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ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1241/21 
Датум: 24.08.2021.године 

 
На основу члана 59. став (1) тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 88. и члана 94. став (3) Закона о 
средњем васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18) и члана 
79. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 
13/19), начелник Општине дана 24.08.2021. 
године доноси 
 

ОДЛУКУ  
о финансирању трошкова превоза ученика са 

посебним потребама 
 

I 
Општина Костајница ће из средстава 

буџета општине финансирати трошкове превоза 
ученика са посебним потребама у ЈУ ЦЕНТАР 
„СУНЦЕ“, Приједор, у школској 2021/22 
години. 

 
II 

Финансирање трошкова превоза ће се 
вршити у износу од 25,00 КМ по дану путовања 
ученика на наставу, у зависности од броја 
радних дана у мјесецу, а у складу са 
Правилником о школском календару за школску 
2021/2022 годину („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 67/21 ). 

 
III 

Обавеза родитеља је да на почетку школске 
године достави потврду о упису дјетета у 
школу. 

IV 

Начелник ће Рјешењем именовати 
Комисију за утврђивање износа трошкова 
превоза ученика у ЈУ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“ за 
школску 2021/2022 годину.  

Комисија ће вршити мјесечни обрачун 
трошкова превоза у складу са Правилником о 
школском календару за школску 2021/2022 
годину („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 67/21) и достављати Начелнику извјештај. 

Исплата трошкова превоза ће се вршити до 
05. за текући мјесец, на текући рачун родитеља. 

 
V 

Одобрена средства ће се исплатити са 
Буџета Општине Костајнца, са конта буџета: 
4161 – „Дознаке грађанима који се исплаћују из 
буџета општине и градова.“ 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности општине Костајница. 

 
VII 

Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 
школском календару за школску 2021/2022 
годину („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 67/21). 

 
VIII 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о финансирању трошкова превоза 
ученика са посебним потребама („Службени 
гласник општине Костајница број: 13/20 и 
17/20). 

 
IX 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Никола Јањетовић, дипл.ек.ср.
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