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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Бр. 8/13. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 6. и 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима  

(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), члана 34. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 02.08.2013.године донијела је:  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за  расписивање јавног конкурса за избор 

и именовање секретара Скупштине општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за расписивање јавног 

конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Костајница. 

 

Члан 2. 

Упражњено радно мјесто секретара Скупштине општине Костајница оглашава се у складу са 

критеријумима који су прописани Законом о локалној самоуправи, Законом о министарским, 

владиним и другима именовањима, Правилником о организацији и систематизацији радних 

мјеста у Административној служби општине Костајница и овом Одлуком. 

Под критеријумима за избор и именовање који су утврђени прописима из члана 2. ове Одлуке 

сматрају се:степен образовања, стручно звање, радно искуство, положен стручни испит и други 

услови и стандарди који су битни за правилно и успјешно вршење функције. 

 

Члан 3. 

Кандидати за радно мјесто секретара Скупштине општине морају испуњавати опште и посебне 

услове прописане актима наведеним у члану 2. oве Одлуке , а то су: 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

- Да је старији од 18 година, 

- Да има општу здравствену способност, 

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

административној служби јединице локалне самоуправе, 

- Да се против кандидата не води кривични поступак, 

- Да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ ( било на 

нивоу државе или ентитета ) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у РС у периоду од три године прије дана обављања упражњене позиције, 
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- Да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и 

да нису под оптужницом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред 

Судом. 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- Да је дипломирани правник, Висока стручна спрема, 

- Да има 5 година радног искуства у струци, 

- Да има положен стручни испит за рад у административној служби јединице локалне 

самоуправе, или правосудни испит, 

- Да не постоји сукоб интереса у складу са законом. 

 

Члан 4. 

Упражњено радно мјесто секретара Скупштине општине Костајница оглашава се у средствима 

јавног информисања и то у: „Службеном гласнику Републике Српске“ и Дневном листу 

„Блиц“. 

Рок за пријављивање кандидата је 30 дана ода дана расписивања јавног конкурса. 

 

Члан 5. 

Приликом провођења поступка за пријем секретара Скупштине општине, скупштина општине 

на приједлог начелника , именује Комисију за избор. 

 

Члан 6. 

Комисију за избор сачињава пет чланова од којих су два службеници који имају 

професионално искуство, док се три члана именују са листе стручњака коју утврђује 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 7. 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина општине бира и именује секретара 

скупштине општине на вријеме трајања мандата Скупштине општине. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

 

Број:01-013-355/13.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013.год.     Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Број 8     05.08.2013.   Службени гласник општине Костајница 3 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 6. Закона о министарским, владиним и другим именовањима  

(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), члана 121. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), 

Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 02.08.2013.године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор  

секретара Скупштине општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови и поступак за именовање Комисије за избор у сврху 

провођења поступка попуне упражњеног мјеста секретара Скупштине општине Костајница. 

Комисију за избор сачињава пет чланова од којих су два службеници који имају 

професионално искуство, док се три члана именују са листе стручњака коју утврђује 

скупштина јединице локалне самоуправе 

Члан 2. 

Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста секретара 

Скупштине општине Костајница након расписаног јавног конкурса, у слиједећем саставу: 

1. Александар Пашић-предсједник, 

2. Душко Родић-члан, 

3. Сања Боројевић,-члан, 

4. СветланаЂурђевић,-члан, 

5. Хаседа Суљановић-члан. 

Члан 3. 

Задатак именоване комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да сачини 

листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби 

прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг-листу кандидата Скупштини општине на разматрање и доношење коначне 

одлуке о избору и именовању секретара Скупштине општине Костајница. 

 

Члан 4. 

У спровођењу поступка за избор службеника, комисија за избор провјерава и утврђује 

редослијед кандидата на основу стручних способности. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања секретара Скупштине општине 

Костајница. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-013-356/13.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013. год.                           Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 6. и 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима  

(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), члана 34. и 119. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07), 

Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 02.08.2013.године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова стандарда и критеријума за расписивање јавног конкурса за избор и  

именовање начелника одјељења у Административној служби  

општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се утврђују  услови, стандарди и критеријуми, као и расписивање јавног 

конкурса за избор и именовање начелника одјељења за општу управу и начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности Административне службе општине Костајница. 

 

Члан 2. 

Упражњена радна мјеста начелника одјељења за општу управу и начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности оглашавају се у складу са критеријумима који су 

прописани, Законом о локалној самоуправи, Законом о министарским, владиним и другима 

именовањима, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Административној служби општине Костајница и овом Одлуком. 

Под критеријумима за избор и именовање који су утврђени прописима из члана 2. ове Одлуке 

сматрају се :степен образовања, стручно звање, радно искуство, положен стручни испит и 

други услови и стандарди који су битни за правилно и успјешно вршење функције. 

 

Члан 3. 

Кандидати за радно мјесто начелника одјељења за општу управу и начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности морају испуњавати опште и посебне услове 

прописане актима наведеним у члану 2. ове Одлуке , а то су: 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

- Да је старији од 18 година, 

- Да има општу здравствену способност, 

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

административној служби јединице локалне самоуправе, 

- Да се против кандидата не води кривични поступак, 

- Да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ ( било на 

нивоу државе или ентитета ) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у РС у периоду од три године прије дана обављања упражњене позиције 

- Да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и 

да нису под оптужницом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред 

Судом. 
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2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ: 

- Да је дипломирани правник, Висока стручна спрема, 

- Да има 5 година радног искуства у струци, 

- Да има положен стручни испит за рад у административној служби јединица локалне 

самоуправе, 

- Да не постоји сукоб интереса у складу са законом. 

 

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:  

- Пољопривредни факултет, Висока стручна спрема, 

-Да има 5 година радног искуства у струци, 

-Да има положен стручни испит за рад у административној служби јединица локалне 

самоуправе,  

- Познавање рада на рачунару, 

-Да не постоји сукоб интереса у складу са законом. 

 

Члан 4. 

Упражњена радна мјеста начелника одјељења за општу управу и начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности  оглашавају се у средствима јавног 

информисања и то у: „Службеном гласнику Републике Српске“ и Дневном листу „Блиц“. 

Рок за пријављивање кандидата је 30 дана ода дана расписивања јавног конкурса. 

 

Члан 5. 

Приликом провођења поступка за пријем начелника одјељења, скупштина општине на 

приједлог начелника , именује Комисију за избор. 

 

Члан 6. 

Комисију за избор сачињава пет чланова од којих су два службеници који имају 

професионално искуство, док се три члана именују са листе стручњака коју утврђује 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 7. 

На приједлог начелника општине, скупштина општине бира и именује начелнике одјељења 

Административне службе општине Костајница, на вријеме трајања мандата скупштине 

општине. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

          

Број:01-013-353/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2103.год.     Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 6. Закона о министарским, владиним и другим именовањима  

(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), члана 121. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07), 

Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 02.08.2013.године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисија за избор начелника  

Одјељења за општу управу и начелника Одјељења  

за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

Административне службе општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови и поступак за именовање комисије за избор у сврху 

провођења поступка попуне упражњених мјеста начелника одјељења за општу управу и 

начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Комисију за избор сачињава пет чланова од којих су два службеници који имају 

професионално искуство, док се три члана именују са листе стручњака коју утврђује 

скупштина јединице локалне самоуправе 

Члан 2. 

Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста  начелника 

одјељења за општу управу након расписаног јавног конкурса, у слиједећем саставу: 

 

1. Славка Вујасин-предсједник, 

2. Душко Родић-члан, 

3. Горан Милијевић,-члан, 

4. Светлана Ђурђевић,-члан, 

5. Милица Мухарем-члан. 

 

Члан 3. 

Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста начелника 

одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности  након расписаног јавног конкурса, 

у слиједећем саставу: 

1. Мирослав Стијак-предсједник, 

2. Љиљана Слијепчевић-члан, 

3. Милан Стојаковић,-члан, 

4. Љубиша Лукић,-члан, 

5. Бранка Кукрика-члан. 

Члан 4. 

Задатак именованих комисија за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да сачини 

листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби 

прикупи додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога 
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предложи ранг-листу кандидата Начелнику општине на чији приједлог Скупштина општине 

именује начелнике одјељења.  

 

Члан 5. 

У спровођењу поступка за избор службеника, комисија за избор провјерава и утврђује 

редослијед кандидата на основу стручних способности. 

 

Члан 6. 

Комисија за избор престаје са радом даном именовања начелника одјељења за општу управу и 

начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

 

Број:01-013-354/13.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013. год.  Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број106/09), члана 4. и члана 5. став 1. Правилника о поступку утврђивања смрти 

лица  („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/10) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине 

на сједници одржаној дана 02.08.2013. године донијела је: 

 

О ДЛ У К У 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком се одређује потребан број доктора за утврђивање узрока и времена 

смрти за лица умрла на подручју општине Костајница, а чија смрт је наступила ван здравствене 

установе, као и утврђивање висине накнаде за обављање прегледа умрлог лица и начин исплате 

накнаде докторима мртвозорницима. ( у даљем тексту:  мртвозорници). 

 

Члан 2. 

Скупштина општине Костајница у складу са Законом о здравственој заштити, 

Правилником о поступку утврђивања смрти лица и овом Одлуком, а на приједлог директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља Костајница“, одређује једног мртвозорника.

 Скупштина општине може на приједлог директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Костајница“ да одреди и замјеника мртвозорника који ће у случају спријечености 

мртвозорника да изврши преглед умрлог лица ван здравствене установе. 

 Уколико је мртвозорник спријечен из оправданих разлога да изађе на увиђај, 

здравствена установа је дужна да обезбиједи на увиђају присуство једног од  замјеника. 

 

Члан 3. 

Мртвозорник је дужан да послове утврђиваања узрока и времена смрти за лица умрла 

на подручју општине Костајница, а чија смрт је наступила ван здравствене установе врши у 

складу са Законом о здравственој заштити, Правилником о поступку утврђивања смрти лица и 

другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу наведену област. 

 

Члан 4. 

Општина Костајница обезбјеђује средства из свог буџета за рад доктора из члана 1. ове 

Одлуке у висини од 50,00 КМ по једном увиђају, односно једном прегледу умрлог лица. 

Средства из става један овог члана се исплаћују на текући рачун мртвозорника или на 

текући рачун замјеника мртвозорника, уколико је излазио на увиђај. 

Мртвозорник је дужан да начелнику општине редовно доставља потребну 

документацију (записнике) о извршеним увиђајима и текући рачун уз сваки записник  како би 

се могла извршити исплата накнада за обављени преглед. 

Накнада се може исплатити само једном мртвозорнику који је био присутан на 

прегледу умрлог лица и који је о истом сачинио записник.  

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука, број:01-013-301/11 од 

31.10.2011.год. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-013-351/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013. год.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 112. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број106/09), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку утврђивања 

смрти лица ( „Службени гласник Републике Српске“, број:65/10) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине 

на сједници одржаној дана 02.08.2013. године донијела је: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. ЈЕЗДИЋ др. МИХАЈЛО, доктор медицине, именује се за мртвозорника, т.ј. доктора за 

утврђивање узрока и времена смрти за лица умрла на подручју општине Костајница, а чија 

смрт је наступила ван здравствене установе.( у даљем тексту: мртвозорник). 

 

2. Задатак  мртвозорника је да послове утврђиваања узрока и времена смрти за лица умрла на 

подручју општине Костајница, а чија смрт је наступила ван здравствене установе врши у 

складу са Законом о здравственој заштити, Правилником о поступку утврђивања смрти лица и 

другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу наведену област. 

Уколико је мртвозорник спријечен из оправданих разлога да изврши преглед умрлог лица  

обезбиједиће се да прегледу умрлог лица  присуствује  један  од замјеника из тачке 3. овог 

Рјешења. 

3. Именују се и замјеници  мртвозорника и то: 

1. Лукић др. Љубиша, специјалиста опште хирургије, 

2.  Вукобрат др. Милан, доктор медицине, 

3. Ђуричић др. Миломир, доктор медицине. 

 

4. Општина Костајница обезбјеђује средства из свог буџета за рад  мртвозорника у висини од 

50,00 КМ по једном прегледу умрлог лица. 

5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење, број:01-013-302.1/11 од 

31.10.2011.год. 

6. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број:01-013-352/13.                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013.год.               Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), члана 111.став 3. и члана 131. Пословника Скупштине 

општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 02.08.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Скупштина општине усваја Полугодишње Извјештаје o раду сталних радних тијела 

Скупштине општине Костајница за период од 01.01. до 30.06.2013. године, како 

слиједи: 

- Комисије за статутарна питања, пословник, представке и притужбе грађана, 

- Мандатско-имунитетске комисије, 

- Комисије за избор и именовања, награде и признања, 

- Етичког одбора, 

- Комисије за буџет и финансије, 

- Комисије за праћење реализације Стратегије партнерства 

- Комисије за културу, заштиту околине, културног и природног наслијеђа 

- Комисије за једнакост и равноправност полова, 

- Комисије за борачка питања 

- Комисије за вјерска питања, 

- Комисије за послове из стамбене области, 

- Комисије за сарадњу са општинама и градовима, 

- Комисије за спорт и питања младих. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

 

 

Број: 01-013-350/13.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 02.08.2013. год.                 Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 У складу са Законом о пољопривредним задругама ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 73/08, 106/09 и 78/11), а на основу члана 131. Пословника Скупштине општине 

Костајница ( „Службени гласник општине Костајница, број:12/09) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине 

на сједници одржаној дана 02.08.2013. године, разматрајући захтјев Драгана Игњатовића за 

утврђивање висине вриједности дионица донијела је: 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Костајница није надлежна да утврђује висину вриједности дионица 

(ваучера) у Земљорадничкој задрузи „ Будућност“ Босанска Костајница на име пок. Боже 

Кукрике, а по захтјеву насљедника Игњатовић Драгана. 

 

2. Подносилац захтјева се упућује да своја насљедна права по основу приватизације имовине у 

Земљорадничкој задрузи „Будућност“ оствари код органа који су надлежни да проводе 

поступак приватизације и утврђивања оставине.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-358/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница  

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 02.08.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Задужује се  Начелник општине и Административна служба општине да проведу све 

потребне мере и радње да се државна , односно друштвена имовина која је дата задругама на 

кориштење заштити и врати општини Костајница на кориштење и располагање. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-357/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07) и члана 131. Пословника Скупштине општине Костајница  

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09)  Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 02.08.2013. године доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Задужује се  Начелник општине да у што краћем року одржи састанак са представницима 

Администартивне службе општине који су надлежни за борачка питања, представницима 

Борачке организације и представницима Удружења бораца, ратних војних инвалида и 

породица погинулих и несталих бораца на подручју општине Костајница у сврху изналажења 

адекватних рјешења за проблеме ових категорија. 

 

2. Учесници састанка из тачке један овог закључка ће дефинисати потребне мјере и кораке које 

је  потребно покренути према надлежној служби општине и ресорном Министарству РС у 

сврху рјешавања актуелне проблематике бораца, породица погинулих и несталих бораца, 

ратних војних инвалида и припадника радног вода. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-349/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:02.08.2013.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-1079/13. 

Датум: 23.07.2013. 

 

На основу Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 

Републике Српске'', број:111/08) и Правилника о критеријима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације редова вожње општинских аутобуских линија у линијском 

друмском саобраћају (''Службени гласник општине Костајница'', број:7/09), Начелник 

општине Костајница дана 23.07.2013. године., на приједлог Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се Сагласност на ДАЉИНАР на подручју општине Костајница, број 04-40-440/13. од 

23.07.2013. године. 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је ДАЉИНАР на подручју општине Костајница, број 04-40-440/13. 

од 23.07.2013. године који је припремило Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи ДАЉИНАР на подручју општине 

Костајница  (прилог 4.) који је саставни дио Правилника о критеријумима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације редова вожње општинских аутобуских линија у линијском 

друмском саобраћају  који је објављен у „Службеном гласнику општине Костајница“, број: 

07/09 од 12.06.2009. године. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

 

                                                                                                             НАЧЕЛНИК 

                                                                                                              Драго Бундало,дипл.ек.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ 

Број: 04-40-440/13 

Датум: 23.07.2013. 

 

 На основу Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'',бр. 111/08) и 

Правилника о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње 

општинских аутобуских линија у линијском друмском саобраћају (''Сл.гласник општине 

Костајница'',бр.7/09) Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности-Одсјек за 

приведу и развој предлаже слиједећи: 

 

ДАЉИНАР 

на подручју општине Костајница 

 

  СТАЈАЛИШТЕ  Број километара Вријеме вожње у минутама 

КОСТАЈНИЦА   0,00   0,00 

БРИШЕВЦИ   3,10   7,00 

МРАКОДОЛ,Ђенадије,   3,60   9,00 

МРАКОДОЛ, Ђенадија Г.   5,20 12,00 

МРАКОДОЛ, каменолом   5,60 14,00 

МРАКОДОЛ, Пилиповићи   7,10 17,00 

МРАКОДОЛ, шумарија   7,80 19,00 

ГРДАНОВАЦ, пилана   5,00   9,00 

ГРДАНОВАЦ, Смиљанић   6,00 13,00 

ГРДАНОВАЦ   6,80 15,00 

ПЕТРИЊА, Бабићи   3,00   5,00 

ПЕТРИЊА, Ђукановац   4,00   8,00 

ПЕТРИЊА, Палије   5,00 12,00 

ПЕТРИЊА, школа   6,00 14,00 

ПЕТРИЊА, жути мост   6,50 15,00 

ТАВИЈА, ново насеље   1,90   4,00 

ТАВИЈА , Маринковићи   3,60   8,00 

ТАВИЈА,  Палијин јарак   3,20   8,00 

Г. СЛАБИЊА, Палије   6,60 13,00 

Г.СЛАБИЊА, Голобрађе   8,10 16,00 

ЗОВИК   9,00 18,00 

ПОДОШКА 10,40 24,00 

Г. СЛАБИЊА, Миљуши   9,20 20,00 

Г.СЛАБИЊА,Боројевићи 10,40 24,00 

КАЛЕНДЕРИ, школа 12,10 30,00 

КАЛЕНДЕРИ, буковица 12,90 35,00 

 

Припремио:                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

Горан Милијевић, дипл.ек.ср. 

                /Ненад Рељић, дипл.инж.пољ/ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-1052/13 

Датум, 17.07.2013. год. 

 

На основу члана 13. Правилника о накнадама и другим примањима запослених и 

функционера у Административној служби општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:1/06, 4/10) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:12/05, 1/07), начелник општине, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о корисницима и висини лимита за службене телефоне 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује: 

- право на коришћење службеног (општинског) броја за мобилни телефон, 

- висину рачуна који се покрива из буџета општине, 

- висину рачуна за фиксне телефонске бројеве које користи матична служба и ватрогасна 

јединица. 

 

Члан 2. 

Право на кориштење службеног броја за мобилни телефон  имају слиједећи функционери, 

службеници и радници Административне службе општине Костајница: 

1. Начелник општине, 

2. Замјеник начелника општине, 

3. Предсједник Скупштине општине, 

4. Секретар Скупштине општине, 

5. Савјетник начелника, 

6. Начелници одјељења у административној служби општине 

7. Шеф одсјека за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

8. Службеник за односе с јавношћу – портпарол 

9. Технички секретар начелника и оператер на централи, 

10. Комунални полицајац, 

11. Кућни мајстор – возач. 

 

Члан 3. 

Општина ће за наведена лица обезбједити и иста задужити с постпејд бројевима у ВПН 

мрежи. 

Корисници су по истеку мандата дужни вратити општини Костајница постпејд бројеве. 

 

Члан 4. 

Општина Костајница ће из буџета општине покривати  трошкове рачуна на мјесечном 

нивоу за постпејд бројеве у слиједећим износу: 

1. Начелник општине до 150,00 КМ, 

2. Замјеник начелника до 50,00 КМ, 

3. Предсједник Скупштине општине до 50,00 КМ, 

4. Савјетник начелника до 50,00 КМ, 

5. Секретар Скупштине општине до 40,00 КМ, 

6. Начелници одјељења у административној служби до 40,00 КМ, 

7. Шеф одсјека за пољопривреду, водопривреду и шумарство до 40,00 КМ, 

8. Службеник за односе с јавношћу - портпарол до 30,00 КМ, 
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9. Технички секретар начелника и оператер на централи до 30,00 КМ  

10. Комунални полицајац до 30,00 КМ, 

11. Кућни мајстор – возач до 30,00 КМ 

 

За фиксне телефонске бројеве које користи матична служба из буџета општине ће се 

покривати мјесечни  рачун у износу до 50,00 КМ а за ватрогасну јединицу у износу до 100,00 

КМ. 

Изузетно од претходна два става, дозвољена су прекорачења, уз услов да збирни износи 

рачуна за један квартал морају бити у оквиру дозвољених износа из става 1. овог члана. 

Након достављеног прегледа трошкова рачуна мобилних телефона за три мјесеца, лица 

чији трошкови прелазе оквире дозвољених износа полажу разлику на благајну општине. 

Начелник општине може у случају одласка на дужи службени пут или у случају повећаног 

обима посла одобрити прекорачење наведеног износа, уз предочење изјаве о разлозима 

прекорачења и листинга позива на наведени мјесец. 

 

Члан 5. 

Лице које не поступи у складу са чланом 4. ове Одлуке, губи право на кориштење 

службеног постпејд броја. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број:02-020-1587/12 од 

20.12.2012. године и Одлука о измјени и допуни Одлуке број:02-020-554/13 од 17.04.2013. 

године. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

                                                                                                                    НАЧЕЛНИК 

                                                                                                          Драго Бундало, дипл.ек.ср 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1045 /13. 

Датум: 15. 07 .2013. 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине 

Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 08/12.)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава из буџетске резерве у износу од: 10.000,00 КМ 

  

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

 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „ Одјељење за општу управу“ – 

01350130) у износу од: 10.000,00 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“. 

 

  ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                                           НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                              Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-982 /13. 

Датум: 02.07.2013. 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине 

Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 08/12.)  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позицијa: 

-   4128 – Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине  

(потрошачка јединица „ Одјељење за  општу управу“ – 01350130) у износу од:  5.000,00 КМ                                    

 

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

-  4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Одјељење за општу управу“ – 

01350130) у износу од:   5.000,00 КМ                                                                                     

            

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

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                                     НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                       Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за расписивање јавног конкурса за 

избор и именовање секретара Скупштине општине............................................ стр 1-2 

-Одлука о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине Костајница .стр 3   

-Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за расписивање јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења у Административној служби општине Костајница 

.................................................................................................................................    стр 4-5 

-Одлука  о именовању Комисија за избор начелника Одјељења за општу управу и начелника 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Административне службе општине 

Костајница ................................................................................................................. стр  6-7 

- Одлука о мртвозорницима .................................................................................... стр  8 

- Рјешење о именовању мртвозорника ................................................................ стр  9 

- Закључак о усвајању Полугодишњих извјештаја о раду сталних радних тијела..... стр 10 

-Закључак  ......................................................................................................................... стр 11 

- Закључак ......................................................................................................................... стр 12 

- Закључак ......................................................................................................................... стр 13 

- Одлука – сагласност на Даљинар на подручју општине Костајница ....................... стр 14 

- Даљинар на подручју општине Костајница ................................................................ стр 15 

- Одлука о корисницима и висини лимита за службене телефоне ............................. стр 16-17 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава ................................................................ стр 18 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава ................................................................ стр 19 

- Садржај .......................................................................................................................... стр 20 

 
 

 

 

 

 

 

ТИРАЖ:  5 примјерака 

 

 

 

 

 

 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

             Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 
 

 


