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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 8/20 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16. 5/17 и 13/19) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 20.07.2020. године доноси слиједећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о раду 

Скупштине Општине Костајница за 2019. 

годину. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-40/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16. 5/17 и 13/19) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 20.07.2020. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине Костајница усваја 

Извјештај о раду Правобранилаштва Републике 

Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 

Приједор, за 2019. годину. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-41/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница (“Службни гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16, 5/17 и 13/19) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) 

Скупштина Општине Костајница на 30. 

редовној сједници одржаној 20.07.2020. године 

донијела је: 

 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Начелник Општине Костајница, као орган 

јединице локалне самоуправе, не извршава своје 

надлежности у складу са законом и то: 

-Скупштини Општине није доставио на 

усвајање полугодишњи и годишњи извјештај о 

извршењу буџета Општине Костајница за 2019. 

годину, 

-Скупштини Општине није доставио на 

усвајање Извјештај о раду начелника Општине 

за 2019. годину, 

-Скупштини Општине није доставио на 

разматрање и усвајање приједлоге одлука и 

других општих аката који су дефинисани 

Програмом рада Скупштине Општине 

Костајница за 2019. годину које је био у обавези 

као предлагач да достави, а све у складу са 

Извјештајем о раду Скупштине Општине 

Костајница за 2019. годину, 

-није извршио Рјешење о разрјешењу начелника 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, 

- није извршио Рјешење о опозиву и смјени 

замјеника начелника општине, 

-не примјењује Одлуку о висини плата 

функционера општине Костајница. 

 

2.Обавезује се предсједник Скупштине 

Општине да у име Скупштине Општине 

Костајница од Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске затражи надзор 

над радом Начелника Општине Костајница и 

предузимање мјера којим ће се извршити 

надлежности Начелника Општине. 
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3.Овај Закључак ступа на снагу осмог (8) дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

Број: 01-022-42/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница (“Службни гласник Општине 

Костајница”, број:5/16, 5/17 и 13/19) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) 

Скупштина Општине Костајница на 30. 

редовној сједници одржаној 20.07.2020. године 

донијела је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1.Задужује се Начелник Општине да у року 10 

дана од дана ступања на снагу овог Закључка 

Скупштини Општине достави Информацију о 

предузетим мјерама и активностима надлежних 

органа и служби Општине Костајница у 

сузбијању ширења вируса корона (Covid 19) на 

подручју Општине. 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу осмог (8) дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

“Општине Костајница”. 

 

Број: 01-022-43/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница (“Службни гласник Општине 

Костајница”, број:5/16, 5/17 и 13/19) и члана 

141. Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) 

Скупштина Општине Костајница на 30. 

редовној сједници одржаној 20.07.2020. године 

донијела је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1.Задужује се Начелник Општине да у складу са 

својим надлежностима постави видео-надзор у 

све службене просторије Општинске управе, те 

да у складу са законским и подзаконским 

актима овласти службена лица за приступ и 

обраду видео-надзора. 

 

2.Задужује се Начелник Општине да у складу са 

својим надлежностима донесе потребне одлуке 

и правилнике о постављању и кориштењу 

видеонадзора у службеним просторијама 

Општинске управе. 

 

3.Видео надзор поставити на адекватна мјеста, а 

на основу организацијских и сигурносних 

потреба, те техничких могућности. 

 

4.Овај Закључак ступа на снагу осмог (8) дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

“Општине Костајница”. 

 

Број: 01-022-44/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 

97/16 и 36/19), члана 35. став (2) тачка 2) и 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(”Службени гласник Општине Костајница”, 

број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) Скупштина 

Општине Костајница на 30. редовној сједници, 

одржаној 20.07.2020. године, донијела је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

због неизвршавања одлука Скупштине 

општине Костајница 

 

1. Везано за тешко кршење Закона о локалној 

самоуправи, Статута општине и Пословника 

Скупштине, а због неизвршавања 

Скупштинских одлука од стране начелника 

општине Драге Бундале, замјеника начелника 

Горана Рабата и разрјешеног начелника 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Ненада Рељића, Скупштина 

општине Костајница обавезује предсједника 

Скупштине општине да одмах данас по 

усвајању овог Закључка обавијести 

Министарство управе и локалне самоуправе 

Републике Српске, Предсједника Републике 

Српске, Предсједника Народне Скупштине 

Републике Српске и Предсједника Владе 

Републике о непоштовању Одлука Скупштине 

општине Костајница од стране горе поменутих 

лица. 

 

2. Скупштина општине Костајница обавезује 

начелника Одјељења за општу управу да сачини 

извјештај о свим потписаним документима од 
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стране разријешеног замјеника начелника и 

начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности почев од 01.06.2020. 

године када су Одлуке о њиховом разрјешењу 

ступиле на снагу, па до данас. 

 

3. Скупштина општине Костајница обавезује 

предсједника Скупштине општине да уколико 

се не спроведу ове скупштинске одлуке до 

ступања на снагу овог закључка поднесе 

кривичну пријаву са свим прилозима против НН 

лица због неизвршавања Одлука Скупштине 

општине Костајница и лажног представљања, 

јер је сад већ очигледно да горе наведена лица 

нису и једини у ланцу одговорности, а кривична 

пријава против НН лица ће обавезати МУП 

Републике Српске и Тужилаштво да спроведу 

пуну истрагу око овог случаја кршења Уставног 

поретка РС, јединственог у Републици Српској, 

јер је ово први пут да се у једној општини на 

овакав начин не поштују одлуке Скупштине 

општине. 

 

4. Овај Закључак ступа на снагу осмог (8) дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

Број: 01-022-45/20.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.07.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-569/20 

Датум 13.07.2020. год.  

 

На основу члана 21 a Закона о заштити личних 

података („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 49/06, 76/11 и 89/11), члана 

59. и 82. став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Репуиблике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 79. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16, 5717 и 13/19), начелник 

Општинe дана 13.07.2020. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о постављању система видеонадзора 

 

I 

Овом Одлуком регулишу се правила обраде 

личних података путем видеонадзора, начин 

постављања и кориштења техничких помагала 

за видеонадзор, одређују се локације на којима 

ће бити постављен систем видео надзора у 

службеним просторијама Општинске управе и 

на јавним површинама на подручју Општине 

Костајница, као и овлаштене особе (обрађивачи) 

за приступ и обраду личних података добивених 

системом видео надзора. 

II 

Видео надзор поставља се у просторијама и на 

јавним површинама, како слиједи: 

1)објекат – зграда Општинске управе - двије 

камере и то једна у ходнику зграде на доњем 

спрату и једна у шалтер сали; 

 

2)на улаз депоније отпада  у Горњој Слабињи; 

 

III 

Овлаштене особе за приступ и обраду личних 

података добивених системом видео надзора су:  

 

1)администратор Општине Костајница и 

Самостални стручни сарадник за 

предузетништво за видеонадзор постављен у 

згради Општине и на депонију иотпада; 

 

2)Комунални полицајац за видеонадзор 

постављен на депонију отпада у Горњој 

Слабињи; 

 

IV 

1)За надзор објекта зграде Општинске управе 

обрађивачи су овлаштени користити техничке 

уређаје за видеонадзор, те примјењивати и друга 

техничка помагала за снимање и дигиталну 

обраду догађаја у и око објекта зграде општине. 

Технички уређаји за видео надзор се постављају 

на видљиво мјесто. 

 

2) Корисници услуга Општине и запослени у 

Општинској управи биће обавијештени о 

вршењу видео надзора. Обавјештење ће бити 

постављено на улазу (главним улазима) у 

просторије установе тако да је видљиво свим 

особама које користе просторије установе по 

било ком основу. 

 

3) Обавјештење је адекватне величине на којем 

се налази слика камере и јасно видљив натпис – 

„ПАЖЊА! - ОБЈЕКАТ ЈЕ ПОД ВИДЕО 

НАДЗОРОМ". Обавјештење садржи 

појединости о видео надзору које ће се 

дефинисати посебним Правилником. 

 

V 

Сврха постављања видео надзора је заштита 

људи и имовине. 

  

VI 

Општина ће снимке настале кориштењем 

апликације за видеонадзор похрањивати на 

снимачу, обрађивати и користити у складу са 

Законом о заштити личних података. 

 

VII 

Настале снимке могу се копирати или другачије 

електронски обрађивати због доказивања крађе, 

оштећења возила и имовине, угрожавања 
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здравља и сигурности запослених општине или 

корисника услуге. 

 

VIII 

1) Обрада личних података путем видео надзора 

врши се у облику видео записа који садржи: 

слику, датум и вријеме.   

2) Кориштење видеонадзора, прикупљање и 

даљња обрада података који су добијени 

системом видеонадзора уредиће се 

Правилником о кориштењу видеонадзора. 

3) Видео надзор ће се поставити на адекватна 

мјеста, а на основу организацијских и 

сигурносних потреба, те техничких могућности.  

4) Мјеста за постављање надзора дефинисана су 

шемом камера, а које ће се ажурирати у складу 

са потребама и која је саставни дио ове Одлуке. 

 

IX 

1) Контролу, начин и врсту кориштења података 

који се прикупљају видео надзором вршиће 

запослени Општинске управе,у складу са 

тачком III ове Одлуке, а што ће бити одређено 

посебним рјешењем .  

2) Видео запис се чува 30 дана од дана настанка 

након чега се брише.  

3) Приступ видео запису може се омогућити 

полицији у случају инцидентних ситуација. 

4) Да би се видео запис дао полицији на увид 

потребно је да су испуњени сљедећи услови: 

А) Да се десила инцидентна ситуација везана за 

угрожавање сигурности имовине или здравља 

људи,  

б) Да је надлежни полицијски орган поднио 

писмени захтјев за омогућавање приступа видео 

записима са јасно одређеним временским 

раздобљем за који тражи приступ видео 

записима, 

в) Да у архиви снимљеног материјала постоји 

видео снимак у траженом временском 

раздобљу. 

 

X 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“ 

 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

    Драго Бундало,дипл.ек.
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