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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 8/18 
 

РЕПУБЛИКАСРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-020-954.1/18 

Датум: 20.08.2018. године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 

Општине Костајница дана 20.08.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу “Кестенко” Костајница , 

број:01-60-167/18 од 27.07.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

      НАЧЕЛНИК 

            Драго Бундало, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-020-954.2/18 

Датум: 20.08.2018. године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 

Општине Костајница дана 20.08.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној предшколској установи Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница , број:01-60-169/18 од 

27.07.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

НАЧЕЛНИК 

            Драго Бундало, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-020-954.3/18 

Датум: 20.08.2018. године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 

Општине Костајница дана 20.08.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама и 

другим примањима запослених у Јавној 

предшколској установи Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница , број:01-60-170/18 од 

27.07.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

НАЧЕЛНИК 

            Драго Бундало, дипл.ек. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1047/18. 

Датум: 23.08.2018. 

 

На основу тачке III Одлуке о измјени и допуни 

Одлуке о оснивању Центра за бирачки списак 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 3/14) и члана 79. Статута Oпштине 



20.08.2018.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 8,   стр. 2 

 

Костајница („Службени гласник Oпштине 

Костајница“, број:5/16 и 5/17), Начелник 

Општине Костајница дана 23.08.2018. године 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ВИСИНИ НАКНАДЕ 

ЗА РАД РАДНИКА У ЦЕНТРУ ЗА 

БИРАЧКИ СПИСАК ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

I 

У Одлуци о висини накнаде за рад радника у 

Центру за бирачки списак Општине Костајница, 

број:02-020-321/14 од 13.03.2014. године, члан 

2. се мијења и гласи: 

 

„Раднику Центра за бирачки списак општине 

Костајница припада накнада за рад и то:   

 

а) стална мјесечна накнада – 100,00 КМ  

мјесечно. 

б) накнада у изборном периоду (период од дана 

расписивања избора до дана потврђивања 

резултата избора) – 250,00 КМ мјесечно. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                  Драго Бундало,дипл.ек. 

 

На основу члана 240. став (4) Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:1/16 и 66/18), а везано за Посебни 

колективни уговор за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 

20/17), Синдикална организација Општинске 

управе Општине Костајница и начелник 

Општине Костајница,  закључили су: 

 
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

У Колективном уговору за запослене у 

Општинској управи Општине Костајница 

(“Службени гласник Општине Костајница”, 

број: 8/17, 9/17 и 1/18) (у даљем тексту: 

Клективни уговор) у члану 5. послије става (2) 

додају се нови ставови (3) и (4) и гласе: 

 

“(3) Плата из става (1) овог члана представља 

плату прије опорезивања порезом на доходак. 

 

(4) Бруто плата је плата увећана за доприносе.” 

 

Ставови (3), (4) и (5) постају ставови (5), (6) и 

(7). 

 

Члан 2. 

Члан 6. Колективног уговора се мијења и 

гласи: 

 

“(1) Коефицијенати за обрачун плата 

запослених у Општинској управи, утврђују се у 

распонима и разврставају у платне групе у 

зависности од потребног стручног знања, 

сложености послова, самосталности у раду и 

степену одговорности. 

 

(2) Послови се разврставају у платне групе са 

сљедећим коефицијентима за обрачун плате:          

 

1.прва платна група - послови на којима се 

захтјева стручност неквалификованог радника) 

…………………………………………............4,40 

 

2.друга платна група - послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од три године 

............................................................................4,78 

 

3.трећа платна група - послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири године 

............................................................................6,44 

 

4.четврта платна група - послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности средњег 

образовања  ......................................................7,11 

 

5.пета платна група - послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче вишим 

образовањем или високим образовањем са 

остварених 180 ECTS.......................................9,22 

-Виши стручни сарадници 

 

6.шеста платна група - послови на 

извршилачким радним мјестима на којима се 

захтјева стручност која се стиче високим 

образовањем у трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 240 ECTS 

бодова или еквивалент 

-Шеф одсјека...................................................12,00 

-Главни књиговођа………………………….11,44 

-Општински инспектор и комунални 

полицајац…………………………………….10,11 

-Самостални стручни сарадници....................9,78 
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7.седма платна група - послови на руководећим 

радним мјестима на којима се захтјева 

стручност која се стиче високим образовањем у 

трајању од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

………………………………………………14,33 

 

(3) За обрачун плате запослених у кабинету 

начелника општине који немају статус 

службеника или намјештеника примјењује се 

коефицијент седме платне групе уколико имају 

стручност која се стиче стручним образовањем 

у трајању од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ЕЦТС бодова 

или еквивалент, а у складу са чланом 6. став (2) 

тачка 7) и ставом (3) Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број:20/17) и то: 

-За обрачун плате Шефа Кабинета начелника 

Општине примјењује се коефицијент за обрачун 

плате службеника који обављају послове на 

руководећим радним мјестима у Општинској 

управи Општине Костајница; 

-Савјетник начелника Општине…………....18,67 

 

(4) Уколико запослени из става 3. овог члана 

немају стручност седме платне групе, за 

обрачун плате примјењује се коефицијент 

платне групе у зависности од захтјеваног 

степена стручне спреме.” 

 

Члан 3. 

 

 

Ова Измјена и допуна ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

СИНДИКАЛНА ОРГ.            НАЧЕЛНИК 

ОУ КОСТАЈНИЦА         Драго Бундало, дипл.ек.                               

ПРЕДСЈЕДНИК      Број:02-020-1046/18 

Мирјана Костадиновић     Дана:20.08.2018. 

Дана:20.08.2018.   

 

С А Д Р Ж А Ј 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Одлука о давању сагласности на Статут ЈПУ Клуб за дјецу “Кестенко”………………………………..........1 

Одлука о давању сагласности на Правилник о систематизацији ЈПУ „Клуб за дјецу 

„Кестенко“................................................................................................................................................................1 

Одлука о давању сагласности на Правилник о платама ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ ................................1 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде радника у Центру за бирачки списак ……………....1 

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Измјене и допуне Колективног уговора за запослене у Општинској управи Општине 

Костајница………....................................................................................................................................................2  

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.





 

 

 


