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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 14/16 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 53. став (2) и члана 79. став 

(2) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

5/16), Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 14.12.2016. године 

донијела  следећу. 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању листе стручњака за чланове 

конкурсних комисија у поступку попуне 

упражњених радних мјеста у Општинској 

управи 

 

Члан 1. 

Утврђује се листа стручњака за чланове 

конкурсних комисија у поступку попуне 

упражњених радних мјеста у Општинској управи 

Општине Костајница, у слиједећем саставу 

 

1. Бранка Тривановић, ВСС, дипломирани 

географ-туризмолог, 

2. Горан Рабат, ВСС, дипломирани 

економиста, 

3. Милан Стојаковић, ВСС, дипломирани 

инжињер саобраћаја, 

4. Љубиша Лукић, ВСС, специјалиста опште 

хирургије, 

5. Драган Грубљешић, ВСС, доктор медицине, 

6. Сања Боројевић, ВСС, дипломирани 

новинар, 

7. Светлана Ђурђевић, ВСС, магистар 

политологије, 

8. Љиљана Стијак, ВСС, дипломирани 

правник, 

9. Божана Боројевић, ВСС, дипломирани 

политолог, 

10. Зоран Лотиња, ВСС, дипломирани прав. за 

безбједност и криминалистику, 

11. Мирјана Кукрика, ВСС, дипломирани 

инжињер грађевинарства, 

12. Ирена Илић, ВСС, дипломирани правник, 

13. Драгана Дејановић, ВСС, Маст. економије, 

14. Јелена Јаћимовић Јањетовић, ВСС, 

професор, 

15. Миле Дејановић, ВСС, дипломирани 

инжињер саобраћаја, 

16. Ранко Милијевић, ВСС, дипломирани 

инжињер машинства, 

17. Борислав Стојнић, ВСС, дипломирани 

инжињер саобраћаја, 

18. Драгомир Бијелић, ВСС, дипломирани 

инжињер шумарства, 

19. Бојан Новаковић, ВСС, доктор 

стоматологије, 

20. Маја Кукрика, ВСС, професор енглеског 

језика, 

21. Ацо Мачак, ВСС, дипломирани правник, 

22. Зоран Бајалица, ВСС, дипломирани 

економиста, 

23. Младен Драгаш, ВСС, доктор медицине, 

24. Наташа Тешановић, ВСС, дипломирани 

психолог, 

25. Биљана Дејановић Глигић, ВСС, 

дипломирани санитарни инжињер, 

26. Драгана Миџић, ВСС, дипломирани 

новинар, 

27. Николина Станковић Дрљача, ВШС, виши 

спортски тренер, 

28. Тамара Аврамовић, ВСС, дипломирани 

новинар, 

29. Синиша Дејановић, ВСС, дипломирани 

економиста,  

30. Ефраим Подиновић, ВСС, магистар 

економије, 

31. Милан Малинић, ВСС, дипломирани 

инжињер пољопривреде, 

32. Сњежана Боројевић, ВСС, професор 

енглеског језика, 

33. Давор Стијак, ВСС, дипломирани 

политолог, 

34. Маја Плавуљ, ВСС, професор енглеског 

језика. 

 

Члан 2. 

За спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање секретара скупштине, скупштина 

именује комисију. Комисија има пет чланова, од 

којих је један члан са листе стручњака коју 

утврђује скупштина. 
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Члан 3. 

Приликом спровођења поступка за пријем 

службеника начелник општине именује 

конкурсну комисију. Конкурсна комисија има 

пет чланова, од којих су два члана са листе 

стручњака коју утврђује скупштина. 
 

Члан 4. 

Конкурсна комисија је обавезна да поступак 

попуне упражњеног радног мјеста у Општинској 

управи Општине врши у складу са Законом о 

локалној самоуправи и Законом о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању јединствене листе 

стручњака за чланове изборних комисија у 

поступку попуне упражњених радних мјеста у 

Општинској управи Општине Костајница ( 

“Службени гласник Општине Костајница“, број: 

3/13 и 2/14) 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-91/16.           

Датум:14.12.2016. год  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12., 2.14., и 2.15. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

23/01, 7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7 став 1. тачка 

а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини  

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

9/10, 37/10, 74/11, 6/16 и 13/16) и члана 78. 

Статута Општине Костајница ( „Службени 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 14.12.2016. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о објављивању јавног огласа за именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

Костајница 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови за 

расписивање јавног огласа за избор и именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

Костајница. 

 

Члан 2. 

(1) У Општинску изборну комисију 

Костајница треба да се именује један члан. 

(2) Састав Општинске изборне комисије је 

мултиетничан, тако да одражава заступљеност 

конститутивних народа, укључујући и остале, 

водећи рачуна о посљедњем попису 

становништва спроведеном на државном нивоу. 

(3) Састав Општинске изборне комисије ће 

у правилу одражавати равноправну 

заступљеност полова, односно у  саставу 

Општинске изборне комисије обезбједиће се да 

је један од полова заступљен са 1/3 од укупног 

броја чланова. 

 

Мандат 

Члан 3. 

Мандат члана Општинске изборне комисије 

траје седам (7) година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

Одлуку о именовању донесену од стране 

надлежног органа за именовање (Скупштине 

општине). 

 

Статус 

Члан 4. 

(1)Члан Општинске изборне комисије не 

заснива радни однос. 

(2)Члан Општинске изборне комисије има 

право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у 

складу са одредбама Изборног закона БиХ, 

другим подзаконским актима који регулишу 

предметну област и Одлуком Скупштине 

општине. 

 

Квалификације 

Члан 5. 

(1) Кандидат за члана Општинске изборне 

комисије мора испуњавати опште и посебне 

услове прописане Изборним законом БиХ и 

Упутством о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини. 

 

(2) Општи услови које кандидат мора 

испуњавати: 

 1. да је лице са правом гласа- лицe 

старијe од 18 година 

 2. да је лице са одговарајућом 

стручном спремом и искуством у спровођењу 

избора. 
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(3) За члана Општинске изборне комисије 

не може бити именовано лице: 

 1. које се не може кандидовати у 

смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а. Изборног 

закона БиХ, 

 2. које је члан највишег извршно-

политичког органа политичке странке или 

коалиције  (предсједник, потпредсједник, 

генерални секретар или члан извршног одбора 

или главног одбора), 

 3. које је носилац изабраног мандата 

или члан извршног органа власти, осим у 

случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. 

Изборног закона БиХ, 

 4. које је кандидат за изборе за било 

који ниво власти и 

 5. којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона или 

прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 

четири (4) године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке, 

  

(4) Посебни услови које кандидат мора 

испуњавати: 

а) да има завршен факултет, VII/1  

степен стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања с најмање 180 

ЕЦТС или завршену вишу школу односно VI/1 

степен стручне спреме друштвеног смјера  

 

Изузетно од одредбе овог става тачка а), 

члан изборне комисије може бити особа са VII/1 

степеном стручне спреме и другог смјера, 

уколико посједује искуство у раду изборне 

комисије у трајању од најмање двије године од 

ступања на снагу Изборног закона БиХ. 

б) Да посједује искуство у провођењу 

избора. 

Изузетно од одредбе овог става тачка б), 

члан изборне комисије може бити лице које има 

завршен правни факултет или завршен правни 

факултет Болоњског система студирања с 

најмање 180 ЕЦТС бодова. 

 

(5) Под искуством у провођењу избора 

подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији, 

б) чланство у бирачком одбору, 

в) рад у стручним органима који су пружали 

помоћ у провођењу избора и  

г) објављивање стручних и научних радова из 

области избора. 

 

 Јавни оглас  

Члан 6. 

(1) Јавни оглас треба да садржи: 

1. опште услове за кандидате прописане 

законом, 

2. посебне услове за кандидате 

прописане чланом 2.2, 2.3 и 2.14 Изборног закона 

БиХ и чланом 2. и 3. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини, 

3. напомену о потребној полној и 

националној структури, 

4. трајање мандата изабраног члана, 

5. изузетке у посебним условима за 

члана изборне комисије, 

6. статус чланова  Општинске изборне 

комисије, 

7. потребна документа која се 

достављају уз пријаву на јавни оглас, 

8. рок за подношење пријава. 

 

Члан 7. 

Јавни оглас за именовање чланова 

Општинске изборне комисије Костајница 

објавиће се у дневним новинама „Еуро Блиц“ и 

ЈП „Радио Костајница“  и остаје отворен осам (8) 

дана од дана објављивања. 

 

Конкурсна комисија 

Члан 8. 

(1) Скупштина општине Костајница, као 

надлежни орган за именовање чланова 

Општинске изборне комисије, именује Комисију 

за провођење поступка по јавном огласу 

(Конкурсна комисија), која броји три члана. 

(2) Задаци Конкурсне комисије дефинисаће 

се Актом о именовању конкурсне комисије и 

овом Одлуком. 

 

Члан 9. 
По затварању јавног огласа Конкурсна 

комисија подноси писани извјештај Скупштини 

Општине, у којем наводи све релевантне податке 

за свако лице које је поднијело захтјев по јавном 

огласу. У наведеном извјештају Конкурсна 

комисија врши класификацију кандидата на оне 

који испуњавају услове тражене јавним огласом 

и на оне који не испуњавају услове. Са 

кандидатима који испуњавају услове јавног 

огласа Конкурсна комисија обавља интервју, 

након чега сачињава ранг-листу са редослиједом 

кандидата према успјеху постигнутом на 

интервју и исту доставља Скупштини Општине. 

Скупштина Општине, цијенећи положај 

кандидата на ранг-листи, доноси одлуку о 

именовању једног члана Општинске изборне 

комисије. 

 

Члан 10. 

Након завршене процедуре именовања 

једног члана Општинске изборне комисије, а у 

циљу провођења поступка давања сагласности на 

акт о именовању од стране Централне изборне 

комисије БиХ, Скупштина општине доставља 

Централној изборној комисији БиХ сљедећу 

документацију: 
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- Одлуку о именовању члана Општинске 

изборне комисије, 

- Упитник са подацима именованог члана 

изборне комисије, 

- Доказ о стручној спреми именованог члана 

изборне комисије, 

- Доказ о изборном искуству именованог члана 

изборне комисије у смислу члана 2. став (2) 

Упутства, осим у случају који је прописан 

чланом 3. став (3) Упутства, 

- Овјерену фотокопију личне карте именованог 

члана изборне комисије, 

- Изјашњење о националној припадности, 

својеручно потписано од стране именованог 

члана изборне комисије, 

- Изјаву да није члан највишег извршног 

органа нити једне политичке странке или 

коалиције, својеручно потписану од стране 

именованог члана изборне комисије, 

- Акте које се односе на објављивање јавног 

огласа и рад конкурсне комисије. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-92/16. 

Датум:14.12.2016 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

 На основу члана 7. став 1. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

9/10, 37/10, 74/11, 6/16 и 13/16) и члана 78. 

Статута општине Костајница ( „Службени 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 14.12.2016. године донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Конкурсне комисије за 

провођење поступка по јавном огласу за 

именовање члана Општинске изборне 

комисије Костајница  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се именовање 

Конкурсне комисије за провођење поступка по 

јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Костајница ( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија) у 

слиједећем саставу: 

 

1. Мирослав Стијак, предсједник, 

2. Хаседа Суљановић, члан, 

3. Александар Пашић, члан. 

 

Члан 2. 

Задатак Конкурсне комисије је да по 

затварању јавног огласа поднесе писани 

извјештај Скупштини општине, у којем ће 

навести све релевантне податке за свако лице 

које је поднијело захтјев по јавном огласу. У 

наведеном извјештају Конкурсна комисија врши 

класификацију кандидата на оне који испуњавају 

услове тражене јавним огласом за чланове 

општинске изборне комисије и на оне који не 

испуњавају услове. Са кандидатима који 

испуњавају услове јавног огласа Конкурсна 

комисија обавља интервју, након чега сачињава 

ранг-листу са редослиједом кандидата према 

успјеху постигнутом на интервјуу и исту 

доставља Скупштини Општине. 

 

Члан 3. 

Конкурсна комисија је дужна да приликом 

провођења поступка по јавном огласу за избор и 

именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница примјењује важеће одредбе 

Изборног закона БиХ, Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини и одредбе Одлуке о 

објављивању јавног огласа за именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Костајница 

коју је усвојила Скупштина Општине 

Костајница.  

Члан 4. 

Конкурсна комисија престаје са радом 

даном добијања сагласности Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине  на акт о 

именовању једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница. 

 

Члан 5. 
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-93/16. 

Датум:14.12.2016  

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

     Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 22. Породичног 

закона („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 54/02, 41/08 и 63/14) и члана 78. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

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

Општине Костајница је на сједници одржаној 

дана 14.12.2016. године донијела следећу. 

 

ОДЛУКУ 

о именовању одборника Скупштине 

Општине Костајница који ће присуствовати 

закључењу брака  

 

Члан 1. 

Као представници Скупштине Општине 

Костајница приликом закључења брака именују 

се слиједећи одборници: 

 

1. Владимир Ћопић, 

2. Марко Милашин, 

3. Здравко Крњајић, 

4. Дарко Вуруна, 

5. Невен Ђенадија, 

6. Вахидин Будимлић, 

7. Предраг Пилиповић, 

8. Јасна Боројевић, 

 

Члан 2. 

Вјенчању ће присуствовати одборник кога 

грађани који закључују брак одаберу по својој 

вољи. 

Члан 3. 

Задужује се начелник Општине Костајница 

да донесе акте на основу којих ће се вршити 

исплата накнада за вјенчање одборника и 

матичару. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању одборника СО-е 

Костајница који ће присуствовати закључењу 

брака („Службени гласник Општине 

Костајница“, број:8/12 и 4/13) 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

 

Број: 01-022-94/16.  

Датум:14.12.2016. год.   

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 14. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“ број: 

5/16), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.12.2016. године 

доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о покрићу дефицита Буџета Општине 

Костјаница за извјештајни период 01.01.-

31.12.2015. 

 

I 

Одобрава се покриће дефицита буџетског 

дефицита Општине Костајница за извјештајни 

период 01.01.-31.12.2015. године у износу од 

160.937,00 KM . 

 

II 

Покриће дефицита извршићете се 

смањењем јавне потрошње и то у 2016. години у 

износу од 87.730,00 КМ, а преостали дио у 

једнаким дијеловима у току 2017. и 2018. године, 

што ће бити планирано Одлуком о усвајању 

Ребаланса Буџета Општине Костајница за 2016. 

годину. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-95/16.      

Датум:14.12.2016.  

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

  Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 31. став ђ) Закона о 

буџетском систему  („Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:05/16), 

Скупштина Општине на сједници одржаној дана 

14.12.2016.године донијела је: 

 

О Д Л У К У    

о усвајању  нацрта ребаланса буџета 

општине костајница за 2016. годину 
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Члан 1. 

Скупштина Општине Костајница усваја 

нацрт Ребаланса Буџета  Општине Костајница за 

2016. годину у износу од 2.765.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022-96/16.           

Датум:14.12.2016.год.     

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 31. став ђ) Закона о 

буџетском систему  („Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16 ), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07), Скупштина Општине на сједници 

одржаној дана 14.12.2016.године донијела је: 

 

О Д Л У К У    

о усвајању нацрта буџета општине 

костајница за 2017. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина Општине Костајница усваја 

нацрт Буџета Општине Костајница за 2017. 

годину у износу од 2.690.000 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-97/16. 

Датум:14.12.2016.год. 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 48. став (1), (2), (3), (4) и 

(5). Закона о локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник  Општине Костајница” број: 5/16), 

Скупштина Општине на сједници одржаној дана 

14.12.2016. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  између начелника Општине у 

случају престанка мандата 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају 

дужности између начелника Општине у случају 

престанка мандата, у слиједећем саставу: 

 

1.Александар Пашић, предсједник-запослен 

у Општинској управи, 

2.Мирјана Костадиновић, члан –запослена у 

Општинској управи, 

3.Мирјана Крњаић, члан – запослена у 

Општинској управи. 

 

Именују се замјеници Комисије за 

примопредају дужности између начелника 

Општине у случају престанка мандата у 

слиједећем саставу: 

 

1.Горан Милијевић, замјеник предсједника-

запослен у Општинској управи, 

2.Љиљана Слијепчевић, замјеник члана - 

запослена у Општинској управи, 

3.Хаседа Суљановић, замјеник члана – 

запослена у Општинској управи. 

 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове Одлуке именује 

се на период од четири године, са могућношћу 

поновног избора. 

 

Члан 3. 

Примопредаја дужности  врши се у 

складу са етичким принципима, јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним приступом свих 

учесника у процесу примопредаје. 

 

Члан 4. 
Циљ примопредаје дужности је 

обезбјеђивање континуитета рада из дјелокруга 

Општине, стабилност и несметани развој 

локалне заједнице. 

 

 

Члан 5. 

Примопредаја дужности, службених 

аката и печата врши се између начелника  

Општине који предаје дужност и новоизабраног 

начелника који прима дужност. 

 

Члан 6. 

Примопредаја дужности подразумијева 

подношење: 
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1) извјештаја о обављању послова из 

дјелокруга органа, 

2) финансијког извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 

току, 

4) предају затечених службених аката, 

службених печата и других списа и 

извјештаја од значаја за рад органа. 

 

Члан 7. 

Примопредаја дужности након 

спроведених избора спроводи се између 

начелника општине који предаје дужност и 

начелника општине који прима дужност 

најкасније у року од осам дана од дана од дана 

потврде мандата од органа надлежног за 

спровођење избора за начелника Општине.  

Члан 8. 

Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама начелника Општине.  

 

Члан 9. 

(1) Приликом примопредаје дужности 

обавезно се сачињава записник. 

(2) Записник о примопредаји дужности 

сачињава секретар Скупштине.  

(3) Записник о примопредаји дужности 

сачињава се у три примјерка, од којих се један 

примјерак уручује лицу које у смислу одредаба 

ове одлуке предаје дужност, један лицу које 

преузима дужност, а један примјерак се предаје 

надлежним службама ради архивирања. 

 

Члан 10. 

Записник о примопредаји дужности треба 

да садржи: 

1) мјесто, датум и правни основ 

примопредаје дужности, 

2) лично име (презиме и име) и функцију 

лица које предаје дужност и лица које 

прима дужност, 

3) лична имена лица која присуствују 

примопредаји дужности, 

4) правни акт којим је формирана Комисија, 

5) попис и опште податке о службеним 

актима који су предмет примопредаје 

дужности, по годинама, врсти, количини и 

стању тих аката, 

6) број службених печата који су предмет 

примопредаје, 

7) лична имена чланова Комисије који 

потписују записник, 

8) напомене у вези са предметом 

примопредаје и 

9) потписе чланова Комисије и потписе свих 

овлашћених присутних  лица. 

 

Члан 11. 

Комисија за примопредају дужности из 

члана 1. ове Одлуке, као и одредбе ове Одлуке 

примјењиваће се и приликом примопредаје 

дужности између замјеника начелника Општине 

у случају престанка мандата. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сужбеном гласнику 

Општине Костајница.“ 

 

Број: 01-022-98/16.  

Датум:14.12.2016. год. 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 48. став (1), (2), (3), (4) и 

(6). Закона о локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник  Општине Костајница” број: 5/16), 

Скупштина Општине на сједници одржаној дана 

14.12.2016. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности између предсједника Скупштине 

Општине у случају престанка мандата 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају 

дужности између предсједника Скупштине 

Општине у случају престанка мандата, у 

слиједећем саставу: 

 

1.Славко Аврамовић, предсједник- 

одборник, 

2. Ирена Илић, члан – одборник, 

3. Предраг Пилиповић, члан - одборник. 

 

Именују се замјеници Комисије за 

примопредају дужности између предсједника 

Скупштине Општине у случају престанка 

мандата у слиједећем саставу: 

 

1. Марко Милашин, замјеник предсједника-

одборник, 

2. Дарко Вуруна, замјеник члана – 

одборник, 

3. Горан Томић, замјеник члана  - одборник. 

Члан 2. 
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Комисија из члана 1. ове Одлуке именује 

се на период од четири године, са могућношћу 

поновног избора. 

 

Члан 3. 
Примопредаја дужности  врши се у складу 

са етичким принципима, јавности, одговорности, 

међусобног поштовања и уважавања и са 

кооперативним приступом свих учесника у 

процесу примопредаје. 

 

Члан 4. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбјеђивање континуитета рада из дјелокруга 

Општине, стабилност и несметани развој 

локалне заједнице. 

 

Члан 5. 

Примопредаја дужности, службених аката и 

печата врши се између предсједника Скупштине 

Општине који предаје дужност и новоизабраног 

предсједника Скупштине Општине који прима 

дужност. 

 

Члан 6. 

Примопредаја дужности подразумијева 

подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из 

дјелокруга органа, 

2) финансијког извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 

току, 

4) предају затечених службених аката, 

службених печата и других списа и 

извјештаја од значаја за рад органа. 

 

Члан 7. 

Примопредаја дужности након спроведених 

избора спроводи се између предсједника СО-е 

који предаје дужност и предсједника СО-е који 

прима дужност најкасније у року од петнаест  

дана од дана конституисања Скупштине, 

односно најкасније у року осам дана од дана 

ступања на снагу рјешења о избору и именовању. 

 

Члан 8. 

Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама предсједника 

Скупштине Општине.  

 

Члан 9. 

(1) Приликом примопредаје дужности 

обавезно се сачињава записник. 

(2) Записник о примопредаји дужности 

сачињава секретар Скупштине.  

(3) Записник о примопредаји дужности 

сачињава се у три примјерка, од којих се један 

примјерак уручује лицу које у смислу одредаба 

ове одлуке предаје дужност, један лицу које 

преузима дужност, а један примјерак се предаје 

надлежним службама ради архивирања. 

 

Члан 10. 

Записник о примопредаји дужности треба 

да садржи: 

1) мјесто, датум и правни основ 

примопредаје дужности, 

2) лично име (презиме и име) и функцију 

лица које предаје дужност и лица које прима 

дужност, 

3) лична имена лица која присуствују 

примопредаји дужности, 

4) правни акт којим је формирана Комисија, 

5) попис и опште податке о службеним 

актима који су предмет примопредаје дужности, 

по годинама, врсти, количини и стању тих аката, 

6) број службених печата који су предмет 

примопредаје, 

7) лична имена чланова Комисије који 

потписују записник, 

8) напомене у вези са предметом 

примопредаје и 

9) потписе чланова Комисије и потписе свих 

овлашћених присутних  лица. 

 

Члан 11. 

Комисија за примопредају дужности из 

члана 1. ове Одлуке, као и одредбе ове Одлуке 

примјењиваће се и приликом примопредаје 

дужности између потпредсједника Скупштине 

Општине у случају престанка мандата. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сужбеном гласнику 

Општине Костајница.“ 

 

Број: 01-022-99/16.  

Датум:14.12.2016. год.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 48. став (1), (2), (3), (4) и 

(5). Закона о локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник  Општине Костајница” број: 5/16), 

Скупштина Општине на сједници одржаној дана 

14.12.2016. године донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности између службеника на руководећим 

радним мјестима Општине у случају 

престанка мандата 

 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају 

дужности између службеника на руководећим 

радним мјестима Општине у случају престанка 

мандата, у слиједећем саставу: 

 

1. Мирјана Костадиновић, предсједник-

запослена у Општинској управи, 

2. Љубиша Бошчанин, члан –запослен у 

Општинској управи, 

3.Мирослав Стијак, члан – запослен у 

Општинској управи. 

 

Именују се замјеници Комисије за 

примопредају дужности између службеника на 

руководећим радним мјестима Општине у 

случају престанка мандата у слиједећем саставу: 

 

1.Драгана Вукојевић, замјеник 

предсједника-запослена у Општинској управи, 

2. Зоран Кос, замјеник члана - запослен у 

Општинској управи, 

3. Данијела Дејановић, замјеник члана – 

запослена у Општинској управи. 

 

Члан 2. 
Комисија из члана 1. ове Одлуке именује се 

на период од четири године, са могућношћу 

поновног избора. 

 

Члан 3. 

Примопредаја дужности  врши се у складу 

са етичким принципима, јавности, одговорности, 

међусобног поштовања и уважавања и са 

кооперативним приступом свих учесника у 

процесу примопредаје. 

 

Члан 4. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбјеђивање континуитета рада из дјелокруга 

Општине, стабилност и несметани развој 

локалне заједнице. 

 

Члан 5. 

Примопредаја дужности, службених 

аката и печата врши се између службеника на 

руководећем радном мјесту који предаје дужност 

и новоизабраног службеника на руководећем 

радном мјесту који прима дужност. 

 

Члан 6. 

Примопредаја дужности подразумијева 

подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из 

дјелокруга органа, 

2) финансијког извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 

току, 

4) предају затечених службених аката, 

службених печата и других списа и 

извјештаја од значаја за рад органа. 

 

Члан 7. 

Примопредаја дужности обавља се 

најкасније у року од осам дана од дана ступања 

на снагу рјешења о избору, именовању или 

постављењу. 

 

Члан 8. 

Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама службеника.  

 

Члан 9. 

 (1) Приликом примопредаје дужности 

обавезно се сачињава записник. 

 (2) Записник о примопредаји дужности 

сачињава секретар Скупштине.  

 (3) Записник о примопредаји дужности 

сачињава се у три примјерка, од којих се један 

примјерак уручује лицу које у смислу одредаба 

ове одлуке предаје дужност, један лицу које 

преузима дужност, а један примјерак се предаје 

надлежним службама ради архивирања. 

 

Члан 10. 

Записник о примопредаји дужности треба 

да садржи: 

1) мјесто, датум и правни основ 

примопредаје дужности, 

2) лично име (презиме и име) и позицију 

лица које предаје дужност и лица које прима 

дужност, 

3) лична имена лица која присуствују 

примопредаји дужности, 

4) правни акт којим је формирана Комисија, 

5) попис и опште податке о службеним 

актима који су предмет примопредаје дужности, 

по годинама, врсти, количини и стању тих аката, 

6) број службених печата који су предмет 

примопредаје, 

7) лична имена чланова Комисије који 

потписују записник, 

8) напомене у вези са предметом 

примопредаје и 

9) потписе чланова Комисије и потписе свих 

овлашћених присутних  лица. 
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Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сужбеном гласнику 

Општине Костајница.“ 

 

Број: 01-022-100/16.   

Датум:14.12.2016. год.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

55. став (1) и став (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница (“Службени 

гласник Општине Костајница”, број: 5/16) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 14.12.2016. год. доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

НЕНАД РЕЉИЋ, дипломирни инжињер 

пољопривреде, разрјешава се дужности 

начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

Општине Костајница са даном 14.12.2016. 

године због истека времена на који је именован. 

 

Образложење 

Скупштина Општине Костајница је дана 

15.11.2013. године, након проведеног јавног 

конкурса именовала Ненада Рељића, 

дипломираног инжињера пољопривреде за 

Начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  Административне 

службе општине Костајница на период трајања 

мандата Скупштине Општине. 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) је уређено:  

„У смислу овог закона, скупштина има 

слиједеће надлежности: 

21) бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине (у даљем тексту: замјеник) и чланове 

сталних и повремених радних тијела скупштине, 

именује и разрјешава секретара скупштине и 

начелника одјељења, односно службе и врши 

избор, именовања и разрјешења на другим 

позицијама у складу са законом.” 

Чланом 55. став (1) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) је уређено: 

„(1) Мандат начелника одјељења или 

службе траје до краја мандата сазива скупштине 

који га је изабрао.“, а чланом 55. став (3) тачка 1) 

истог Закона је уређено: 

„(3) Начелника одјељења или службе 

разрјешава дужности скупштина, у случају: 

1) истека времена на које је именован.“ 

Узимајући у обзир чињеницу да је 

истекао мандат сазива Скупштине Општине која 

је именовала начелника Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности Ненада 

Рељића, самим тим је  истекао мандат и 

начелника Одјељења, те је одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог Рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе Општине Костајница у 

року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

Број: 01-022-87/16.  

Датум: 14.12.2016. год.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

Доставити: 

1. Ненад Рељић 

2. Скупштина Општине 

3. Перснални досје  

4. Евиденција 

5. Архива 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 

(1) и став (3) тачка 1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 78. Статута 

Општине Костајница (“Службени гласник 

Општине Костајница”, број:5/16) Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

14.12.2016. год. доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

ТАЊА ДЕВЕТАК, дипломирни правник, 

разрјешава се дужности начелника Одјељења за 

Општу управу Општинске управе Општине 
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Костајница са даном 14.12.2016. године због 

истека времена на који је именована. 

 

Образложење 

Скупштина Општине Костајница је дана 

15.11.2013. године, након проведеног јавног 

конкурса именовала Тању Деветак, 

дипломираног правника за начелника Одјељења 

за Општу управу Административне службе 

општине Костајницана на период трајања 

мандата Скупштине Општине. 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) је уређено: 

„У смислу овог закона, скупштина има 

слиједеће надлежности: 

21) бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине (у даљем тексту: замјеник) и чланове 

сталних и повремених радних тијела скупштине, 

именује и разрјешава секретара скупштине и 

начелника одјељења, односно службе и врши 

избор, именовања и разрјешења на другим 

позицијама у складу са законом.” 

Чланом 55. став (1) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16) је уређено: 

„(1) Мандат начелника одјељења или 

службе траје до краја мандата сазива скупштине 

који га је изабрао.“, а чланом 55. став (3) тачка 1) 

истог Закона је уређено: 

„(3) Начелника одјељења или службе 

разрјешава дужности скупштина, у случају: 

1) истека времена на које је именован.“ 

Узимајући у обзир чињеницу да је истекао 

мандат сазива Скупштине Општине која је 

именовала начелника Одјељења за Општу 

управу Тању Деветак, самим тим је истекао 

мандат и начелника Одјељења, те је одлучено као 

у диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог Рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе Општине Костајница у 

року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

Број: 01-022-88/16. 

Датум: 14.12.2016. год  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

Доставити: 

1. Тања Деветак 

1. Скупштина Општине 

2. Перснални досје  

3. Евиденција 

4. Архива 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 

(4) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(“Службени гласник Општине Костајница”, 

број:5/16) Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.12.2016. год. доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности начелника 

одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности општинске управе 

општине Kостајница  

 

1. НЕНАД РЕЉИЋ, дипломирани инжињер 

пољопривреде, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

Општине Костајница до окончања поступка 

именовања начелника Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности након 

проведеног јавног конкурса у складу са законом, 

а најдуже за период од 90 дана. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ 

 

Број: 01-022-89/16.  

Датум: 14.12.2016. год. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 

(4) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(“Службени гласник Општине Костајница”, број: 

5/16) Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 14.12.2016. год. доноси 

следеће: 
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РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности начелника 

одјељења за општу управу општинске управе 

општине Kостајница  

 

1. МИРЈАНА КРЊАИЋ, дипломирани 

правник, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за Општу управу 

Општинске управе Општине Костајница до 

окончања поступка именовања начелника 

Одјељења за Општу управу након 

проведеног јавног конкурса у складу са 

законом, а најдуже за период од 90 дана. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“ 

 

Број: 01-022-90/16.  

Датум: 14.12.2016. год. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

      Никола Јањетовић, ек.техничар с.р.  
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 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

 Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


