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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 09/17 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  

На основу члана 62. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

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

члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став (2) тачка 25) и 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница, број: 

5/16 и 5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 07.07.2017 године 

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о дугорочном кредитном задужењу 

Општине Костајница 

 

Члан1. 

Даје се сагласност да се Општина Костајница 

дугорочно кредитно задужи у износу 350.000,00 

КМ код комерцијалне банке на рок отплате до 8 

година, у сврху суфинансирања инвестиционих 

инфраструктурних пројеката и финансирања 

пренесених обавеза. 

 

Члан 2. 

Кредитна средства, односно расположива 

ликвидна средства, искористиће се у сврху : 

1.Суфинансирања капиталних инвестиција, 

односно инвестиционих инфраструктурних 

пројеката под називом „Пројекат развоја руралног 

пословања“ са укупним учешћем Општине у 

пројекту у износу од 20% или 53.973,16 КМ и то: 

-Изградња водовода Тавија – Горња Слабиња у 

дужини од 3014 m 

-Санација локалног пута Л-01 у дужини од 370 m. 

2.Финансирања пренесених обавеза, односно 

измирења укалкулисаних, неизмирених обавеза из 

ранијих година у укупном износу од 296.026,84 

КМ (напомена: обавезе су већ теретиле позиције 

расхода и издатака претходних година). 

 

Члан 3. 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке 

одобравају се Општини Костајница под сљедећим 

претпостављеним, индикативним условима, код 

комерцијалних банака у 2017. години: 

- рок отплате 8 година; 

- грејс период 1 година (урачунат у рок 

отплате) са обавезом отплате камате кроз укупан 

период задужења; 

- каматна стопа – не више од 5% годишње, од 

дана повлачења средстава; 

- накнада за обраду захтјева – не више од 

0,25% на износ кредита, једнократно; 

- обезбјеђење кредита: мјенице и бјанко 

налози за пренос. Начин обезбјеђења ће се 

дефинисати у уговору између одабране банке и 

Општине Костајница; 

- отплата дуга почиње 01.08.2017. године и 

завршава 01.08.2025. године; 

- плаћање се врши у мјесечним или 

полугодишњим ануитетима по Амортизационом 

плану банке (у зависности од повољније понуде); 

-отплата главнице почиње након истека грејс 

периода; 

 

Члан 4. 

Даје се сагласност – овлашћење начелнику 

Општине да закључи уговор са банком за 

реализацију кредитних средстава, под условима 

дефинисаним у члану 3. ове одлуке. Уговором ће 

бити дефинисани услови кредитирања након 

одабира најповољније понуде банке. Уговор са 

банком ће бити потписан након добијене 

сагласности Министараства финансија Републике 

Српске о чему ће бити урађен извјештај за 

Скупштину Општине Костајница.  

 

Члан 5. 

Саставни дио ове одлуке је План за 

превазилажење проблема финансирања 

пренесених обавеза, којим се елиминише пренос 

обавеза у наредни период (страна 3). 

 

Члан 6. 
Средства за потенцијалне обавезе по основу 

дугорочног кредитног задужења код комерцијалне 

банке Општина Костајница ће обезбиједити из 

властитих извора, односно буџетских прихода у 

периоду од 01.08.2017. године до 01.08.2025. 

године. 
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Члан 7. 

Саставни дио ове одлуке чини План отплате 

кредита по основу кредитног задужења код 

комерцијалне банке за период од 2017. године до 

2025. године.  

План отплате кредита је сачињен на основу 

фиксне камате која на годишњем нивоу износи 

5%.  

Тачан план отплате биће познат по одабиру 

банке.  

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-75/17.    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 07.07.2017.     Никола Јањетовић, ек тех.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 

05/12); 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 и 5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 07.07.2017. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма утрошка средстава 

остварених од накнада 

за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју Општине Костајница за 

2017. годину 

 

I 

Усваја се Програм утрошка средстава од 

накнада за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе на подручју 

Општине Костајница  за 2017. годину, како 

слиједи: 

 

Програм утрошка средстава остварених од 

накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју 

Општине Костајница за 2017. годину 

 

Планирана средства по основу накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју Општине 

Костајница за 2017. годину у износу од 3.000,00 

КМ расподијелиће се на слиједећи начин: 

 

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

ИЗНОС У КМ 

1. Изградња одводних канала и 

санација постојеће каналске 

мреже на подручју Општине 

Костајница у 2017. години у 

сврху спровођења 

противерозионих мјера и 

мелиорације пољопривредног 

земљишта слабијег квалитата. 

 

 

 

 

3.200,00 

 

 

II 
Средства остварена по основу накнаде за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, врста прихода 722425, 

утврђена у Програму из тачке један ове Олуке, 

трошиће се сразмјерно степену извршења у 

односу на план.  

 

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: 01-022-76/17.        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 07.07.2017.   Никола Јањетовић, ек тех.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница ( „Службени гласник општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној 

07.07.2017. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине прихвата Информацију о 

досадашњим али и планираним активностима 
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Пројекта општинског еколошког и економског 

управљања - МЕГ у Општини Костајница: 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-74/17.   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 07.07.2017.    Никола Јањетовић, ек.тех.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 79. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница дана 12.06.2017. године  

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Правилника о платама и 

накнадама запослених 

у Општинској управи Општине Костајница 

 

I 

Ставља се ван снаге Правилник о платама и 

накнадама запослених у Општинској управи 

Општине Костајница, број:02-020-382/15 од 

23.03.2015. године („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 3/15). 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-755/17.        НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.06.2017.  Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

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 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Захтјева за реалокацију  

Центра за социјални рад број: 02-4-31/17. од 

23.06.2017. године   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Центар за социјални рад“  01350300): 

Са позиције:  

416100 Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите (потрошачка  јединица „Центар за 

социјални рад“  01350300)                2.700,00 КМ                               

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

631900 – Остали издаци (потрошачка  јединица 

„Центар за социјални рад“ 01350300) 2.700,00 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“. 

  

Број:02-020-857/17         НАЧЕЛНИК: 

Датум:30.06.2017.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл. инж. пољ. 

 

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 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Захтјева за реалокацију 

Средњошколског центра број: 14-23/2017. од 

22.05.2017. године   д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Средњошколски центар“  08150037): 

Са позиције:  

621900 - Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                               1.754,50 КМ                                                                                                              

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  
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631900 – Остали издаци (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар“ 08150037)                                             

1.754,50 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“.  

 

Број:02-020-858/17         НАЧЕЛНИК: 

Датум:30.06.2017.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл. инж. пољ. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 
На основу члана 13. Правилника о накнадама 

и другим примањима запослених и функционера у 

Административној служби Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

1/06, 4/10) и члана 79. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке 

о корисницима и висини лимита за службене 

телефоне 

 

Члан 1. 

У члану 2. став (2) Одлуке о корисницима и 

висини лимита за службене телефоне, број: 02-

020-82/17 од 18.01.2017. године („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 4/17)- у 

даљем тексту Одлука, тачка 8. се мијења и гласи: 

 

„8. Шефови одсјека“ 

 

Члан 2. 

У члану 4. став (2) Одлуке, тачка 8. се 

мијења и гласи: 

 

„ 8. Шефови одсјека до 50,00 КМ“ 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:02-020-818/17.                   НАЧЕЛНИК 

Датум:30.06.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:1/16), 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 члану 6. став (2) Колективног уговора за 

запослене у Општинској управи Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 8/17) мијењају се тачка 3. и 

тачка 6. које гласе: 

 

“3.трећа платна група - послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири године 

...............................................................................6,00 

 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: 

-Шефови Одсјека...............................................11,00 

-Самостални стр. сарадник - Главни 

књиговођа……………………………………...10,50 

-Општински инспектори и комунални полицајац 

…………………………………………………..9,30 

-Самостални стручни сарадници......................9,00” 

 

Члан 2. 

Ова Измјена и допуна ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

СО                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОУ КОСТАЈНИЦА       Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРЕДСЈЕДНИК       Број:02-020-808717 

Мирјана Костадиновић,ср. Дана:29.06.2017. 

Број:03-17/17.    

Дана: 29.06.2017. 

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 
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На основу члана 59. став (1) тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 97/16), члана 48. став (4) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16), члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница», број: 5/16 и 5/17), а везано за Уредбу 

о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:10/17) и Уредбу о 

категоријама, звањима, и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број:10/17), Начелник Општине 

Костајница, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника 

о организацији и систематизацији радних 

мјеста 

Општинске управе Општине Костајница 

 

 

Члан 1. 

У члану 16. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

Општине Костајница, број: 02-020-703/17 од 

31.05.2017. године („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 08/17) у подтачки 2. „НАЗИВ 

РАДНОГ МЈЕСТА: Инспектор за храну и 

Тржишни инспектор“ у „ОПИСУ ПОСЛОВА“ 

мијења се алинеја 6. која гласи: 

„- обавља послове из области Здравствене 

инспекције,“ 

Постојећа алинеја 6. и 7. постају алинеје 7. и 

8. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:02-020-836/17   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:05.07.2017.     Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

    Свјетлана Бајалица, дипл.правник 

 

 





 

 

 


