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    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 7/16 
_____________________________________________________________________________

___ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 128. став 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), Мишљења Сндикалне организације 

Општинске управе општине Костајница број 03-

9/16 од 28.04.2016.године и члана 60. и 79. 

Статута општине Костајница («Службени гласник 

општине Костајница», број 5/16), Начелник 

општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

o одређивању критеријума за проглашавање 

вишка нераспоређених службеника 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују основни и 

посебни критерији за утврђивање технолошког 

вишка запослених. 

 

Члан 2. 

Као критерији за утврђивање технолошког 

вишка запослених у општини Костајница су: 

1. Стручна спрема 

2. Додатно усавршавање 

3. Обрађен број предмета у току године 

4. Дужина радног стажа у управи 

5. Статус члана породица погинулог 

борца, РВИ и породице погинулог припадника 

јединице радне обавезе 

 

Члан 3. 

На радно мјесто предвиђено Правилником о 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи општине Костајница 

распоређеује се службеник који има тражену 

стручну спрему.  

 

Члан 4. 

Уколико више службеника има исту стручну 

спрему предност има службеник који има 

положен стручни испит за рад у државним 

органима. 

 

Члан 5. 

У случају да више службеника задовољава 

услове из члана 2. и 3. овог Правилника предност 

има службеник који је у току претходне године 

према анализама имао већи број обрађених 

предмета. 

Ако се не може одлучити ни на основу 

критерија из става 1. овог члана ,као критерији ће 

се узети дужина радног стажа у органима управе.  

 

Члан 6. 

У сваком случају предност при 

распоређивању има службеник који има статус 

члана породице палог борца и РВИ. 

 

Члан 7. 

Уколико службеник посједује стручну 

спрему која Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Костајница није предвиђена ни за 

једно слободно радно мјесто, службеник остаје 

нераспоређен. 

Сва права овог службеника утврђује се 

појединачним рјешењем у складу са законским и 

подзаконским актима, а у складу са Мишљењем 

синдиката од 28.04.2016. год,број 03-9/16. 

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ . 

 

Број: 02-120-02/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 17.05.2016.       Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 128. став 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“,број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Мишљења 

Сндикалне организације Општинске управе 

општине Костајница број 03-9/16 од 

28.04.2016.године и члана 60. и 79. Статута 

општине Костајница («Службени гласник 
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општине Костајница», број 5/16), Начелник 

општине доноси 

 

П Р О Г Р А М 

збрињавања вишка запослених у  

ОУ општине Костајница 

 

1. Овим Програмом, у складу са Законом о 

локалној самоуправи и Законом о раду, 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста у Оппштинској управи општине 

Костајнице ("Службени гласник општине 

Костајница", број 7/15), утврђује се вишак 

запослених и уређују права запослених који су 

утврђени као вишак запослених. 

2. Усљед економских и организационих 

промјена, дошло је до дјеломичног престанка 

потребе за радом запослених на неодређено 

вријеме. 

3. Програм за рјешавање вишка запослених 

нарочито садржи: 

1) Разлоге за престанак потребе за радом 

запослених су економске и организационе 

промјене односно смањења обима посла,које су 

довеле до престанка потребе за обављањем 

послова у Одјељењу за општу управу. 

2) Општина има укупно 28 запослених на 

неодређено вријеме.  

3) Критеријуми за утврђивање вишка 

запослених према којима је утврђен вишак 

запослених су:  

1. Стручна спрема 

2. Додатно усавршавање 

3. Обрађен број предмета у току године 

4. Дужина радног стажа у управи 

5. Статус члана породица погинулог 

борца, РВИ и породице погинулог припадника 

јединице радне обавезе 

4. Мјере за запошљавање: рад код другог 

послодавца путем упућивања обавјести 

послодавцима наводећи број службеника који су 

проглашени вишком и стручном спремом коју 

посједују, а у складу са Мишљењем синдиката од 

28.04.2016 год, број 03-9/16. 

5. Уколико не успију мјере за запошљавање 

из тачке 4. , Начелник општине Костајница ће у 

року од 30 дана донијети рјешење о престанку 

радног односа. 

6. Послодавац је дужан да запосленима 

којима престаје радни однос исплати отпремнину 

и обезбједи отказни рок у трајању предвиђеном 

законом и посебним колективним уговором ради 

тражења запослења. 

7. Запослени кога је послодавац прогласио 

вишком до престанка радног односа, остварује 

право на лична примања и право на пензијско-

инвалидско осигурање и здравствену заштиту у 

складу са законским и подзаконским актима. 

8. Послодавац је овај акт донио након 

разматрања и узимања у обзир мишљења 

Синдикалне организације Општинске управе 

општине Костајница. 

9. Овај Програм ступа на снагу oсмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Костајница". 

 

Број: 02-120-03/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 17.05.2016.       Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

    ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

      Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


