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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

    БРОЈ 12/19 
 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 81. Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 

12/17) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

5/16, 5/17), Скупштина Општине  Костајница је на 

сједници одржаној дана 18.12.2019. године 

донијела је следећу: 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 
Усваја се Програм рада Скупштине Општине 

Костајница за 2020. годину, број:01-022-112/18 од 

17.12.2019. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Програм рада 

Скупштине Општине Костајница  за 2020. годину. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном  гласнику Општине 

Костајница“. 

  

Број:01-022-113/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

Р Е П УБ Л И К А С Р П С К А 

ОПШТИН А  КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  КОСТАЈНИЦА 

 

П Р О Г Р А М Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

I – УВОДНИ ДИО 

 

Програм рада Скупштине Општине Костајница за 

2020. годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине Општине и 

њених радних тијела, за припрему и организовање 

активности у Скупштини и у радним тијелима – 

на остваривању њихових права, дужности и 

одговорности, утврђених Уставом, Законом, 

Статутом Општине и другим прописима. 

 Органи Општине, одређени овим програмом, 

дужни су, да у роковима које одреди предсједник 

Скупштине Општине, у складу са Програмом, 

припреме и доставе Скупштини на разматрање 

одговарајуће материјале; а и одговорни су за 

благовремену, квалитетну и стручну припрему 

тих материјала, као и за законитост поднесених 

приједлога аката. Радна тијела Скупштине 

Општине дужна су, прије разматрања на сједници 

Скупштине, да размотре свако питање садржано у 

овом програму, а које спада у њихов дјелокруг 

рада, одређен Пословником Скупштине Општине 

и своје приједлоге и мишљења доставе 

Скупштини Општине.  

 Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина ће, у складу са својим надлежностима, 

и према указаној потреби, на приједлог 

овлаштених предлагача, разматрати и друга 

питања која предложе овлаштени предлагачи. 

 

II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

А –ПРОГРАМИ  И ПЛАНОВИ 

 

1. Приједлог Одлуке о изради Стратегије 

развоја Општине Костајница за период 

2020-2030 година; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач:надлежно одјељење 

општинске управе 

 

2. Приједлог Одлуке о именовању Радног 

тима за израду Стратегије развоја 

Општине Костајница за период 2020-2030 

година; 

- предлагач: начелник општине 

- обрађивач:надлежно одјељење 

општинске управе 

 

3. Приједлог Програма утрошка средстава 

остварених од посебних водних накнада 

на подручју Општине Костајница за 2020. 

годину; 
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- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

4. Приједлог Годишњег Плана утрошка 

намјенских средстава од накнада по 

основу продаје шумских дрвних 

сортимената на подручју Општине 

Костајница за 2020. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

5. Приједлог Програма утрошка средстава 

остварених од накнада за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју 

Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

6. Приједлог Годишњег плана изградње, 

реконструкције, одржавања локалних 

путева и улица у насељу на подручју 

општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач:одјељење за општу управу, 

 

7. Програм рада и финансијски план ЈУ 

“Центар за социјални рад Костајница” за 

2020 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и ЈУ 

“Центар за социјални рад Костајница”, 

 

8. Програм рада и финансијски план 

Туристичке организације Општине 

Костајница за 2020. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и ЈУ 

“Туристичка организација Општине 

Костајница”, 

 

9. Приједлог програма развоја социјалне 

заштите за период 2020-2022. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и ЈУ 

“Центар за социјални рад Костајница”, 

 

Б - АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о раду Скупштине Општине 

Костајница за 2019. годину; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: предсједник СО-е и секретар 

СО-е,  

 

2. Информација о стању у области против-

пожарне заштите  

а/ доношење закључака  о 

континуираном прању улица; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу и 

ДВД, 

 

3. Информација о имплементацији пројекта 

изградње инфраструктуре у дијеловима у 

којима живе повратници, из средстава 

намјењених за одрживи повратак; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Кабинет начелника, 

  

4. Извјештај Начелника општине о раду у 

органима предузећа које обавља 

комуналну дјелатност; 

- предлагач:начелник општине, 

- предлагач: начелник општине, 

 

5. Извјештај о раду начелника Општине и 

Општинске управе за 2019. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач- начелник и одјељења 

општинске управе, 

 

6. Извјештај о раду Одбора за жалбе за 2019. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одбор за жалбе, 

 

7. Извјештај о пословању ЈЗУ “Дом здравља 

Костајница” за 2019. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“  

 

8. Извјештај о пословању ЈУ “Центар за 

социјални рад Костајница” за 2019. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ „Центар за социјални рад “  

 

9. Извјештај о пословању ЈПУ Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница  за 2019. годину; 
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- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈПУ „Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 

 

10. Извјештај о пословању ЈУ “Туристичка 

организација Општине Костајница”  за 

2019. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ “Туристичка организација 

Општине Костајница”   

 

11. Извјештај о пословању ЈУ НБ “Невенка 

Станисављевић” Костајница за 2019. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ НБ “Невенка 

Станисављевић” Костајница, 

 

12. Извјештај о пословању КП “Комунално” 

ад Костајница за 2019. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: КП “Комунално” ад 

Костајница, 

 

13. Извјештај о пословању ЈП “Радио 

Костајница” са по за 2019. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈП “Радио Костајница” са по 

Костајница, 

 

14. Извјештај о пословању ЈП 

“Банијапромет” Костајница за 2019. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈП “Банијапромет” 

Костајница, 

 

15. Извјештај о раду Управних и Надзорних 

одбора предузећа и установа којих је 

оснивач Општина Костајница за 2019. 

годину; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: предсједници управних и 

надзорних одбора предузећа и установа 

којих је оснивач општина, 

 

16. Извјештај о пословању корисника буџета 

за 2019. годину; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и 

представници органа и организација који 

су корисници буџета Општине, 

В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Приједлог одлуке о утврђивању основице 

за обрачун ренте; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одсјек за урбанизам и 

стамбено – комуналне послове, 

 

2. Приједлог одлуке о висини накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одсјек за урбанизам и 

стамбено – комуналне послове, 

 

3. Приједлог Стратегије развоја Општине 

Костајница за период 2020-2030; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Радни тим за израду 

Стратегије 

 

II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  

 

А – ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

 

1. Приједлог Програма коришћења 

подстицајних средстава у функцији 

запошљавања; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности,  

 

2. Приједлог Плана имплементације 

пројеката Општине Костајница; 

- предлагач: Начелник општине, 

-обрађивач: одјељење за општу управу и одјељење 

за привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

 

Б – АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Консолидовани извјештај о извршењу 

Буџета Општине Костајница за период 

01.01. - 31.12.2019. године 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

2. Информација о информисању грађана; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈП „Радио Костајница“ и 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, 

 

3. Информација о газдовању ловиштима и 

рибарским ресурсима на подручју 

општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 
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- обрађивач: Ловачко удружење „ Баљ“ и 

Спортско риболовно удружење „ Мрена“, 

 

4. Информација о заштити човјекове 

околине; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одсјек за урбанизам и 

стамбено – комуналне послове, 

 

5. Информација о засијаним површинама у 

прољетној сјетви; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач:одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

6. Информација о стању и проблематици, 

бораца, породица погинулих и несталих 

бораца, РВИ и припадника радне обавезе 

на подручју општине; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу, 

Борачка организација и Удружења 

породица палих бораца и РВИ,  

 

7. Извјештај о раду правобранилаштва на 

подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Правобранилаштво РС, 

 

8. Информација из области социјално-

угрожених категорија; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: Центар за социјални рад 

Костајница,  

 

9. Информација  о стању у области 

здравства и социјалне заштите; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: ЈУ „ Дом здравља „ и Центар 

за социјални рад Костајница, 

 

10. Информација о стању у области 

школства, културе и спорта; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: школе, библиотека, спортске 

организације, предшколска установа, 

 

11. Информација о стању јавне безбједности 

на подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач:Полицијска станица 

Костајница,  

 

12. Информација о запошљавању на подручју 

Општине; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: Завод за запошљавање- БИРО 

Костајница, 

 

13. Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину; 

-  предлагач: начелник  општине, 

-обрађивач: Одјељење за општу управу, 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

14. Извјештај о реализацији програма зимске 

службе за 2019/2020. годину; 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

-  предлагач: начелник општине, 

 

15. Извјештај о реализацији Стратегије 

развоја Општине Костајница закључно са 

2019. годином; 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

-  предлагач: начелник општине, 

 

III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  

 

А – ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програм рада ЈПУ Клуб за дјецу 

“Кестенко” за 2020/2021. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и 

Клуб за дјецу „Кестенко“, 

 

Б – АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Полугодишњи Извјештај о раду 

Скупштине Општине Костајница за 2020. 

годину; 

- предлагач: предсједник СО-е,  

- обрађивач: стална радна тијела СО-е, 

 

2. Извјештај о пословању ЈЗУ “Дом здравља 

Костајница” за прво полугодиште 2020. 

године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“, 

 

3. Извјештај о пословању ЈУ “Центар за 

социјални рад Костајница” за прво 

полугодиште 2020. године; 
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- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ „Центар за социјални рад “ 

, 

4. Извјештај о пословању ЈПУ Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница за прво 

полугодиште 2020. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈПУ „Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, 

 

5. Извјештај о пословању ЈУ “Туристичка 

организација Општине Костајница” за 

прво полугодиште 2020. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ “Туристичка организација 

Општине Костајница” , 

 

6. Извјештај о пословању ЈУ НБ “Невенка 

Станисављевић” Костајница за прво 

полугодиште 2020. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈУ НБ “Невенка 

Станисављевић” Костајница, 

 

7. Извјештај о пословању КП “Комунално” 

ад Костајница за прво полугодиште 2020. 

године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: КП “Комунално” ад 

Костајница, 

 

8. Извјештај о пословању ЈП “Радио 

Костајница” са по за прво полугодиште 

2020. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈП “Радио Костајница” са по 

Костајница, 

 

9. Извјештај о пословању ЈП 

“Банијапромет” Костајница за прво 

полугодиште 2020. године; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: ЈП “Банијапромет” 

Костајница, 

 

10. Извјештај о раду Управних и Надзорних 

одбора предузећа и установа којих је 

оснивач Општина Костајница за прво 

полугодиште 2020. године; 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: предсједници управних и 

надзорних одбора предузећа и установа 

којих је оснивач општина; 

 

11. Извјештај о пословању корисника буџета 

за прво полугодиште 2020. године 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности и 

представници органа и организација који 

су корисници буџета Општине 

 

12. Информација о стању пољопривреде на 

подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

13. Информација о стању невладиних 

организација на подручју општине 

Костајница, којима су дозначена средства 

из Буџета Општине Костајница; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: невладине организације,  

 

14. Извјештај о извршењу Буџета општине 

Костајница за прво полугодиште 2020. 

године; 

- предлагач: начелник  општине , 

- обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

В - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Приједлог Одлуке о обнови и 

рестаурацији свих споменика из свих 

ратова на подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу,  

 

IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  

 

А - ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ 

 

1. Приједлог Програма рада начелника 

Општине и Општинске управе за 2021. 

годину;  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач- начелник и Одјељења 

општинске управе, 

 

2. Приједлог Програм заједничке комуналне 

потрошње за 2021. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу, 

 

3. Приједлог календара културних, 

туристичких и осталих манифестација 

Општине Костајница; 
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- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, и 

Туристичка организација Општине 

Костајница, 

 

4. Приједлог Програма рада Скупштине 

општине за 2021. годину; 

- предлагач: Колегиј СО-е, 

- обрађивач: Колегиј СО-е, 

 

Б – ИНФОРМАЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈИ 

 

1. Информација  о проведеној јесењој сјетви; 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

2. Информација о стању привреде на 

подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

3. Информација о сарадњи Општине са 

Међународним институцијама са 

посебним освртом на израду пројеката за 

фондове према међународним 

организацијама; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

V – НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Нацрт Буџета Општине за 2021. годину; 

- предлагач: начелник  општине,  

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

2. Приједлог Одлуке о прихватању нацрта 

Буџета Општине Костајница за 2021. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

3. Приједлог Буџета Општине за 2021. 

годину; 

- предлагач: начелник  општине,  

- обрађивач: одјељење за 

привреду,финансије и друштвене 

дјелатности 

 

4. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета 

Општине Костајница за 2021. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

5. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета 

Општине Костајница за 2021. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности, 

 

6. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске 

стопе за опорезивање непокретности на 

подручју Општине Костајница за 2021. 

годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

 

7. Приједлог Одлуке о висини вриједности 

непокретности на подручју општине  

Костајница по зонама за потребе 

утврђивања пореза на непокретности за 

2021. годину; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу и 

Одсјек за урбанизам и стамбено – 

комуналне послове, 

 

8. Приједлог Одлуке о вриједности бода за 

обрачун комуналне накнаде у 2021. 

години; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу и 

Одсјек за урбанизам и стамбено – 

комуналне послове. 

 

III – МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

Обавеза свих носилаца активности и задатака 

при реализацији овог Програма, а у циљу 

ефикаснијих припрема сједница скупштина је да: 

-материјали буду стручно обрађени и 

припремљени у довољном броју примјерака, са 

јасно назначеним и образложеним разлозима и 

циљевима, писани језички и граматички јасним 

ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

 

- материјале предходно доставе на разматрање 

овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да 

то буде потребно, са извршеним исправкама, 

измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије 

предвиђеног рока, доставе материјале стручној 
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служби ради благовремене доставе и 

дистрибуције материјала за засједање Скупштине 

општине, како би Скупштина могла одржати 

сједнице према Програму, 

 

- материјале разматрају радна тијела Скупштине 

општине из своје надлежности, те мишљења о 

истом доставе Скупштини. 

 

Број:01-022-112/19        Колегиј СО-е 

      Предсједник 

Датум:17.12.2019. Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 22. став (1) и (2) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/11, 100/17), члана 

17. Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за 

финансирање комуналних дјелатности заједничке 

потрошње у Општини Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 7/11, 11/11, 

1/12, 3/12, 8/12, 4/13) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17) 

Скупштина Општине дана 18.12.2019. године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању вриједности бода за 

обрачунавање 

комуналне накнаде за 2020. годину 

 

I 

 

Утврђује се вриједност бода за обрачунавање 

комуналне накнаде за заједничку комуналну  

потрошњу у износу од 0,001 КМ. 

 

II 

 

Обрачун комуналне накнаде по овој Одлуци 

вршиће се за 2020. годину. 

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од данa 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-116/19 

Датум: 18.12.2019.године 

е 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 91/15), члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“ број: 

5/16 и 5/17) и члана 135. Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 

12/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 18.12.2019. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности  

на подручју Општине Костајница у 2020. 

години 

 

I 

Утврђује се стопа за опорезивање 

непокретности које се налазе на подручју 

Општине Костајница за 2020. годину у висини  

0,10 % у складу са Законом о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 91/15).  

 

II 

1) Пореска стопа за непокретности у којима 

се непосредно обавља производна дјелатност 

износи 0,10 %. 

 

2) Под непокретностима из подтачке 1) ове 

тачке подразумијевају се објекти за производњу  и 

објекти за складиштење сировина, полупроизвода 

и готових производа, уколико чине заокружену 

производну цјелину. 

 

III 

Непокретности у смислу члана 2. став (1) 

тачка 4) Закона о порезу на непокретности  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

91/15), представља земљиште са свим оним што је 

трајно спојено са њим или што је изграђено на 

површини земљишта, изнад или испод земљишта. 

 

IV 
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Пореска управа утврђује пореску основицу 

на основу Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама и карактеристикама 

непокретности из пријаве за упис у Фискални 

регистар непокретности. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“, а примјењиваће се од 

01.01.2020. године. 

 

Број:01-022-114/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), и 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

5/16, 5/17) Скупштина  Општине Костајница, на 

сједници одржаној дана 18.12.2019. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности на 

подручју Општине Костајница по зонама за 

потребе утврђивања пореза на непокретности у 

2020. години 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности на подручју Општине   

Костајница по зонама на дан 31.12.2019. године 

која ће бити кориштена у сврху утврђивања 

пореза на непокретности у 2020. години.  

 

II 

Непокретност у смислу члана 2. став 1. тачка 

4. Закона о порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 91/15) и ове 

Oдлуке, представља земљиште са свим оним што 

је трајно спојено са њим или што је изграђено на 

површини земљишта, изнад или испод земљишта 

и подразумијева: земљиште (грађевинско, 

пољопривредно, шумско, индустријско и остало) 

и грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 

индустријски и други објекти). 

 

III 

1) За утврђивање вриједности непокретности 

из тачке II ове Одлуке територија Општине 

Костајница се дијели на зоне и то: 6 градских 

зона, остало градско грађевинско земљиште  и 1 

ванградску зону. 

2) Територијални обухват сваке градске зоне 

из подтачке 1) ове тачке се темељи на зонама 

утврђеним Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Костајница“, број 8/15). 

3) Територијални обухват осталог градског 

грађевинског земљишта обухвата: улицу Ранка 

Шипке од мостића до почетка насељног мјеста 

Петриња. 

4) Територијални обухват ванградске зоне 

обухвата насељена мјеста: Мракодол, Грдановац, 

Петриња, Тавија, Зовик, Подошка, Горња 

Слабиња, Календери, Побрђани, Гумњани и 

Мраово Поље. 

 

IV 
Висина вриједности непокретности на 

подручју Општине Костајница по зонама износи: 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у „Службеном гласнику 

Општине  Костајница “, а примјењиваће се од 

01.01.2020. године. 

 

      

Број: 01-022-115/19 

Датум: 18.12.2019.године 

е 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

       Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

         

На основу члана 63. став (2) Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/18) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина  Општине Костајница, на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана уписа за школску 2020/21. 

годину у Јaвној установи Средњошколски 

центар Костајница 

 

I 

Скупштина Општине Костајница усваја 

приједлог Плана уписа за школску 2020/21. 

годину у Јaвној установи Средњошколски 

центар Костајница, број: 940/2019 од 10.12.2019. 

године, како слиједи: 

 

1. Лабораторијско-санитарни техничар ( 

IV степен) – 16 ученика 

 

2. Машински техничар за моторе и 

моторна возила ( IV степен) – 16 

ученика. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине  

Костајница “. 

 

Број:01-022-118/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 94. и члана 95. став 1. став 

2, став 4. и став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број:79/15), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следећу: 

 

ОДЛУКУ 

о економској цијени услуге Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница за 2020. годину 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се економска 

цијена услуге Јавне предшколске установе Клуб 

за дјецу “Кестенко” Костајница (у даљем тексту: 

Клуб за дјецу) за 2020. годину. 

 

II 

Економска цијена услуге Клуба за дјецу у 

2020. години, на приједлог Управног одбора 

Клуба за дјецу, износи 241,60 

(двијестотинечетрдесетједан и 60/100) КМ. 

 

III 

1) Мјесечно новчано учешће родитеља за 

боравак дјетета у Клубу за дјецу у 2020. години, 

на приједлог Управног одбора Клуба за дјецу, 

износи 80,00 КМ по дјетету. 

2) Међусобна права и обавезе између 

родитеља и Клуба за дјецу регулишу се 

уговором. 

 

IV 

1) Средства из тачке III ове Oдлуке користе 

се за трошкове исхране дјеце.  

2) Приходи остварени на основу новчаног 

учешћа родитеља уплаћују се на јединствени 

рачун трезора Општине. 

3) Трошкове осигурања дјеце сносе 

родитељи и ти трошкови не улазе у новчани 

износ из тачке III ове Oдлуке.  

V 

1) Средства за обављање дјелатности 

Клуба за дјецу обезбјеђује Оснивач.  

2) Клуб за дјецу може да оствари приходе и 

на основу: донација, спонзорства, учешћа 

родитеља, примјеном законских прописа којима 

се регулише јавно-приватно партнерство и 

других послова, у складу са законом.  

 

VI 

Оснивач обезбјеђује средства за:  

- бруто плате запослених и бруто накнаде 

трошкова и осталих примања запослених,  

- расходе по основу коришћења роба и услуга, 

осим расхода који се односе на директне и 

индиректне трошкове исхране дјеце и  
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- издатке за нефинансијску имовину који се 

односе на издатке за произведену сталну 

имовину, издатке за непроизведену сталну 

имовину и издатке за залихе материјала, робе, 

ситног инвентара и амбалаже. 

 

VII 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број:01-022-119/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
         

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и став 

(2) подтачка в) Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 12/17), 

члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за избор и именовање, 

награде и признањa 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за избор и именовање, награде и признања, у 

слиједећем саставу: 

  

1. Славко Аврамовић, предсједник; 

2. Јасна Боројевић, члан; 

3. Петар Боројевић, члан; 

4. Невен Ђенадија, члан; 

4. Горан Томић, члан  

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-120/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и став 

(2) подтачка в) Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 12/17), 

члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Мандатско-имунитетске комисије 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Мандатско-

имунитетске комисије у слиједећем саставу: 

  

1.Марко Милашин, предсједник, 

2.Вахидин Будимлић, члан, 

3.Дарко Вуруна, члан. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-121/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

      

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и став 

(2) подтачка в) Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 12/17), 

члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова Комисије за 

статутарна питања, 

пословник и прописе 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за статутарна питања, пословник и прописе у 

следећем саставу: 
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1. Никола Јањетовић, предсједник, 

одборник, 

2. Драган Грубљешић, члан, одборник, 

3. Горан Томић, члан, одборник, 

4. Милош Штековић, члан, стручно лице, 

5. Миле Дејановић, члан, стручно лице. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-122/19 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 18.12.2019.Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и став 

(2) подтачка в) Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 12/17), 

члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова Комисије за 

буџет и финансије 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за буџет и финансије у следећем саставу: 

 

1.Славко Аврамовић, предсједник, 

одборник 

2.Никола Јањетовић, замјеник 

предсједника, одборник, 

3.Исмет Боснић, члан, одборник, 

4.Марко Кукрика члан, стручно лице, 

5.Улрике Цвркаљ, члан, стручно лице. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-123/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 18.12.2019.Никола Јањетовић,дипл.ек.ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и став 

(2) подтачка в) Пословника о раду Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 12/17), 

члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова Етичког 

одбора 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Етичког 

одбора у следећем саставу: 

 

1.Драган Грубљешић, предсједник, 

одборник, 

2. Исмет Боснић, члан, одборник, 

3. Невен Ђенадија, члан, одборник, 

4. Наташа Тешановић, члан, представник 

цивилног друштва, 

5. Борислав Стојнић, члан, представник 

цивилног друштва. 

 

2.Разрјешавају се дужности замјеници чланова 

Етичког одбора у следећем саставу: 

 

 1.Славко Аврамовић, замјеник 

предсједника, одборник, 

2.Здравко Крњајић, замјеник члана, 

одборник, 

3.Вахидин Будимлић, замјеник члана, 

одборник, 

4.Милорад Боројевић, замјеник члана, 

представник цивилног друштва, 

5.Зоран Лотиња, замјеник члана, 

представник цивилног друштва. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 



19.12.2019.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 12,   стр. 13 

 

Број: 01-022-124/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

    

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за борачка питања 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови 

Комисије за борачка питања у следећем саставу: 

 

1. Петар Боројевић, предсједник, одборник, 

2. Марко Милашин, члан, одборник, 

3. Дарко Вуруна, члан, одборник, 

4.Зоран Ивковић, члан, представник 

општинских организација бораца, РВИ и 

породица погинулих, 

5.Обрад Глушица, члан, представник 

општинских организација бораца, РВИ и 

породица погинулих. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-125/19 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова Комисије за 

једнакост и равноправност полова у општини 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за једнакост и равноправност послова у 

општини у следећем саставу: 

 

1.Здравко Крњајић, предсједник, одборник, 

2. Јасна Боројевић, члан, одборник, 

3. Предраг Пилиповић, члан, одборник, 

4. Петар Боројевић, члан, одборник, 

5. Вахидин Будимлић, члан, одборник. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-126/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за културу, заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за културу, заштиту околине, културног и 

природног наслијеђа у следећем саставу: 

 

1. Исмет Боснић, предсједник, одборник, 
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2. Дарко Палија, члан, одборник, 

3. Горан Томић, члан, одборник, 

4. Синиша Тешановић, члан, стручно лице, 

5. Јелена Јаћимовић Јањетовић, члан, 

стручно лице. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-127/19. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова Комисије за 

мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и 

градовима у следећем саставу: 

 

1.Невен Ђенадија, предсједник, одборник, 

2.Вахидин Будимлић, замјеник 

предсједника, одборник, 

3. Предраг Пилиповић, члан, одборник, 

4. Драгана Миџић, члан, стручно лице, 

5. Сњежана Боројевић, члан, стручно лице. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-128/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за послове из стамбене области 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за послове из стамбене области у следећем 

саставу: 

 

1. Дарко Палија, предсједник, одборник, 

2. Јасна Боројевић, члан, одборник, 

3. Никола Јањетовић, члан, одборник, 

4. Мирјана Кукрика, члан, стручњак из 

области стамбених дјелатности, 

5. Ефраим Подиновић, члан, стручњак из 

области стамбених дјелатности. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-129/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
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Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за спорт и питања младих 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за спорт и питања младих у следећем саставу: 

 

 1.Предраг Пилиповић, предсједник, 

одборник, 

 2. Марко Милашин, члан, одборник, 

 3. Невен Ђенадија, члан, одборник, 

 4.Милан Малинић, члан, представник 

Омладинског савјета општине Костајница, 

 5.Давор Стијак, члан, представник 

Омладинског савјета општине Костајница. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-130/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 50. став (1) подтачка в) и 

став (2) подтачка в) Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 

12/17), члана 19. став (1) подтачка 3) и став (2) 

подтачка 3) Пословника о избору и раду радних 

тијела Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 14/17) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

18.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за вјерска питања 

 

1.Разрјешавају се дужности чланови Комисије 

за вјерска питања у следећем саставу: 

 

 1.Никола Јањетовић, предсједник, 

одборник, 

 2. Исмет Боснић, члан, одборник,  

 3. Горан Томић, члан, одборник.  

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

Број: 01-022-131/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 52. и 53. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор и 

именовања, награде и признања 

 

1.Именује се Комисија за избор и именовања, 

награде и признања, у слиједећем саставу: 

  

1.Жељко Чекић, предсједник, 

2.Јасна Боројевић, члан, 

3.Петар Боројевић, члан, 

4.Невен Ђенадија, члан, 

5.Горан Томић, члан.  

 

2.Комисија за избор и именовања, награде и 

признања обавља послове дефинисане чланом 

53. Пословника о раду Скупштине Општине. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-132/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

 На основу члана 54. и члана 55. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 
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РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Мандатско-имунитетске 

комисије 

1.Именује се Мандатско-имунитетска комисија 

у слиједећем саставу: 

 

1. Дарко Вуруна, предсједник; 

2.Предраг Пилиповић, члан; 

3. Дејан Керкез, члан. 

 

2.Задатак именоване комисије је да прегледа 

извјештај органа за спровођење избора, 

увјерења о изабраним одборницима, као и друге 

изборне материјале и након утврђеног стања 

подноси Скупштини извјештај са приједлогом 

за верификацију мандата. 

 

3.Мандатско имунитетска комисија обавља 

послове дефинисане чланом 55. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

4.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-133/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 56. и 57. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе 

 

1.Именују се чланови Комисије за статутарна 

питања, пословник и прописе у следећем 

саставу: 

 

1. Никола Јањетовић, предсједник, 

одборник, 

2. Здравко Крњајић, члан, одборник, 

3. Горан Томић, члан, одборник, 

4. Милош Штековић, вршилац дужности 

члана, стручно лице, 

5. Миле Дејановић, вршилац дужности 

члана, стручно лице. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 57. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-134/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 60. и 61. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за буџет и финансије 

 

 1.Именују се чланови Комисије за буџет и 

 финансије у следећем саставу: 

 

1. Невен Ђенадија, предсједник, 

одборник, 

2. Никола Јањетовић, замјеник 

предсједника, одборник, 

3. Исмет Боснић, члан, одборник, 

4. Марко Кукрика, вршилац дужности 

члана, стручно лице, 

5. Улрике Цвркаљ, вршилац дужности 

члана, стручно лице. 

 

2.Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 61. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-135/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

 На основу чланова 58. и 59. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 
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Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Етичког одбора 

 

1. Именују се чланови Етичког одбора у 

следећем саставу: 

 1. Јасна Боројевић, предсједник, одборник, 

 2. Исмет Боснић, члан, одборник, 

 3. Невен Ђенадија, члан, одборник, 

 4. Наташа Тешановић, вршилац дужности 

члана, представник цивилног друштва, 

 5. Борислав Стојнић, вршилац дужности 

члана, представник цивилног друштва. 

 

2. Именују се замјеници чланова Етичког 

одбора у следећем саставу: 

 1.Жељко Чекић, замјеник предсједника, 

одборник, 

 2.Здравко Крњајић, замјеник члана, 

одборник, 

 3.Никола Јањетовић, замјеник члана, 

одборник, 

 4.Милорад Боројевић, вршилац дужности 

замјеника члана, представник цивилног 

друштва, 

 5. Драгана Миџић, вршилац дужности 

замјеника члана, представник цивилног 

друштва. 

 

3. Задатак именованог одбора је да обавља 

послове у складу са чланом 59. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

4. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-136/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 66. и 67. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за борачка 

питања 

 

1.Именују се чланови Комисије за борачка 

питања у следећем саставу: 

 

1. Жељко Чекић, предсједник, одборник, 

2. Петар Боројевић, члан, одборник, 

3. Дарко Вуруна, члан, одборник, 

4. Зоран Ивковић, вршилац дужности 

члана, представник општинских 

организација бораца, РВИ и породица 

погинулих, 

5. Обрад Глушица, вршилац дужности 

члана, представник општинских 

организација бораца, РВИ и породица 

погинулих. 

2.Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 67. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-137/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 74. и 75. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

о именовању Комисије за једнакост и 

равноправност полова у општини 

 

1. Именују се чланови Комисије за једнакост и 

равноправност послова у општини у следећем 

саставу: 

 

 1. Здравко Крњајић, предсједник,одборник, 

 2. Јасна Боројевић, члан, одборник, 

 3. Предраг Пилиповић, члан, одборник, 

 4. Петар Боројевић, члан, одборник, 

 5. Исмет Боснић,члан, одборник. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 75. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 
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3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-138/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  

 На основу чланова 68. и 69. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за културу, заштиту 

околине, културног и природног наслијеђа 

 

1. Именују се чланови Комисије за културу, 

заштиту околине, културног и природног 

наслијеђа у следећем саставу: 

 

 1. Исмет Боснић, предсједник,одборник, 

 2. Дејан Керкез, члан, одборник, 

 3. Горан Томић, члан, одборник, 

 4.Синиша Тешановић, вршилац дужности 

члана, стручно лице, 

 5.Јелена Јаћимовић Јањетовић, вршилац 

дужности члана, стручно лице. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 69. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-139/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 62. и 63. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима 

 

1. Именују се чланови Комисије за мјесне 

заједнице и сарадњу са општинама и градовима 

у следећем саставу: 

 

 1. Невен Ђенадија, предсједник, одборник, 

 2. Исмет Боснић, члан, одборник, 

 3. Предраг Пилиповић, члан, одборник, 

 4. Драгана Миџић, вршилац дужности 

члана, стручно лице, 

 5. Сњежана Боројевић, вршилац дужности 

члана, стручно лице. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 63. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-140/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 72. и 73. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за послове из 

стамбене области 

 

1. Именују се чланови Комисије за послове из 

стамбене области у следећем саставу: 

 1. Петар Боројевић, предсједник, одборник, 

 2. Јасна Боројевић, члан, одборник, 

 3. Никола Јањетовић, члан, одборник, 

 4. Мирјана Бабић, вршилац дужности 

члана, стручњак из области стамбених 

дјелатности, 

 5. Ефраим Подиновић, вршилац дужности 

члана, стручњак из области стамбених 

дјелатности. 
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2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 73. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-141/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

       

 На основу чланова 70. и 71. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спорт и питања 

младих 

 

1. Именују се чланови Комисије за спорт и 

питања младих у следећем саставу: 

 

 1.Предраг Пилиповић, предсједник, 

одборник, 

 2. Здравко Крњајић, члан, одборник, 

 3. Невен Ђенадија, члан, одборник, 

 4. Милан Малинић, вршилац дужности 

члана, представник Омладинског савјета 

општине Костајница, 

 5. Давор Стијак, вршилац дужности члана, 

представник Омладинског савјета општине 

Костајница. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 71. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-142/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу чланова 64. и 65. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 18.12.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за вјерска 

питања 

 

1. Именују се чланови Комисије за вјерска 

питања у следећем саставу: 

 

 1.Исмет Боснић, предсједник, одборник,

 2.Никола Јањетовић, члан, одборник, 

 3. Горан Томић, члан, одборник. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обавља 

послове у складу са чланом 65. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-143/19       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 41/03), а у 

вези са чланом 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 68/07, 109/12, 44/16),  члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница”, 

број: 5/16 и 5/17) и тачке XIII Одлуке о 

оснивању Јавне установе Парк природе ''Уна'' 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 11/19), Скупштина Општине Костајница на 

27. редовној сједници која је одржана 

18.12.2019. године доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

чланова Управног одбора 

Јавне установе Парк природе ''Уна'' 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 
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одбора Јавне установе Парк природе ''Уна'' 

именују се: 

1) Дражен Ољача, као представник 

Општине Нови Град, 

2) Даријан Бабић, као представник 

Општине Козарска Дубица, 

3) Милош Вуруна, као представник 

Општине Костајница, 

4) Свјетлана Мачкић Вујасин, као 

представник Општине Крупа на Уни и 

5) Дејан Павић, као представник 

невладиног сектора. 

 

2. Мандат вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Парк природе 

''Уна'' ће трајати до окончања законом 

прописаног поступка јавне конкуренције за 

избор и именовање чланова Управног одбора 

Парк природе ''Уна'', а најдуже 60 дана. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“, „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“, 

„Службеном гласнику Општине Крупа на Уни“ 

и „Службеном гласнику Општине Нови Град''. 

 

Број:01-022-144/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 141. Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 

12/17) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16 и 5/17), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 18.12.2019. 

године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Да службе припреме план санације локалних 

путева и у план уврсте санацију пута према 

Средњошколском центру, као приоритет. 

 

2. Након припреме плана из тачке 1. овог 

Закључка да се на сљедећој сједници 

Скупштине општине тај план нађе на дневном 

реду. 

 

3.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-117/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:18.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Одлука о усвајању Програма рада Скупштине Општине Костајница за 2020.  

годину…………………………………………………………………………………………...............................1
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Костајница……………………………………………………………………………………………………….10
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Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за буџет и финансије....................................................12 
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