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     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 БРОЈ 3/15 
_____________________________________________________________________________

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину („Службени гласник општине 

Костајница“ број: 14/13, 06/14 и 12/14),               

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције:    

412100 – Расходи по основу закупа (потрошачка 

јединица „Одјељење за општу управу“ 0135130)                            

                                                                  46,72 КМ 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и танспортних 

услуга  (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 0135130)                         82,81 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                 133,69 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                       73,70 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                   15,79 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                     611,39 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                   65,69 КМ  

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                   39,76 КМ  

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                             49,97 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 0135130)                                1.119,52 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: 

Начелник одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р. 

 

Број: 02-020-321/15             НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.02.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14) 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности''  01350140): 

Са позиције:       

413300 – Расходи по основу камата на 

примљене зајмове у земљи (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности “ 01350140)    100,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Народна 
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библиотека „Невенка Станисављевић“ 

08180007)                                               100,00 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: 

Начелник одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р. 

 

Број:02-020-322/15                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.02.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14 ), a на 

основу Захтјева Средњошколског центра, број: 

685-10/2015 од 17.02.2015.године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

2. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење  

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности''  01350140): 

Са позиције:       

413300 – Расходи по основу камата на 

примљене зајмове у земљи (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности “01350140)  3.330,33 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и трнспортних 

услуга (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                              2.820,11 КМ  

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                                 57,32 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               252,90 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар“ 08150037)  200,00 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р. 

 

Број:02-020-323/15                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.02.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14), a на 

основу Захтјева Центра за социјални рад, број: 

02-4-16/15 од 12.03.2015. године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

3. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад''  01350300): 

Са позиције:  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                       157,38 КМ  

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                    3.709,19 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“)                                                     3.866,57 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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5. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р. 

 

Број:02-020-324/15                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.03.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 3. став 1. Појединачног 

колективног уговора за запослене у Општинској 

управи општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 2/15) и 

члана 57. Статута општине Костајница 

(”Службени гласник општине Костајница”, број: 

12/05 и 1/07), Начелник општине Костајница 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о висини 

цијене рада за обрачун плате запослених у 

Административној служби општине Костајница, 

број: 02-020-103/08 од 28.01.2008. године. 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:1/08). 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеним гласнику 

оштине Костајница“. 

 

Број: 02-020- 383/15         НАЧЕЛНИК 

Датум: 23.03.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу чланова 43., 72. став 3. и 146. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 3. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број:114/07), а 

везано за Појединачни колективни уговор за 

запослене у Општинској управи општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 2/15), Начелник општине 

Костајница доноси: 

  

ПРАВИЛНИК 

о платама и накнадама запослених 

у Општинској управи општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се 

коефицијенти за обрачун плата, начин обрачуна 

и исплате мјесечних плата и осталих накнада на 

терет материјалних трошкова службеницима и 

запосленим без статуса службеника у 

Општинској управи општине Костајница. 

 

1. ОСНОВНА ПЛАТА  

 

Члан 2. 

Основна плата за пуно радно вријеме 

утврђује се тако што се цијена рада помножи са 

одговарајућим коефицијентом сложености 

послова. 

 

Члан 3. 

Плата радника утврђена у члану 2. овог 

Правилника увећава се по основу укупног 

радног стажа запосленог, које износи 0,5 % за 

сваку навршену годину радног стажа 

запосленог. 

 

Члан 4. 

При утврђивању коефицијената за обрачун 

плате узета је у обзир: сложеност послова, 

тежина и обим, значај и одговорност за 

извршавање послова, радно ангажовање и 

резултати рада, те посебно стручна спрема која 

се захтјева и коју радник посједује. 

 

Члан 5. 

Основна плата запосленог увећава се на 

основу: 

а) обављања високо сложених, 

најсложенијих и изузетно значајних послова, 

б) обављања послова под отежаним 

условима рада. 

 

Члан 6. 

(1)  Основна плата запослених у 

Општинској управи општине Костајница, који 

немају положен стручни, или други 

одговарајући испит, који су по закону дужни 

положити, умањује се за 20% од износа плате 

утврђене за радно мјесто на које је распоређен. 

 

(2)  Основна плата приправника који 

немају положен стручни испит, умањује се за 

20% од износа плате обрачунате по 

коефицијенту прописаном за одговарајућу 

стручну спрему. 

 

Члан 7. 
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Запосленим који су распоређени на радно 

мјесто за које је алтернативно прописана 

стручна спрема као услов за обављање послова 

тог радног мјеста , плата се обрачунава у висини 

средње вриједности распона коефицијената 

прописаних за виши степен алтернативно 

прописане стручне спреме. 

 

Члан 8. 

Ако запослени врши замјену у трајању 

дужем од три радна дана, узастопно, утврђује му 

се коефицијент за обрачун плате лица које 

замјењује, за период у којем врши замјену. 

 

Члан 9. 

Коефицијент за обрачун плате запослених 

у Општинској управи Општине утврђује се 

Појединачним колективним уговором за 

запослене у Општинској управи општине 

Костајница (“Службени гласник општине 

Костајница”, број:2/15), и износи: 

 

1. Послови на којима се не захтјева 

стручност (неквалификовани радници) или 

се захтјева стручност полуквалификованог 

радника (ПК-радник)...............................3,50 

 

2. Послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од три године (КВ 

радник- III  степен) ..................................4,00 

 

3. Послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири године 

(IV степен) ...............................................4,90 

 

4. Послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче специјализацијом 

на основу стручности средњег образовања 

(V степен) .................................................5,00 

 

5. Послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче вишим 

образовањем  ( VI степен) или послови на 

којима се захтјева стручност која се стиче 

првим циклусом високог образовања са 180 

ECTS..........................................................7,00 

- Виши стручни сарадници 

 

6. Послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче високим 

образовањем (VII   степен) или првим 

циклусом високог образовања са 240 

ECTS.........................................7,70-9,50 и то: 

 

1. Секретар Скупштине..........................9,50 

2. Начелник одјељења............................9,20 

3. Шеф одсјека........................................8,40 

4. Општински инспектори.....................8,40 

5. Комунални полицајац........................7,70 

6. Самостални стручни сарадници.....7,70 

 

2. УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ 

 

2.1.Увећање плате по основу обављања 

високосложених, најсложенијих и изузетно 

значајних послова 

 

Члан 10. 

1. Плата запослених може се увећати по 

основу обављања високосложених, 

најсложенијих и изузетно значајних послова до 

30%, што одређује начелник општине 

појединачним рјешењима за запослене. 

2. Плата предсједника Синдикалне 

организације увећава се за 15%. 

 

2.2. Увећање плате за обављање послова 

под отежаним условима рада 

 

Члан 11. 

За обављање послова под отежаним 

условима рада основна плата се увећава за 10% . 

 

2.3.Увећање плате за рад ноћу 

 

Члан 12. 

За вријеме проведено на раду ноћу (ноћни 

рад), раднику припада додатак у висини од 35% 

од основне плате. 

 

2.4.Увећање плате за прековремени рад 

 

Члан 13. 

Ако је запослени радио дуже од пуног 

радног времена у случајевима утврђеним 

законом, односно ако је радио прековремено, 

припада му додатак у висини 35% од основне 

плате. 

 

2.5.Увећање плате за рад на дан државних 

празника 

 

Члан 14. 

(1) Ако запослени ради на дан државног 

празника и у друге дане који се по Закону не 

раде има право на додатак у висини од 50% од 

основне плате. 

(2) Увећање плате на основу става (1) 

вршиће се према Извјештају надлежних 

Одјељења, односно према Извјештају Одјељења 

у којем је запослени распоређен.  

 

Члан 15. 

Различити основи увећања плате се 

међусобно не искључују. 

 

3.НАКНАДЕ ПЛАТЕ 
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3.1.Накнада плате за вријеме одмора 

 

Члан 16. 

За дане годишњег одмора запосленом 

припада накнада плате у висини мјесечне 

основне плате коју би остварио да је радио. 

 

3.2. Накнада плате за вријеме плаћеног 

одсуства 

 

Члан 17. 

За вријеме кориштења плаћеног одсуства 

запосленом припада основна плата коју би 

остварио да је радио. 

 

3.3.Накнада плате за вријеме државних и 

вјерских празника 

 

Члан 18. 

За дане државних и вјерских празника који 

се не раде, запосленом припада накнада основне 

плате у висини сатнице коју је остварио у 

мјесецу у којем падају дани празника. 

 

3.4. Накнада плате за вријеме привремене 

спријечености за рад (боловања) 

 

(1) За вријеме привремене спријечености за 

рад (боловање) запосленом припада плата у 

висини  90% основне плате. 

(2) За боловања проузрокована несрећом на 

послу и другим случајевима утврђеним законом, 

запосленом припада накнада плате коју би 

остварио да је радио. 

(3) Исплата по основу привремене 

спријечености може се задржати ако запослени 

у року од два дана не обавијести руководиоца о 

привременој спријечености за рад због болести. 

 

3.5.Накнада плате код добровољног давања 

крви и дијелова тијела 

 

Члан 19. 

За вријеме одсуствовања запосленог због 

добровољног давања крви и дијелова тијела 

запослени има право на накнаду плате коју би 

остварио да је радио. 

 

3.6.Накнада плате за вријеме стручног 

оспособљавања  

 

Члан 20. 

Запосленог, којег Општинска управа 

Општине упути на стручно оспособљавање и 

усавршавање, ради потреба процеса рада, за то 

вријеме припада накнада плате у висини 

мјесечне аконтације плате коју би остварио да је 

радио. 

 

4.ОБРАЧУН ПЛАТА 

1.Правила за припрему обрачуна плата 

 

Члан 21. 

(1) Припрема за обрачун плате врши се 

најкасније до 5-ог у мјесецу за исплату плате за 

предходни мјесец. 

(2) Припреме и обрачун плате запослених 

обухватају: прикупљање података о броју 

часова проведених на раду, о одсуству са посла 

по било ком основу, о прековременом, ноћном и 

раду у дане државних празника, прикупљање 

података о резултатима рада запослених и 

других података неопходних за обрачун плате. 

(3) На основу евиденција које се воде у 

организационим јединицама Општинске управе, 

начелник одјељења, односно руководилац 

основне организационе јединице попуњава 

образац и својим потписом овјерава тачност 

унесених података. 

(4) Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности врши обрачун плате, а 

начелник обезбјеђује исплату плате најкасније 

до 15-ог у мјесецу за предходни мјесец. 

 

5.ОСТАЛА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

5.1.  Накнада трошкова за службена 

путовања 

 

Члан 22. 

Дневнице за службена путовања у 

Републици Српској, Федерацији Босне и 

Херцеговине и у иностранству исплаћују се у 

складу са важећом Уредбом о накнадама за 

службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору Републике Српске и 

Правилником о накнадама за службена 

путовања у земљи и иностранству. 

 

5.2. Накнада трошкова превоза на посао и са 

посла 

 

Члан 23. 

Накнада трошкова превоза на посао и са 

посла средствима јавног превоза обрачунава се 

у складу са Правилником о накнади трошкова 

превоза запослених у општини Костајница.  

 

5.3. Накнада за топли оброк у току рада 

 

Члан 24. 

Запослени има право на трошкове топлог 

оброка за вријеме радног дана у складу са 

Општим колективним уговором. 

 

5.4. Регрес, зимница и огрев 

 

Члан 25. 

Запослени има право на регрес за 

кориштење годишњег одмора, зимницу и огрев 
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у складу са Појединачним колективним 

уговором за запослене у Општинској управи 

општине Костајница. 

 

5.5. Отпремнина приликом одласка у 

пензију 

 

Члан 26. 

Приликом одласка у пензију исплаћује се 

отпремнина у висини троструке плате 

запосленог остварене у последња три мјесеца у 

Општинској управи Костајница. 

 

5.6. Јубиларне награде 

 

Члан 27. 

Запосленом ће се исплатити јубиларна 

награда за непрекидно остварени стаж у 

Општинској управи у складу са Појединачним 

колективним уговором за запослене у 

Општинској управи општине Костајница. 

 

6.Новчана помоћ у случају смрти 

запосленог и смрти члана уже породице 

 

Члан 28. 

Запосленом и његовој породици може се 

одобрити помоћ у случају смрти запосленог и 

смрти члана уже породице (родитељи, брачни 

друг, дјеца) у складу са Појединачним 

колективним уговором за запослене у 

Општинској управи општине Костајница. 

 

Члан 29. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Одлука о платама запослених 

Административне службе општине Костајница, 

број: („Службени гласник општине Костајница“, 

број: 1/08 и 4/09). 

 

Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеним гласнику 

оштине Костајница“. 

 

Број:02-020-382/15                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 23.03.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број 02-020-321/15 ....................................................... 1 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број 02-020-322/15 ....................................................... 1 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број 02-020-323/15 ....................................................... 2 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број 02-020-324/15 ....................................................... 2 

Одлука (о стављању ван снаге Одлуке, број 02-020-103/08) ............................................................. 3 

Правилник о платама и накнадама запослених у Општинској                                                   

управи општине Костајница ................................................................................................................. 3 

 
 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

          ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

           Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 

 
 


