Одлуком о учешћу грађана у вршењу јавних 
послова („Службени гласник Oпштине 
Костајница“, број:12/17) организује и проведе 
јавну расправу о нацрту Статута Општине 
Костајница на начин да: 
- води бригу да се материјал, који је предмет 
јавне расправе, учини доступним јавности,  
- осигурава прикупљање и сређивање 
примједби, мишљења и приједлога изнесених у 
току јавне расправе,  
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- прати јавну расправу и анализира приједлоге, 
мишљења и примједбе, те даје информацију о 
приједлозима изнесеним на јавној расправи,  
- припреми извјештај о резултатима јавне 
расправе.  
 
3.Нацрт Статута Општине је утврђен на 14. 
редовној сједници Скупштине која је одржана 
01.04.2022. године и одређено је провођење 
јавне расправе од 30 дана. 
 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                         Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-546/22 
Датум: 26.04.2022. 
 
На основу члана 60. Статута општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број 5/16, 5/17, 13/19) и члана 7. 
Одлуке о начину одабира пројеката 
организација цивилног друштва/ невладиних/ 
непрофитних организација који се финансирају 
из Буџета општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број:7/22), 
Начелник општине дана 29.04.2022. године 
доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за сарадњу са 
удружењима и фондацијама 

 
1. Именује се Комисија за сарадњу са 
удружењима и фондацијама 

1. Горан Милијевић, представник 
општинске управе, предсједник, 

2. Хаседа Суљановић, представник 
општинске управе, члан 

3. Ненад Рељић, одборник, члан, 
4. Драгомир Бијелић, одборник, члан  
5. Хашим Ваљевац, представник НВО, 

члан 
 
2. Задатак комисије је да изврши бодовање и 
расподјелу средстава за удружења грађана и 
фондације које су се пријавиле на Јавни позив за 
финансирање пројеката организација цивилног 
друштва из Буџета општине Костајница. 
 
3. Мандат Комисије је двије године. 

 
4. Ступањем на снагу овог рјешења престаje да 
важи Рјешење број. 02-02-946/21 од 15.06.2021. 
године. 

 
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Костајница. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 
 
ШТАМПА:Општина Костајница 

           ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Свјетлана Бајалица, дипл. правник, ср.

 


