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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 03/17 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 41. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), и члана 78. 

СтатутаОпштине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 

5/16),Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 03.02.2017. 

годинедонијела  следећу: 

 

О Д Л У К У 

о висини одборничког додатка који припада 

одборницима скупштине општине 

Костајница 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се право на 

одборнички додатак и висина одборничког 

додатка одборницима Скупштине Општине 

Костајница (у даљем тексту Скупштина), као и 

случајеви у којима одборнику не припада право 

на одборнички додатак. 
 

Члан 2. 

Одборник Скупштине општине Костајница 

за вршење одборничке дужности има право на 

одборнички додатак. 
 

Члан 3. 

Одборник за вршење одборничке функције 

има право на одборнички додатак, у висини 36% 

просјечне нето плате исплаћене у Општинској 

управи Костајница за претходну годину, не 

рачунајући плате функционера. 
 

Члан 4. 

Предсједник и потпредсједник скупштине 

јединице локалне самоуправе, који своју 

функцију обављају са статусом запосленог лица, 

немају право на одборничкидодатак за вријеме 

обављања функције и након престанка функције 

за вријеме док остварује право на плату у складу 

са Законом о статусу функционера. 
 

Члан 5. 
Утврђени износ додатка исплаћиваће се 

одборницима Скупштине Општине мјесечно, до 

15-ог у мјесецу, на текуће рачуне одборника. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ће се примјењивати до 

31.12.2018. године. 

Члан 7. 

Обрачун и исплату одборничког додатка, у 

складу са овом Одлуком, врши надлежно 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе Општине 

Костајница, а на терет Буџета Општине 

Костајница. 

 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о накнадама које припадају 

одборницима Скупштине Општине Костајница, 

број:01-022-8/14 („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 2/14). 

 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-3/17. 

Датум:03.02.2017. год. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 10. став 1. тачка б) Закона 

о студентском стандарду (Службени гласник 

Републике Српске, број:34/08), члана 22. и члана 

39. став 2. тачка 9. 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 је, на  сједници, одржаној 03.02.2017. 

године, донијела  

 

О Д Л У К У  

о додјели стипендија општине Костајница 

студентима првог циклуса на 

високошколским установама 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком, прописују сеуслови, начин, 

критеријуми и поступак за додјелу стипендија 
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општине Костајница редовним студентима првог 

циклусау високошколским установама.  

 

Члан 2. 

Назив стипендије је: Стипендија општине 

Костајница (у даљем тексту: Стипендија).  

 

Члан 3. 

Средства за стипендију обезбјеђују се у 

буџету општине Костајница.  

 

Члан 4. 

Студентима првог циклуса у 

високошколским установама се додјељују три 

врсте стипендија:   

1. Стипендије за дефицитарна занимања,   

2. Стипендије за успјех на студију.  

3. Стипендије према социјалном статусу, 

4.  Спортска стипендија. 

Студент може поднијети пријаву само за 

једну врсту стипендије.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија из члана 4. ове 

одлуке, могу конкурисати студенти који имају 

пребивалиште на подручју општине Костајница 

и који испуњавају сљедеће опште услове:  

а) да су држављани Републике Српске / 

Босне и Херцеговине;  

б) да имају пребивалиште на подручју 

општине Костајница  у непрекидном трајању, 

дужем од двије године прије подношења пријаве 

на конкурс;  

г) да је редован студент;  

д) да студент није обновио ни једну годину 

студирања на уписаној високошколској 

установи;  

ђ) да студент није старији од 26 година;  

е) да студент у току студирања на 

високошколској установи, није дисциплински 

одговарао за повреде етичког кодекса установе;  

ж) да не примају стипендију из других 

јавних извора стипендирања.  

 

Члан 6. 
Стипендија се  одобрава за вријеме студија 

које је Законом или Статутом образовне установе 

прописано за редовно завршавање студија. 

Стипендија се додјељује на основу 

Конкурса - који расписује начелник општине 

Костајница, и проведеног поступка по овој 

одлуци.  

 

Члан 7. 

Студенти имају право на једну стипендију 

из јавних извора стипендирања.  

Стипендија се не одобрава за вријеме 

апсолвентског стажа.  

 

Члан 8. 

Стипендија је неповратна. 

Студент који јеу току исте школске године 

остварио право на стипендију и из других јавних 

извора стипендирања, дужан је – примљени 

износ стипендије од општине Костајница 

вратити у буџет општине Костајница.  

Студент који неоправдано прекине 

школовање у школској години у којој је остварио 

право на стипендију, губи право на стипендију, и 

дужан је вратити општини Костајница, 

примљени износ стипендије у тој школској 

години.  

 

Члан 9. 

Административне и стручне послове у 

поступку додјељивања стипендија обавља 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине 

Костајница. 

 

Члан 10. 

Исплата стипендија за текућу школску 

годину вршиће се на основу уговора о 

стипендирању, у 10 (десет) једнаких мјесечних 

рата, почев од 1. октобра текуће године до 31. 

јула сљедеће године.  

Исплата стипендија вршиће се путем 

текућег рачуна, на име студента.  

 

Члан 11. 

Конкурс за додјелу стипендија редовним 

студентима првог циклуса у високошколским 

установама расписује начелник општине 

Костајница, најкасније до 15. новембра текуће 

године. Конкурс се објављује на огласној табли 

општине Костајница, ЈП Радио Костајница и на 

интернет страници општине Костајница 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендија се 

подносе Одјељењу за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности општинске управе 

општине Костајница, у року од 30 (тридесет) 

дана од дана објављивања конкурса.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 

се узети у разматрање. 

 

II - СТИПЕНДIЈЕ ПРЕМА СОЦИЈА-

ЛНОМ СТАТУСУ 

Члан 12. 

Студенти који конкуришу за додјелу 

стипендија према социјалном статусу, поред 

општих услова наведених у члану 5. ове одлуке, 

морају испуњавати и један од сљедећих услова:  

1. да су дјеца погинулих бораца, ратних 

војних инвалида од I (прве) до IВ (четврте) 

категорије, цивилних жртава рата или да су 

цивилне жртве рата,  

2. да су дјеца без оба родитеља,  

3. да су дјеца самохраних родитеља, и да се 

налазе у стању социјалне угрожености,  
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4. да су чланови породица - корисника 

сталне новчане помоћи,  

5. да су особе са инвалидитетом, и да су 

корисници права на туђу помоћ и његу - утврђену 

рјешењем Центра за социјални рад Костајница, и  

6. да су чланови породица са четворо и више 

дјеце, и да им је признато право на дјечји 

додатак.  

 

Члан 13. 

Изузетно, у односу на одредбу из члана 5. 

тачка д) ове одлуке, студент коме је признато 

право на стипендију по основу социјалног 

статуса, а који је, због оправданих околности 

(тешка болест, или несретан случајса тешким 

посљедицама, те других околности са тежим 

посљедицама), једном поновио годину у току 

студирања - имају право на додјелу стипендије 

када упише сљедећу годину студија.  

Подносилац захтјева за додјелу стипендије 

је дужан, уз захтјев, доставити одговарајућу 

документацију - којом доказује да су околности 

биле оправдане.  

Студентиза вријеме обнове године, немају 

право на стипендију.  

 

Члан 14. 

Социјални статус се утврђује на основу 

приложене документације, издате од стране 

надлежних установа. Као доказ о испуњавању 

услова, наведених у члану 14. ове одлуке студент 

прилажу:  

- рјешење о породичној - личној 

инвалиднини, којим се доказује: да је 

подносилац пријаве на конкурс дијете палог 

бораца или РВI од I (прве) до IВ (четврте) 

категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је 

цивилна жртва рата;  

- увјерење Центра за социјални рад, којим се 

доказује да је подносилац пријаве на конкурс-

дијете без оба родитеља;  

- увјерење Центра за социјални рад, којим се 

доказује: да је подносилац пријаве на конкурс-

дијете самохраног родитеља, и да се налази у 

стању социјалне угрожености;  

- увјерење Центра за социјални рад, којим се 

доказује: да је подносилац пријаве на конкурс 

дијете из породице корисника права на сталну 

новчану помоћ, утврђеног рјешењем Центра за 

социјални рад;  

- рјешење Центра за социјални рад, којим се 

доказује да је подносилац пријаве на конкурс-

дијете из породице са четворо и више дјеце, 

којима је признато право на дјечији додатак;  

- увјерење Центра за социјални рад, којим се 

доказује: да је подносилац пријаве на конкурс 

особа са инвалидитетом, и корисник права на 

туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за 

социјални рад;  

- кућну листу;  

- као и доказе о испуњавању других услова, 

наведених у овој одлуци.  

Доказинаведени у ставу 1. овог члана, 

морају бити оригинални, или овјерене копије.  

 

III - СТИПЕНДIЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА 

ЗАНИМАЊА  

Члан 15. 

Право на додјелу стипендије за 

дефицитарна занимања имају редовни студенти 

прве и виших година студија-дефицитарниих 

занимања/струка, који испуњавају услове 

наведене у члану 5. ове одлуке, и који су 

положили испите из претходних година студија 

на уписаној високошколској установи, са 

просјеком оцјена 7,00 и више.  

Право на додјелу стипендије за 

дефицитарна занимања имају и студенти прве 

године уколико им је просјек у 

четверогодишњем школовању 4,51 и виши. 

 

Члан 16. 
Као доказ о испуњавању услова из члана 15, 

студенти првог циклуса прилажу:  

- увјерење (потврду) о упису у студијску 

годину, као редован студент друге и виших 

година студија дефицитарниих занимања/струка,  

- копију прве стране индекса, са сликом 

студента и бројем досијеа;  

- потврду о просјеку оцјена са 

високошколске установе.  

 

IV СПОРТСКА СТИПЕНДИЈА 

 

Члан 17. 

Општина Костајница ће годишње 

додијелити и три спортске стипендије из три 

различита спорта  

Право на спортску стипендију имају 

редовни студетни прве и виших година студија 

који су оставарили резултате на домаћим и 

међународним такмичењима и који су у свом 

четверогодишњем школовању имали просјек 

4,01 и виши или на факулетету 7,00 и виши 

Кандидати требају доставити препоруку 

клуба и потврду о резулатима. 

 

V - СТIПЕНДIЈЕ ЗА УСПЈЕХ У ШКО-

ЛИ, ОДНОСНО НА СТУДИЈУ  

 

Члан 18. 

Студенти друге и виших година студија, 

који испуњавају услове наведене у члану 6. ове 

одлуке, и ако су положили испите из претходних 

година студија на уписаној високошколској 

установи, са просјеком оцјена 9,00, и више.  

 

Члан 19. 
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Као доказ о испуњавању услова наведених у 

претходном ставу овог члана студент првог 

циклуса-прилажу:  

- увјерење (потврду) о упису у школску 

годину - као редован студент;  

- копију прве стране индекса, са сликом 

студента и бројем досијеа;  

- потврду о просјеку оцјена са 

високошколске установе.   

 

Члан 20. 

Стипендије се додјељују према одвојеним 

ранг листама за категорије за које конкуришу.  

 

Члан 21. 

Критерији за утврђивање ранг листе су:  

а) успјех у претходним академским 

годинама,  

б) уписана година студија,  

в) социјални статус.  

 

Члан 22. 
Успјех студента у претходној академској 

години, бодује се на сљедећи начин:  

а) оцјена од 7,01 до 8,00  - 6 бодова,  

б) оцјена од 8,01 до 9,00 - 8 бодова,  

в) оцјена од 9,01 до 9,50  - 10 бодова,  

г) оцјена од 9,51 до 10,00  - 12 бодова.  

 

Члан 23. 

Уписана година студија се бодују на 

сљедећи начин:  

а) студент друге године - 2 бода,  

б) студент треће године - 4 бода,  

в) студент четврте године - 6 бодова,  

г) студент пете године - 8 бодова,  

д) студент шесте године - 10 бодова.  

 

Члан 24. 

Социјални статус утврђује се према висини 

мјесечних приходапо члану породичног 

домаћинства, како слиједи:  

а) приходи до 100,00 КМ - 10 бодова,  

б) приходи од 101,00 КМ до 150, 00 КМ -  8 

бодова,  

в) приходи од 151,00 КМ до 200,00 КМ - 6 

бодова,  

г) приходи од 201,00 КМ до 250,00 КМ - 4 

бода,  

д) приходи од 251,00 КМ до 300,00 КМ - 2 

бода,  

ђ) приходи већи од 301,00 КМ - 1 бод.  

 

Члан 25. 

У случају када два или више студента, имају 

једнаке услове за додјелу стипендије, предност 

има студент који има већи просјек оцјена, који ће 

се рачунати на двије децимале.  

 

Члан 26. 

На основу утврђених ранг листи, Одјељење 

за привреду, финансије идруштвене дјелатности 

општинске управе општине Костајница  доноси 

рјешење о праву на стипендију -подносиоцима 

пријаве.  

Право на стипендију се признаје, и 

стипендија додјељује подносиоцима пријаве од 

редног броја 1 (један), на одговарајућој ранг-

листи, до броја утврђених стипендијау складу са 

чланом 6. став 2. ове одлуке.  

 

VI - РЈЕШЕЊЕ И УГОВОР О СТИПЕ-

НДИРАЊУ  

Члан 27. 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Костајница доноси рјешење о 

признавању права на стипендију – подносиоцима 

пријава који испуњавају услове. 

 

Члан 28. 

Против рјешења којим се одбија захтјев за 

признавање права на стипендију, подносиоци 

пријава имају право приговораначелнику 

општине Костајница, у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема рјешења.  

Рјешење о приговору доноси начелник 

општине Костајница, и оно је коначно.  

 

Члан 29. 

На основу коначног рјешења о додјели 

стипендије, начелник општине Костајница и 

студент коме је признато право на стипендију (у 

даљем тексту: стипендиста) закључују уговор о 

стипендирању, који садржи:  

- податке о уговорним странама,  

- назив високошколске установе (студијски 

програм),  

- година студија,  

- вријеме за које се стипендија додјељује,  

- висина и начин исплате стипендије,  

- и друга права и обавезе уговорних страна.  

Уговор о стипендирању потписује начелник 

општине Костајница  и стипендиста.  

 

Члан 30. 

Након завршене школске године у којој су 

остварили право на стипендију студенти су 

дужни доставити доказе о постигнутом успјеху у 

тој школској години - Одјељењу за привреду, 

финансије и  друштвене дјелатности општинске 

управе општине Костајница 

Докази из става 1. овог члана су: увјерење 

високошколске установе о положеним испитима 

и добијеним оцјенам  и увјерење о упису у 

наредну школску годину.  

Доказе из става 1. студент је дужан 

доставити  до 1. новембра текуће године, у којој 

је завршена школска година.  
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Уколико студент у прописаном року не 

достави потврду у уписаној години студија губи 

право на стипендију. 

 

Члан 31. 

Стипендиста којИ не испоштује уговором 

утврђене обавезе, нема право поново 

учествовати у поступку додјеле стипендије. 

 

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 32. 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван 

снаге Одлука о стипендирању студената број:01-

13-321/09 од 29.10.2009. године („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 13/09). 

 

Члан 33. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-4/17. 

Датум:03.02.2017 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана  39.став 2.тачка 25. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

59. и 62.Закона о задужењу, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени 

гласникРепублике Српске“, број: 71/12, 52/14)и 

члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:5/16), Скупштина  општине Костајница  на 

сједници одржаној дана  03.02.2017.године, д о н 

о с и  

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу општине Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се одобрава кредитно 

задужење општине Костајница за куповину 

путничког моторног возила у износу од 58.000,00 

КМ 

Члан 2. 

Кредитна средства су намјењена за 

куповину путничког моторног возила слиједећих 

карактеристика: 

 

Снага мотора 110 – 150KW 

Запремина 1950-2000 ccm 

Врата 4 

Број сједишта 5 

Број степена 

преноса 

5 - 6 

Мјењач 

брзина 

Мануелни или 

аутоматски 

Година 

производње 

2017 

Гориво дизел 

Емисијски 

разред 

Еуро 6 

Опрема Електронски погон 

стабилизације возила 

ЕСП-ЕСЦ-ТЦР, 

мултифункционални 

кожни управљач са 

типкама за радио и 

телефон, сервоуправљач, 

систем пропознавања 

умора возача,  трозонски 

клима уређај, лед предња 

свјетла која прате 

закретање управљача, лед 

задња свјетла, унутрашње 

лед освјетљење, сензор за 

кишу, унутрашњи 

ретровизор са 

аутоматским 

затамњењем, хромиране 

лајсне око прозора, 

возачев ретровизор са 

аутоматским 

затамњењем, точкови 16“, 

фабрички радио уређај са 

ЦД/МП3,  аутоматско 

успоравање возила након 

судра отпозади, подне 

простирке, паркинг 

сензори напријед и назад, 

темпомат са контролом 

размака, предња сједишта 

подесива по висини, 

контрола притиска у 

гумама, лумбална 

подршка у предњим 

сједиштима  

 

Члан 3. 

Номинална камата за кредит износи 5,70% а 

ефективна каматна стопа износи 6,30 %. 

 

Члан 4. 

Кредит се узима са роком отплате од 60 

мјесеци (5 година). 

Отплата ће се вршити у мјесечним 

ануитетима 

 

Члан 5. 
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Општина Костајница је у претходној 2015. 

години имала остварене  изворне приходе у 

износу од 2.188.449,00 КМ. 

Укупан годишњи ануитет износиће у 

најнеповољнијој години 344.878,81 КМ што је  

15,76 % редовних прихода из става 1. овог 

члана. 

 

Члан 6. 

Осигурање кредита су мјенице и налози 

издани од стране општине Костајница. 

 

Члан 7. 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности општинске управе општине 

Костајница. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“, а примјењиваће се по 

добијању сагласности Министарства финансија 

Републике Српске. 

 

Број: 01-022-6/17 

Датум:03.02.2017.  

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 89. Закона о шумама  

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

75/08,60/13); члана 39. 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 

Костајница на сједници одржаној дана 

03.02.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег плана утрошка 

намјенских средстава од накнада по основу 

продаје шумских дрвних сортимената  на 

подручју Општине Костајница за 2017. 

годину 
 

I 

Усваја се Годишњи план утрошка 

намјенских средстава од накнада по основу  

продаје шумских дрвних сортимената на 

подручју Општине Костајница за 2017. годину, 

како слиједи: 

 

Годишњи план утрошка намјенских 

средстава  од накнада по основу  продаје 

шумских дрвних сортимената на подручју 

Општине Костајница за 2017. годину 

 

Планирана средства од накнада по основу  

продаје шумских дрвних сортимената на 

подручју Општине Костајница за 2017. годину у 

износу од76.000,00 КМ расподјељују се на 

следећи начин:  

 

 

II 

Средства утврђена у Годишњем плану из 

тачкеI ове Одлуке трошиће се сразмјерно 

степену извршења у односу на план. У случају да 

остварена средства од продатих дрвних 

сортимената у 2017. години буду виша у односу 

на извршење предвиђено овим Планом, више 

остварена средства биће утрошена за 

асфалтирање дијела локалних путева на 

неразвијеним подручјима у складу са 

Средњорочним програмом изградње, 

реконструкције и одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју Општине 

Костајница. 

 

III 
Начелник Општине ће поднијети извјештај 

о утрошеним средствима Скупштини Општине 

Костајница, најкасније до 31.03.2018. године. 

 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-8 /17  

Датум:03.02.2017. 

 

  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, 

Ред.

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

ИЗНОС у 

КМ 

1. Финансирање 

реконструкције и 

одржавања локалних и 

шумских камионских 

путева 

76.000,00 
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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 03.02.2017. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о објављивању јавног 

огласа за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измјена Одлуке о 

објављивању јавног огласа за именовањеједног 

члана Општинске изборне комисије Костајница, 

број:01-022-92/16 од 14.12.2016. године 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:14/16) – у даљем тексту Одлука. 

 

Члан 2. 

У члану 5. Одлуке у ставу (4) „Посебни 

услови које кандидат мора испуњавати“ у тачки 

а) реченица: „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.“ се брише. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-7/17.   

Датум:03.02.2017.год.     

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине  

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16), на сједници одржаној 

дана 03.02.2017. године, Скупштина Општине 

Костајница доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стављању ван снаге Одлуке o набaвци 

путничког моторног возила путем 

финансијског лизинга 

 

I 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 

o набaвци путничког моторног возила путем 

финансијског лизинга, број: 01-022-119/16 од 

30.12.2016. године („Службени гласник 

Општине Костајница”, број:1/17). 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмогдана од 

дана  објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајнице“. 

 

Број: 01-022- 5/17 

Датум:03.02.2017.год. 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 10. став (1). Пословника 

о раду Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

05/16), и члана 78. Статута Општине Костајница 

( „Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 05/16) Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана03.02.2017. год. доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

скупштине општине Костајница 

 

I 

Верификује се мандат одборнику 

Скупштине Општине Костајница Момчилу 

Ножинићу у сазиву Скупштине Општине 2016-

2020. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница” 

 

Број: 01-022-2/17 

Датум:03.02.2017. год. 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 81. став (2) и члана 85. став 

(1) Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број:79/15) и члана78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

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

ОпштинеКостајница је на сједнициодржаној 

дана 03.02.2017. године донијела следећу: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ГРУБЉЕШИЋ САША, дипломирани 

педагог, разрјешава се функције вршиоца 

дужности директора Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“Костајница са 

даном 03.02.2017. године. 

 

2. Ступањем на снагу овог Рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавне предшколске 

установеКлуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, 

број:01-013-160/13 од 15.03.2013. године 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

3/13). 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-10/17.  

Датум:03.02.2017. год.  
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 83. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број:79/15) и члана78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

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

Скупштина ОпштинеКостајница је на 

сједнициодржаној дана 03.02.2017. године 

донијела следеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности директора 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 

1. ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, магистар 

економије, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне предшколске установе Клуб за 

дјецу „Кестенко“ Костајница са даном 

03.02.2017. године. 
 

2. Именовање из тачке 1. Рјешења ће 

трајати до именовања директора на мандатни 

периоднакон спроведеног поступка јавне 

конкуренције у складу са законом, а најдуже на 

период од шест мјесеци од дана ступања на снагу 

овог Рјешења. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 
 

Број: 01-022-11/17..   

Датум:03.02.2017. год.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

    Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), Скупштина 

општинеКостајница је на сједници  одржаној 

дана 03.02.2017. године донијеласледећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Усваја се Извјештај о анализи извршења 

скупштинских одлука донесених у 2016. години, 

број:01-013-2/17. од 26.01.2017. године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном  гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-9/17 

Датум:03.02.2017. год.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 10. став (1). Пословника о 

раду Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

05/16), и члана 78. Статута Општине Костајница 

( „Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 05/16) Скупштина Општине Костајница на 

конститутивној сједници одржаној 

дана03.02.2017. год. доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1.Скупштина општине Костајница 

усваја Извјештај Мандатско-имунитетске 

комисије са приједлогом за верификацију 

мандата одборника Момчила Ножинића. 

 

2.Саставни дио овог Закључка је 

Извјештај Мандатско-имунитетске комисије 

са приједлогом за верификацију мандата 

одборника Скупштине Општине. 
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3.Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Костајница 

 

Број: 01-022-1/17. 

Датум:03.02.2017. год  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Никола Јањетовић, ек.техничар с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17) д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду и 

финансије“  01350140): 

Са позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (потрошачка  јединица „Одјељење за 

привреду и финансије“  01350140)   1.020,00 КМ  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за првиреду, 

финансије и друштвене дјелатности“  01350140) 

500,00 КМ 
416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (потрошачка  јединица „Начелник 

општине“  01350120)                            520,00 КМ 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

ПРИПРЕМИО: 

 

В.Д. Начелник одјељења за 

привреду,финансијеи друштвене дјелатности 
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-136/17 

Датум: 20.01.2017. 

 

      НАЧЕЛНИК 

Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 79. став (1) и (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање начелника Одјељења Општинске 

управе Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:1/17) и 

члана 79. Статута Општине Костајница 

(“Службени гласник Општине Костајница”, број: 

5/16), начелник Општине дана09.02.2016. год. 

доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Конкурсне комисије за 

провођење јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за Општу 

управу Општинске управе Општине 

Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се именовање 

Конкурсне комисије за провођење јавног 

конкурса за избор и именовање начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе 

Општине Костајница. (у даљем тексту: 

Конкурсна комисија). 

 

Члан 2. 

Конкурсна комисија има пет чланова, од 

којих су два члана службеници који имају 

одговарајуће професионално искуство, један 

члан је службеник за управљање људским 

ресурсима, а два члана су са листе стручњака 

коју утврђује Скупштина. 

 

Члан 3. 

Именује се Конкурсна комисија за 

провођење јавног конкурса за избор и именовање 

начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе Општине Костајницау 

слиједећем саставу: 

 

1. Александар Пашић-предсједник, 

2. Горан Милијевић – члан, 

3. Тања Деветак –члан, 

4. Љиљана Стијак-члан, 

5. Ацо Мачак -члан. 

 

Члан 4. 

Поступак за избор начелника одјељења 

за Општу управу подразумијева контролу 
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испуњавања  услова и улазни интервју са 

кандидатима који испуњавају опште и посебне 

услове и обавља се у року од 30 дана од истека 

рока за пријављивање кандидата. 

 

Члан 5. 

Комисија ће у свом раду примјењивати 

Закон о локалној самоуправи, Закон о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање начелника одјељења Општинске 

управе Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:1/17). 

 

Члан 6. 
Пo oкoнчaнoм избoрнoм пoступку 

кoнкурснa кoмисиja сачињава листу зa избoр 

кaндидaтa по редослиједу кандидата, а 

кандидати се рангирају, почевши од нajбoљег 

рeзултaта оствареног у изборном поступку. 

Кoнкурснa кoмисиja дoстaвљa 

начелнику општине листу зa избoр сa 

зaписницимa o прeдузeтим рaдњaмa у тoку 

избoрнoг пoступкa. 

 

Члан 7. 

Комисија за избор престаје са радом 

даном именовања начелника Одјељења за Општу 

управу од стране Скупштине Општине. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-172/17 

Датум: 09.02.2017. 

 

      НАЧЕЛНИК 

                         Драго Бундало, дипл.ек.с.р 

Доставити: 

1.Комисија од 1-5 

2.Евиденција 

3.Архива 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

На основу члана 79. став (1) и (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 4. 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање начелника Одјељења Општинске 

управе Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:1/17) и 

члана 79. Статута Општине Костајница 

(“Службени гласник Општине Костајница”, број: 

5/16), начелник Општине дана09.02.2016. год. 

доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Конкурсне комисије за 

провођење јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе Општине 

Костајница 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се именовање 

Конкурсне комисије за провођење јавног 

конкурса за избор и именовање начелника 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе Општине 

Костајница. (у даљем тексту: Конкурсна 

комисија). 

 

Члан 2. 

Конкурсна комисија има пет чланова, од 

којих су два члана службеници који имају 

одговарајуће професионално искуство, један 

члан је службеник за управљање људским 

ресурсима, а два члана су са листе стручњака 

коју утврђује Скупштина. 

 

Члан 3. 

Именује се Конкурсна комисија за 

провођење јавног конкурса за избор и именовање 

начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

Општине Костајницау слиједећем саставу: 

 

1. Мирјана Костадиновић-предсједник, 

2. Љиљана Слијепчевић - члан, 

3. Тања Деветак –члан, 

4. Драган Грубљешић-члан  

5. Зоран Бајалица-члан. 

 

Члан 4. 

Поступак за избор начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

подразумијева контролу испуњавања  услова и 

улазни интервју са кандидатима који испуњавају 

опште и посебне услове и обавља се у року од 30 

дана од истека рока за пријављивање кандидата. 

 

Члан 5. 

Комисија ће у свом раду примјењивати 

Закон о локалној самоуправи, Закон о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање начелника одјељења Општинске 

управе Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:1/17). 

 



09.02.2017.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 3,   стр. 11 

 

Члан 6. 

Пo oкoнчaнoм избoрнoм пoступку 

кoнкурснa кoмисиja сачињава листу зa избoр 

кaндидaтa по редослиједу кандидата, а 

кандидати се рангирају, почевши од нajбoљег 

рeзултaта оствареног у изборном поступку. 

Кoнкурснa кoмисиja дoстaвљa начелнику 

општине листу зa избoр сa зaписницимa o 

прeдузeтим рaдњaмa у тoку избoрнoг пoступкa. 

 

Члан 7. 

Комисија за избор престаје са радом даном 

именовања начелника Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности од стране 

Скупштине Општине Костајница. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-173/17 

Датум: 09.02.2017. 

 

      НАЧЕЛНИК 

Драго Бундало, дипл.ек.с.р 

Доставити: 

1.Комисија од 1-5 

2.Евиденција 

3.Архива 
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