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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

    БРОЈ 13/19 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу чланова 39. став (2) тачка 1) и 

85. Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19)и чланова 78. и 124. став (4) 

Статута општине Костајница (''Службени 

гласник Општине Костајница'', број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 30.12.2019. године, 

донијела је:  

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Статута 

Општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање 

Статута Општине Костајница, број:01-022-36/16 

од 31.03.2016.године и 01-022-26/17 од 

24.3.2017. године (''Службени гласник Општине 

Костајница'', број: 5/16 и 5/17) са одредбама 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

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

и одредбама Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16) – у даљем тексту Статут. 

 

Члан 2. 

Члан 54. Статута став (3) се мијења и 

гласи: 

(3) У случају из става 2. овог члана када 

приједлог за разрјешење подноси 1/3 одборника, 

приједлог се доставља Начелнику Општине а 

Начелник Општине доставља мишљење 

Скупштини Општине у року од 5 дана од дана 

пријема приједлога. 

 

Члан 3. 

У члану 60. Статута иза става (2) додаје се 

нови став који гласи: 

Начелник општине дужан је да редовно 

информише скупштину о остваривању политике 

јединице локалне самоуправе и да одговара на 

одборничка питања и иницијативе на начин и у 

роковима утврђеним Пословником о раду 

Скупштине Општине Костајница. 

 

Члан 4. 

У члану 62. Статута бришу се ставови (4) и 

(5), а став (2) и став (3) се мијењају и гласе: 

(2) Избор, опозив и разрјешење замјеника 

врши се по поступку предвиђеном за избор, 

опозив и разрјешење предсједника скупштине. 

(3) Поступак избора, опозива и разрјешења 

замјеника начелника Општине уређује се 

Пословником Скупштине Општине, у складу са 

законом. 

 

Члан 5. 

Органи Општине ускладиће општа акта са 

одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана 

њеног ступања на снагу.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број:01-022-145/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 26) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

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

и члана 78. Статута Општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број:5/16 и 5/17), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

30.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница (''Службени гласник Општине 

Костајница'', број: 5/16 и 5/17) са одредбама 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 36/19) – у 

даљем тексту Пословник. 

 

Члан 2. 

Члан 182. Пословника став (1) тачка (г), 

став (3) и став (4) се мијењају, а став (5) постаје 

члан (6), док се додаје нови став (5) и гласи: 
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         (1) (г) у другим случајевима 

утврђеним законом, Статутом општине и 

Пословником о раду Скупштине општине.  

(3) Функционери из става 1. овог члана 

могу бити смијењени са функције ако исту 

не обављају у складу са Уставом, законом и 

у оквиру датих овлашћења, те ако функцију 

не обављају савјесно или довољно 

успјешно, у складу са Статутом и 

Пословником о раду Скупштине општине. 

(4) Иницијативу за смјену горе 

наведених функционера може покренути 9 

одборника у Скупштини, а приједлог за 

смјену замјеника начелника може да 

поднесе  начелник општине. 

(5) (а) Уколико је у питању 

иницијатива из члана (4) коју покреће 9 

одборника, начелник има рок од 5 дана да 

предлагачима достави мишљење на 

иницијативу, а након тога иницијатива иде 

у редовну скупштинску процедуру на 

гласање. 

       (б) Уколико је у питању приједлог 

начелника из члана (4) он се упућује 

директно у скупштинску процедуру на 

гласање. 

 

Члан 3. 

Органи Општине ускладиће општа акта са 

одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана 

њеног ступања на снагу.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-146/19.   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 11. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/05 и 98/13), члана 39. и  40. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

5/16 и 5/17) и члана 78. Статута општине 

Костајница  («Службени гласник општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

30.12.019. године доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за утврђивање 

материјалне штете 

 коју је на раду или у вези са радом 

проузроковао функционер општине 

Костајнице  

 

1.Именује се Комисија за утврђивање 

материјалне штете коју је на раду или у вези са 

радом проузроковао функционер општине 

Костајнице намјерно или из крајње непажње у 

слиједећем саставу: 

 

1. Марко Чолић, предсједник 

2. Здравко Крњајић, члан 

3. Дарко Вуруна, члан 

4. Исмет Боснић, члан 

5. Сандра Малеш, члан 

 

2.Задатак именоване Комисије је да у 

складу са одредбама Правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

службеника јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:11/17) утврди постојање и висину штете, 

околности под којима је штета настала, 

учиниоца штете, одговорност  за проузроковану 

штету и начин накнаде штете. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

Број:01-022-148/19.   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.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 

30.12.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за борбу против корупције 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови 

Комисије за борбу против корупције у 

следећем саставу: 

 

1.Мирјана Крњаић, 
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2.Исмет Боснић, 

3.Дарко Палија, 

4.Вахидин Будимлић, 

5.Предраг Пилиповић. 

 

2. Ступањем на снагу овог Рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању 

Комисије за борбу против корупције 

(„Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 12/18 и 11/19). 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-149/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. и 40. Пословника о 

раду Скупштине Општине  Костајница 

(„Службени гласник Општне Костајница“, број 

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

Костајница  (“Службени гласник Општине  

Костајница”, број 5/16 и 5/17), а везано за 

Стратегију за борбу против корупције 2015-2019 

године, Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 30.12.2019. године 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за борбу против 

корупције 

 

1.Именује се Комисија за борбу против 

корупције у слиједећем саставу: 

 

1) Исмет Боснић, предсједник, 

2) Предраг Пилиповић, члан, 

3) Жељко Чекић, члан, 

4) Мирјана Крњаић, члан, 

5) Марко Чолић, члан. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да:  

 прати стање на уочавању појава сваког 

облика корупције тј. злоупотребе 

овласти ради личне или скупне користи, 

било да се ради о јавном или приватном 

сектору; 

 прати појаве незаконитог располагања 

буџетским средствима, јавним 

фондовима, другим видовима јавне 

потрошње, као и располагања 

средствима у јавним предузећима, 

јавним установама ; 

 указује одборницима Скупштине на 

појаве незаконитог или несавјесног 

кориштења средстава у областима које 

прате и подноси мишљења и приједлоге 

Скупштини у остваривању њених права 

и дужности у оквиру борбе против 

корупције; 

 предлаже скупштини општине 

доношење мјера ради заштите свих 

облика својине и отклањање 

евентуалних штета; 

 разматра трошење средстава из буџета 

према буџетским корисницима од 

стране буџетских корисника, 

 даје мишљење о прописима и другим 

актима од значаја за борбу против 

корупције и иницира доношење 

одговарајућих прописа и других аката 

који ће допринијети борби против 

корупције, 

 остварује сарадњу са другим државним 

органима и сличним тијелима у Босни и 

Херцеговини, Републици Српској, као и 

међународним организацијама и 

тијелима у оквиру борбе против 

корупције; 

 иницира испитивање и разматрање 

евентуалних случајева корупције на 

подручју Општине, по властитом 

сазнању или по поднесеним пријавама и 

о уоченим и пријављеним појавама 

корупције обавјештава надлежне 

органе; 

 има право тражења и увида у општа 

акта,акта пословања,извјештаје о раду и 

финансијске извјештаје јавних установа 

и предузећа чији је оснивач Општина, 

као и надлежних одјељења Општинске 

управе; 

 разматра иницијативе грађана и 

организација за покретање 

одговорности носилаца јавних функција 

и према потреби предлаже СО-е или 

другим ндалежним органима покретање 

поступка за утврђивање њихове 

одговорности; 

 разматра и друга питања из домена 

заштите људских права и слобода,ако и 

могућности побољшања рада 

општинске управе и институција које 

врше јавна овлашћења из надлежности 

Општине; 

 разматра и проучава појаве на које се у 

представкама и приједлозима указује, 

ради сагледавања узрока због којих се 

представке и приједлози упућују 

Скупштини и предлаже предузимање 

потребних мјера; 
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 обавља и друге послове сходно 

Пословнику и потребама Скупштине. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

Број:01-022-150/19.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу чланa 142. Пословникa о раду 

Скупштине Костајница („Службени гласник 

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

78. Статута Општина Костајница („Службени 

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

Скупштина општине Костајница доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1.С обзиром да није дошло до усвајања Буџета 

општине Костајница за фискалну 2020. годину и 

да ће се у складу са одредбама Закона о 

буџетском систему примјенити привремено 

финансирање, задужује се начелник општине 

Костајница, да распусти Кабинет начелника 

општине Костајница и укине радна мјеста шеф 

Кабинета начелника и Савјетник начелника 

Општине за послове Општинске управе 

Општине Костајница. 

 

2.Укидање радних мјеста шефа Кабинета 

начелника општине и Савјетника  начелника 

Општине за послове Општинске управе 

Општине Костајница је  потребно из разлога 

увођења мјера штедње и стабилизације буџета. 

 

3. Права по основу радног односа запосленим на 

радним мјестима из тачке 1. oвог  Закључка 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом. 

 

4.Задужује се начелник општине Костајница да 

до слиједећег засједања Скупштине  општине 

Костајница достави Скупштини Извјештај о 

предузетим мјерама из тачке  1. овог Закључка. 

 

5.Овај Закључак ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања  у “Службеном  гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022-147/19.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:31.12.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 
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