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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 39/21 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-246/21 
Датум: 24.12.2021 

 
На основу члана 95. став 2., а у вези са чланом 

3. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15 
и 63/20), члана 39.став(2) тачка 2. и 37. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 35. став(2) тачка 2. и37. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), на приједлог 
Управног одбора Јавне предшколске установе Клуб 
за дјецу «Кестенко» Костајница, број:07/21, 
Скупштина Општине Костајница насједници 
одржаној дана 24.12.2021. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о eкономској цијени услуге за боравак 
дјетета у Јавној предшколској установи 

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за 
2022. годину 

 

I 
Овом Oдлуком утврђује се економска 

цијена услуге за боравак дјетета у Јавној 
предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница (у даљем тексту: 
Предшколска установа) за 2022. годину. 

 

II 
Економска цијена услуге за боравак дјетета 

у Предшколској установи износи 280,00 КМ 
(двијестотинеосамдесет конвертибилних 
марака) за 2022. годину. 

 

III 
Економска цијена услуге из тачке II ове 

Одлуке одређена је на основу структуре 
програма по времену трајања, аналитичке 
структуре стварних трошкова услуге у 
Предшколској установи и броја уписане дјеце. 

 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана од објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-247/21 
Датум: 24.12.2021 

 
На основу члана 95. став5. а у вези са 

чланом 96. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/15 и 63/20), члана 39.став(2) 
тачка 2. и 37. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 35. став(2) тачка 2. 
и37. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница, број:5/16, 5/17 и 
13/19), а на приједлог Управног одбора ЈПУ 
Клуб за дјецу «Кестенко» Костајница, број:07/21 
и 08/21,Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 24.12.2021. године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о новчаном учешћу родитеља за боравак 
дјетета у Јавној предшколској установи Клуб 

за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2022. 
годину 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се новчано учешће 
родитеља за боравак дјетета у Јавној 
предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница (у даљем тексту: 
Предшколска установа) за 2022. годину и то: 

 
1) Мјесечно новчано учешће родитеља за 
боравак дјетета у Предшколској установи 
износи 100,00 КМ.  
 
2) Новчано учешће родитеља за боравак двоје 
дјеце у Предшколској установи износи: 
- за прво дијете -100,00 КМ мјесечно, 
- за друго дијете цијена је умањена за 30% 
од мјесечног новчаног учешћа родитеља за 
боравак дјетета, што износи 70,00 КМ мјесечно. 
 
3) Новчано учешће родитеља за боравак троје 
дјеце у Предшколској установи износи: 
- за прво дијете цијена је умањена за 30% од 
мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета, што износи 70,00 КМ мјесечно, 
- за друго дијете цијена је умањена за 40% 
од мјесечног новчаног учешћа родитеља за 
боравак дјетета, што износи 60,00 КМ мјесечно, 
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- за треће дијете родитељи се ослобађају 
плаћања услуге боравка дјетета у Предшколској 
установи. 
 
4) За породицу из које четверо и више дјеце 
борави у Предшколској установи родитељи су у 
потпуности ослобођени плаћања услуге боравка 
за сву дјецу. 
 
5) За дјецу чија је породица корисник права 
на новчану помоћ, дјецу жртве насиља у 
породици и дјецу под ризиком од напуштања од 
стране родитеља, боравак у Предшколској 
установи суфинансираће оснивач у складу са 
прописима којим се уређујe област социјалне 
заштите. 
 

II 
(1) Приходи остварени на основу новчаног 
учешћа родитеља се уплаћују на Рачун јавних 
прихода општине Костајница до 15. за текући 
мјесец. 
(2) Средства из тачке I ове Одлуке користе се 
за трошкове исхране дјеце. 
 

III 
Трошкови за реализацију специјализованих 

програма и трошкови осигурања дјеце не улазе 
у мјесечни износкоји корисник услуга плаћа за 
боравак дјетета у Предшколској установи. 

 
IV 

Међусобна права и обавезе између 
корисника услуге и Предшколске установе 
регулишу се уговором између корисника  и 
Предшколске установе. 

 
V 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-248/21 
Датум: 24.12.2021 

    
На основу члана 63. став (2) Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 
92/20) члана 39. став (2) тачка 2. и 37. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 35. став (2) тачка 2. и 37. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), 

СкупштинаОпштине Костајница, на сједници 
одржаној дана 24.12.2021. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о прихватању приједлога Плана уписа за 

школску 2022/23. годину у Јaвној установи 
Средњошколски центар Костајница 

 
I 

Прихвата се приједлог Плана уписа 
ученика у прве разреде за школску 2022/23. 
годину у Јaвној установи Средњошколски 
центар Костајница, број:1412/21 од 14.12.2021. 
годину, како слиједи: 

 
1.Техничар информационих технологија, IV 
степен–16 ученика 
2.Фармацеутски техничар, 12 
ученика/Физиотерапеутски техничар, 12 
ученика - IV степен – једно комбиновано 
одјељење од 24 ученика. 

 
II 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-249/21 
Датум: 24.12.2021 

    
На основу члана 22. члана 39. став (2) тачка 

9) и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 39. став 
1. Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 37/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17, 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 24.12.2021. године 
донијела је : 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу уписних подручја за основне 
школе на подручју општине Костајница 

 
I 

Овом Oдлуком утврђује се приједлог 
уписних подручја за основне школе на подручју 
Oпштине Костајница, како слиједи: 
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Уписно подручје Основне школе „Петар 
Мећава“ Костајница, од првог до деветог 
разреда. 
 
Централна школа – од првог до деветог 
разреда у Костајници. 
Уписно подручје чине насеља: Костајница, 
Мракодол, Грдановац, Тавија, Горња Слабиња, 
Зовик, Подошка, Побрђани, Календери, 
Гумњани, Мраово поље. 
 
Подручно одјељење – од првог до петог 
разреда у Петрињи. 
 

Уписно подручје чини насељено мјесто: 
Петриња. Након завршеног петог разреда 
ученици настављају школовање у централној 
школи. 

 
II 

У складу са Законом о основном васпитању 
и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 44/17, 37/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
Министар просвјете и културе, на основу 
приједлога уписних подручја из тачке 1. ове 
Одлуке, утврђује уписна подручја за основне 
школе на подручју Oпштине Костајница и 
доноси Рјешење у уписном подручју.  

 
III 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-250/21 
Дана:24.12.2021. године 
      

На основу члана 69. и 73. став (2) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
Скупштина Општине дана 24.12.2021. године 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 

 
I 

У Одлуци о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 8/15 и 5/19 – у 

даљем тексу Одлука) у члану 88. став 3 се 
брише. 

 
II 

У Одлуци члан 101. мијења се и нови 
гласи: 

„Инвеститори који накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта и накнаду за 
ренту измирују једнократно остварују право на 
10 % умањења накнада. 

Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта  и накнада за ренту може се плаћати у 
ратама. Захтјев за измирење накнада у ратама 
подноси се Начелнику општине, који са 
инвеститорима закључује уговор о оброчној 
отплати накнада. Уз захтјев за оброчно плаћање 
инвеститори морају приложити увјерење о 
измиреним обавезама према Општини 
Костајница. 

Уговор се може закључити: 
- за износ до 2.000,00 КМ максимално на 
период од 12 мјесеци; 
- за износ до 3.000,00 КМ максимално на 
период од 18 мјесеци; 
- за износ до 4.000,00 КМмаксимално на 
период од 24 мјесеци; 
- за износ до 5.000,00 КМ максимално на 
период од 30 мјесеци; 
- за износ до 8.000,00 КМ максимално на 
период од 48 мјесеци; 
- за износ до 10.000,00 КМ максимално на 
период од 60 мјесеци и 
- код изградње индустријских објеката, 
објеката производног занатства и објеката 
колективног становања, плаћање у ратама се 
може одобрити најдуже на период до десет 
година од дана закључења уговора.“ 

 
III 

Послије члана 103. Одлуке додаје се нови 
члан 103а. који гласи: 

„Члан 103а. 
За објекте којима су издани локацијски 

услови привременог карактера на локацијама 
које се налазе на земљишту које није приведено 
коначној намјени утврђеној у документу 
просторног уређења инвеститор плаћа 35% од 
накнада обрачунатих у складу са чланом 73. 
Закона о уређењу простора и грађења. 
Локацијски услови се издају  максимално на 5 
година. 

На захтјев власника објекта коме су издани 
привремени локацијски услови, грађевинска 
дозвола и употребна дозвола може се издати 
рјешење о трајном задржавању уколико се прије 
истека рока привремености донесе нови 
спроведбени документ просторног уређења 
којим је планирано његово задржавање. Тада је 
инвеститор дужан измирити преостали дио 
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износа накнаде и ренте обрачунате у складу 
сачланом 73. Закона о уређењу простора и 
грађења.“ 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајнице“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-251/21 
Датум:24.12.2021 године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
6. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница је на својој 
редовној сједници одржаној дана 24.12.2021. 
године донијела слиједећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о замјени непокретности  

 
I 

У сврху рјешавања имовинско- правних 
односа на парцелама насталих између ЈЗУ „Дом 
здравља“ Костајница и „ТАВИЈА ПРОМЕТ“ 
д.о.о. Костајница одобрава се замјена 
некретнина у власништву Општине Костајница, 
означеног са: 
 к.ч. број 963, у нарави кућа и зг. двориште, 
површинe 238 m2, уписана у ПЛ број 311/92, КО 
Костајница као посјед Општине Костајница са 
дијелом 1/1, што одговара старом премјеру к.ч. 
број 553/3, у нарави кућиште у граду, површине 
238 m2, КО Костајница, уписан у зк уложак 266 
као својина Општине Костајница са дијелом 1/1 
чија процијењена тржишна вриједност износи 
8,31 КМ/m2, 

 
за земљиште у својини „ТАВИЈА ПРОМЕТ“ 
д.о.о. Костајница, на коме је изграђена ограда 
ЈЗУ „Дом здравља“ Костајница, означеног са: 
 к.ч. број 964/11, у нарави двориште, 
површинe 491 m2, уписана у ПЛ број 1386/2, КО 

Костајница као посјед „ТАВИЈА ПРОМЕТ“ 
д.о.о. Костајница са дијелом 1/1, што одговара 
старом премјеру к.ч. број 553/31, у нарави 
економско двориште, површине 491 m2 ,КО 
Костајница, уписан у зк уложак 779 као својина 
„ТАВИЈА ПРОМЕТ“ д.о.о. Костајница са 
дијелом 1/1 
чија процјењена  тржишна вриједност износи 
7,94 КМ/m2, 

 
II 

Замјена некретнина из тачке 1. ове Одлуке 
извршиће се без накнаде за разлику у 
вриједности. 

Продајна цијена за предметну некретнину 
утврђена је по процјени вриједности од стране 
судског вјештака грађевинско – архитектонске 
струке за област грађевинарства, Тихомира 
Тимарца из Приједора.  
 

III 
Овлашћује се Начелник Општине 

Костајница да може, у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, у 
име Општине Костајница закључити нотарски 
обрађен уговор о замјени некретнина означених 
у тачки 1. ове Одлуке, а након прибављеног 
мишљења Правобранилаштва РС са сједиштем у 
Приједору. 

 
IV 

Трошкове израде нотарске обраде уговора 
о замјени некретнина сноси „ТАВИЈА 
ПРОМЕТ“ д.о.о. Костајница. 

 
V 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-252/21 
Датум:24.12.2021 године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. став (3) тачка д) Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 
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78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 
13/19) , Скупштина Општине Костајница је на 
својој редовној сједници одржаној дана 
24.12.2021. године донијела  слиједећу: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непокретности непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 

честице 
 

I 
Овом Одлуком одобрава се продаја 

непосредном погодбом, по тржишној цијени, 
неизграђеног грађевинског земљишта у својини 
Општине Костајници, у сврху формирања 
грађевинске честице за редовну употребу 
помоћног објекта, предложена од стране Исмета 
Боснића, из Костајнице , на сљедећи начин: 

 Општина Костајница продаје непокретности 
означене као: 
 к.ч. број 1068/3, Скакавац, у нарави 
некатегорисани пут, површинe  58 m2, уписана у 
ПЛ број 1509/2, КО Костајница као посјед 
Општине Костајница са дијелом 1/1, што 
одговара старом премјеру к.ч. број 393/167, 
Скакавац, у нарави њива, површине 58 m2 ,КО 
Костајница, уписан у зк уложак 2327 као 
својина Општине Костајница са дијелом 1/1. 

 
II 

Продајна цијена земљишта из тачке 1. ове 
Одлуке износи 425,72 КМ за укупну површину 
од 58 m2, односно 7,34 КМ/m2.  

Продајна цијена за предметну некретнину 
утврђена је по процјени вриједности од стране 
судског вјештака грађевинско – архитектонске 
струке за област грађевинарства, Тихомира 
Тимарца из Приједора.  

 
III 

Купородајну цијену предметне некретнине 
купац Исмет Боснић, из Костајнице је дужан 
уплатити  приликом закључивања уговора о 
купопродаји, на жиро рачун Општине 
Костајница број 567-241-8200-0024-36 – ЈРТ 
Општине Костајница који се води код Сбер 
банке. 

 
IV 

Овлашћује се Начелник Општине 
Костајница да може, у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, у 
име Општине Костајница закључити нотарски 
обрађен уговор о купопродаји некретнине 
означене у тачки 1. ове Одлуке са купцем 
Исметом Боснићем, а након прибављеног 
мишљења Правобранилаштва РС са сједиштем у 
Приједору. 

 

V 
Трошкове израде нотарске обраде уговора 

о купопродаји, те остале трошкове који се 
односе на поступак купопродаје сноси купац. 

 
VI 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-253/21 
Датум:24.12.2021 године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. став (3) тачка д) Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе(„ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница је на 
својој редовној сједници одржаној дана 
24.12.2021. године донијела  слиједећу: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непокретности непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске 

честице 
 

I 
Овом Одлуком одобрава се продаја 

непосредном погодбом, по тржишној цијени, 
неизграђеног грађевинског земљишта у својини 
Општине Костајници, у сврху формирања 
грађевинске честице за редовну употребу 
индивидуалног стамбеног објекта, предложена 
од стране Џајић Енвера и Џајић Хедије, из 
Костајнице , на сљедећи начин: 
 Општина Костајница продаје 
непокретности означене као: 
 к.ч. број 1068/2, Скакавац, у нарави 
некатегорисани пут, површинe  52 m2, уписана у 
ПЛ број 1509/2 , КО Костајница као посјед 
Општине Костајница са дијелом 1/1, што 
одговара старом премјеру к.ч. број 393/166, 
Скакавац, у нарави њива, површине 52 m2 ,КО 
Костајница, уписан у зк уложак 2327 као 
својина Општине Костајница са дијелом 1/1. 
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II 
Продајна цијена земљишта из тачке 1. ове 

Одлуке износи 381,68 КМ за укупну површину 
од 52 m2, односно 7,34 КМ/m2.  

Продајна цијена за предметну некретнину 
утврђена је по процјени вриједности  од стране 
судског вјештака грађевинско – архитектонске 
струке за област грађевинарство, Тихомира 
Тимарца из Приједора.  

 
III 

Купопродајну цијену предметне 
некретнине купац Џајић Енвер и Џајић Хедија, 
из Костајнице су дужни уплатити  приликом 
закључивања уговора о купопродаји, на жиро 
рачун Општине Костајница број 567-241-8200-
0024-36 – ЈРТ Општине Костајница који се води 
код Сбер банке. 

 
IV 

Овлашћује се Начелник Општине 
Костајница да може у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, у 
име Општине Костајница закључити нотарски 
обрађен уговор о купопродаји некретнине 
означене у тачки 1. ове Одлуке са купцем Џајић 
Енвером и Џајић Хедијом, из Костајнице, а 
након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва РС са сједиштем у 
Приједору. 

 
V 

Трошкове израде нотарске обраде уговора 
о купопродаји, те остале трошкове који се 
односе на поступак купопродаје сноси купац. 

 
VI 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-254/21 
Датум:24.12.2021 године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. став (1) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 
107/19), члана 5. и 7. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 
13/19) , Скупштина Oпштине Костајница је на 
својој редовној сједници одржаној дана 
24.12.2021. године донијела слиједећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта  
путем лицитације 

 
I 

Овом Одлуком регулише се начин и услови 
продаје неизграђеног градског грађевинског 
земљишта физичким и правним лицима ради 
изградње трајне грађевине по тржишној цијени 
у поступку усменог јавног надметања- 
лицитације у насељеном мјесту Тавија. 

 
II 

Поступком лицитације приступиће се 
продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта означеног као:  
 к.ч. број 326/4, у нарави Тавија-
градилиште, површине 585 м2, уписана у ПЛ 
број 103/83, КО Тавија као посјед Општине 
Костајница са дијелом 1/1, што одговара старом 
премјеру к.ч. број 648/29, у нарави градилиште, 
површине 585 м2, КО Костајница, уписан у зк 
уложак 998 као својина Општине Костајница са 
дијелом 1/1. 
 

III 
Почетна продајна цијена земљишта из 

тачке 2. ове Одлуке износи 7,64 КМ/м2.  
Продајна цијена за предметну некретнину 

утврђена је по процјени вриједности од стране 
судског вјештака грађевинско – архитектонске 
струке за област грађевинарства, Тихомира 
Тимарца из Приједора.  

 
IV 

Купородајну цијену предметне некретнине 
купац је дужан уплатити у року од 15 дана од 
дана закључивања уговора о купопродаји, на 
жиро рачун Општине Костајница број 567-241-
8200-0024-36 – ЈРТ Општине Костајница који се 
води код Сбер банке, а предаја непокретности у 
посјед купцу извршиће се у року од 8 (осам) 
дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће 
се сачинити записник. 
 

V 
За учешће у поступку лицитације учесници 

су дужни уплатити на име кауције износ од 
1.000,00на јединствени рачун трезора Општине 
Костајница број 567-241-8200-0024-36 прије 
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почетка лицитационог поступка, а доказ о 
извршеној уплати доставља се Комисији. 

 
VI 

Поступак лицитације непокретности у 
својини Општине Костајница спровешће 
општинска Комисија за спровођење јавног 
конкурса за продају, односно оптерећење 
правом грађења непокретности у својини 
Општине Костајница. 

Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из тачке 1. ове Одлуке извршиће се 
у „Гласу Српске“, Огласној табли Општинске 
управе Општина Костајница и веб страници 
Општине Костајница.  

 
VII 

Овлашћује се Начелник Општине 
Костајница да може, у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, у 
име Општине Костајница закључити нотарски 
обрађен уговор о купопродаји некретнине, а 
након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва РС са сједиштем у 
Приједору. 

 
VIII 

Трошкове израде нотарске обраде уговора 
о купопродаји , те остале трошкове који се 
односе на поступак купопродаје сноси купац. 

 
IX 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и условима продаје 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
путем лицитације број 01-013-145/12 од 
27.04.2012. године („Службени гласник 
Општине Костајница“, број:3/12). 
 

Х 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-255/21 
Датум:24.12.2021 године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. став (1) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 
18/16 и 107/19) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) , а у вези 
са чланом 11. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), Скупштина Општине 
Костајница је на својој редовној сједници 
одржаној дана 24.12.2021. године донијела  је 
слиједе: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПРОДАЈУ, ОДНОСНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
ПРАВОМ ГРАЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
 

I 
У Комисију за спровођење јавног конкурса 

за продају, односно оптерећење правом грађења 
непокретности у својини Општине Костајница, 
именују се:  

 
1. Горан Милијевић, предсједник 
2. Љиљана Слијепчевић, члан 
3. Љубиша Бошчанин, члан 
4.Александар Пашић, замјеник предсједника 
5. Славка Вујасин, замјеник члана 
6. Горан Грубљешић, замјеник члана 
 

II 
Задаци Комисије утврђени су одредбама 

Закона о стварним правима, Закона о 
просторном уређењу и грађењу, Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе  . 

 
III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-115.1/21 
Датум: 24.12.2021. године 

 
На основу чланова 188, 189, 194 и 195.  

Закона о водама ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), 
члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске" 
број:97/16, 36/19 и 61/21), члана 78. Статута 
Општине Костајница ("Службени гласник 
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Општине Костајница" број: 5/16, 5/17 и 13/19) и 
члана 135. Пословника о раду Скупштине 
Општине Костајница ("Службени гласник 
Општине Костајница" број: 5/16, 5/17, 12/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 24.12.2021.године, 
доноси: 
 

Измјену и допуну Програма 
утрошка средстава добијених од посебних 

водних накнада у 2021. години број: 01-022-
115/21 од 29.04.2021.  

 
I 

Тачка I Програма утрошка средстава 
добијених од посебних водних накнада у 2021. 
години број: 01-022-115/21 од 29.04.2021. 
године се мијења и гласи: 

„Планирана средства по основу посебних 
водних накнада у 2021. години су у износу од 
12.000 КМ и усмјериће се на следећи начин: 

 

 

Р.БР. НАЗИВ ИЗНОС
1 Радови на редовном одржавању водног објекта -  

регулисаног корита Тавија, у прољетном и јесенском 
периоду, који је у власништву јединице локалне 
самоуправе (водоток II реда), на дијеловима ретенузије 
са узводном силазном рампом, регулисаног корита 
ријеке између два моста, и низводног дијела регулације 
са низводном силазном ранпом.

7.000,00

2 Одржавање и чишћење талога уличних сливника и 
канала,одстрањивање ситног каменог материјала од 
система одводње оборинских вода, одржавање 
функционалности канализације - реализација у складу са 
Програмом обављања комуналих дјелатности заједничке 
комуналне потрошње на јавним површинама општине 
Костајница у 2021. години

5.000,00

УКУПНО 12.000,00
II 

Тачка II се мијења и гласи: „Средства 
остварена по основу горе наведених накнада ће 
се исплаћивати за намјене предвиђене овим 
Програмом, а у складу са процентом извршења 
средставa.“ 

 
III 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1823/21 
Датум: 21.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ број 
5/16,5/17,13/19), чланом 41. Закона о буџетском 
систему РС (Службени гласник Републике 
Српске број 121/12,52/14,103/15 и 15/16) и 
Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница 
за 2021. годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21  и 37/21),д о н о с 
и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Општа управа“ 
01350130): 

 
Са позиције:  
419100 – Расходи по судским рјешењима 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                               343,03 КМ 
412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                               200,00 КМ 
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2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
413900 – Расходи по основу затезних камата 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                             543,03 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“.  
 

НАЧЕЛНИК 
                           Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1824/21. 
Датум: 22.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број 
5/16,5/17,13/19), чланом 41. Закона о буџетском 
систему РС (Службени гласник Републике 
Српске број 121/12,52/14,103/15 и 15/16) и 
Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница 
за 2021. годину(„Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева Центра за социјални рад број: 
02-131-38/2/21 од 22.12.2021. 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:  
411100 – Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Центар за социјални 
рад“ 01350300)     250,00 КМ 
 
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу 
рада (пот. јединица „Центар за социјални рад“ 
01350300)     250,00 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“.  
 

НАЧЕЛНИК 
                              Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1825/21. 
Датум: 23.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19,61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 
5/16,5/17,13/19),чланом 41. Закона о буџетском 
систему РС (Службени гласник Републике 
Српске број 121/12,52/14,103/15 и 15/16) и 
Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница 
за 2021. годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева Центра за социјални рад број: 
02-131-40/2/21 од 22.12.2021. 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:  
416300 – Дозанке пружаоцима социајалне 
заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова (потрошачка  јединица 
„Центар за социјални рад“ 01350300) 609,73 КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 
одлуке биће извршена на позицију:  
412900 – Остали неквалификовани расходи (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“ 01350300)                                      
609,73 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“.  

 
НАЧЕЛНИК 

                               Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  
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НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1844/21.                                                                                                                                                     
Датум: 27.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 ,25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 
број: 01-60-247/21 од 23.12.2021. године   д о н о 
с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1.Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко““  01350401): 
Са позиције:  
412400 – Расходи за метеријал за посебне 
намјене (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 
дјецу “Кестенко““  01350401)              146,68 КМ 

 
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

 
412200 –  Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и трнспортних 
услуга (пот. јед. „ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко““ 01350401)                         146,68 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“.    
 

НАЧЕЛНИК 
                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1845/21. 
Датум: 27.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 

13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 
број: 01-60-245/21 од 23.12.2021. године   д о н о 
с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1.Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко““  01350401): 
 
Са позиције:  
412400 – Расходи за метеријал за посебне 
намјене (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 
дјецу “Кестенко““ 01350401)               423,88 КМ  
412600 – Расходи по основу путовања и 
смјештаја (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 
дјецу “Кестенко““ 01350401)                 50,00 КМ  
 
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
412300 – Расходи за режијски материјал 
(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко““ 01350401)                         231,26 КМ    
412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и трнспортних 
услуга (пот. јед. „ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко““ 01350401)                         242,62 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“.    

 
НАЧЕЛНИК 

                             Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1861 /21. 
Датум: 28.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 
5/16,5/17,13/19), чланом 41. Закона о буџетском 
систему РС („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и 
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Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница 
за 2021. годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева Центра за социјални рад број: 
02-131-41/21 од 23.12.2021. 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:  
416300 – Дознаке пружаоцима социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова (потрошачка јединица 
„Центар за социјални рад“ 01350300) 152,28 КМ  

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

 
412300 – Расходи за режијски материјал (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“     
01350300)                                                 26,80 КМ   
412600 – Расходи по основу путовања и 
смјештаја (пот.  јединица „Центар за социјални 
рад“ 01350300)                                      106,08 КМ   
412900 - Остали неквалификовани расходи  
(пот. јединица „Центар за социјални рад“  
01350300)                                                 19,40 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“.    
 

НАЧЕЛНИК 
                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1877/21 
Датум: 28.12.2021. године 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 11. 
став (1) Уредбе о канцеларијском пословању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
8/20), тачке 157. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 129/20) и члана 79. 
Статута Oпштине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Начелник општине доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I  

Општинска управа Oпштине Костајница за 
2022. годину водиће у свом пословању попис 
аката за сљедеће aктe: 

Општа управа 
- Рјешења о комуналној накнади –  

класификациони знак - 433 - база 
података 

- Захтјеви за правну помоћ и представке 
и притужбе грађана - класификациони 
знак  - 059 

 
Пријемна и матична канцеларија:  

 Скраћени дјеловодник за: 
- Издавање извода из МК рођених   - 200 

- 
- Издавање извода  из МК вјенчаних   - 

201 - 
- Издавање извода из МК умрлих  - 202 - 
- Издавање увјерења о држављанству и 

друга увјерења  - 204 - 
- Издавање радних књижица - 128 - 

 
Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности: 
- Дописи из области финансија, привреде 

и друштвених дјелатности  - 40 - 
- Издавање рјешења о комуналној такси -  

класификациони знак - 462 - база 
података 

 
Пописи аката за „Дописе из области 

финансија, привреде и друштвених дјелатности“ 
воде се у писарници, а остали пописи аката код 
одговарајућих службеника. 

 
I I  

За реализацију овог рјешења задужује се 
Виши стручни сарадник за рад на инфо пулту, 
пријем захтјева и поште.  

 
I I I 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 
да важи рјешење бр. 02-020-18/21 од 04.01.2021. 
године. 

 
I V 

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“, а примјењиваће се од 
01.01.2022. године. 
 

НАЧЕЛНИК 
                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1878/21 
Датум: 28.12.2021. године 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 10. 
став (3) Уредбе о канцеларијском пословању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
8/20), тачке 83. и 104. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 129/20) и члана 79. 
Статута Oпштине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Начелник општине доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Утврђују се бројчане ознаке 
организационих јединица Општинске управе 
Општине Костајница, за 2022. годину и то: 
1. Скупштина  општине .................................01 
2. Начелник општине......................................02 
3. Одјељење за општу управу........................03 
4. Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.......................................04 
5. Општинска изборна комисија.................01/1 
6. Одбор за жалбе.........................................01/2 

 
II 

У циљу ефикаснијег рада и боље 
прегледности садржаја рада Општинске управе, 
јединствене класификационе ознаке  подгрупа, 
допуњују се интерним рашчлањивањем како 
слиједи: 
- 330.1 - инспекција за храну, 
- 330.2 - пољопривредна сагласност, 
- 351.1 - одобрење за музику уживо, 
- 371.1 - доплатна паркинг карта, 
- 372.1 - рјешења о кућним бројевима, 
-  Санитарна инспекција: надзор над 
примјеном прописа о сузбијању и спречавању 
заразних болести - рјешења о изолацији 
„КОВИД -19“: -510.1-,  -510.2- , -510.3- . 

 
III 

Одређује се да се у Пријемној канцеларији 
осим картотеке предмета воде сљедеће помоћне 
евиденције: 
1. доставна књига предмета управног поступка 
за свако одјељење, 
2. интерна доставна књига, 
3. доставна књига за мјесто, 
4. књига примљене поште, 
5. књига предане поште, 
6. књига рачуна, 

7. попис аката. 
 

IV 
За реализацију овог рјешења задужује се 

Виши стручни сарадник за рад на инфо пулту, 
пријем захтјева и поште. 

 
V 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 
да важи рјешење бр. 02-020-17/21 од 04.01.2021. 
године. 

 
VI 

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“, а примјењиваће се од 
01.01.2022. године. 

 
НАЧЕЛНИК 

                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1767/21 
Датум: 15.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19), члана 79. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“ број 5/16,5/17,13/19), 
чланом 43. и 44. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број18/21, 25/21 и 37/21) Начелник 
општине  д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 о распоређивању средстава буџетске резерве 

 
1. Одобрава се исплата финансијских средстава 
из буџета општине Костајница у износу од  
760,50 КМ  у сврху исплате средстава за 
набавку натријум хипохлорита. 

2.Средства у износу од 760,50 КМ ће се 
обезбједити из буџета Општине  Костајница, са 
ставке „Буџетска резерва“ и биће исплаћена на 
жиро-рачун Хемија патентинг д.о.о. број: 562-
005-8101-8119-54. 

 
3. Одобрена средства ће се реалоцирати: 

- са средства буџетске у износу од 760,50 
КМ 

- на организациону јединицу „Општинска 
управа“  01350130 – ставка 412400 – Расходи за 
материјал за посебне намјене.  
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4.За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 

 
5.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
 

                                  НАЧЕЛНИК 
                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1862/21 
Датум: 28.12.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине  Костајница“ број 
5/16,5/17,13/19) ,чланом 43. и 44. Закона о 
буџетском систему РС („Службени гласник 
Републике Српске“  број 121/12,52/14,103/15 и 
15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 
Костајница за 2021. годину, („Службени 
гласник општине Костајница“ број 18/21, 25/21 
и 37/21) Начелник општине   д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 о распоређивању средстава буџетске резерве 

 
1. Одобрава се исплата финансијских средстава 
из буџета општине Костајница у износу од  
1.000,00 КМ  у сврху исплате средстава за 
хуматинарну акцију „ С љубављу храбрим 
срцима“, са циљем набавке превозних средстава 
за дјецу са интелектуалним тешкоћама. 

    
2. Средства у износу од 1.000,00 КМ ће се 
обезбједити из буџета Општине  Костајница, са 
ставке „Буџетска резерва“ и биће исплаћена на 
жиро-рачун посебних намјена „С љубављу 
храбрим срцима“  број: 571-010-0000-2700-15. 

 
3. Одобрена средства ће се реалоцирати: 
- са средства буџетске у износу од 1.000,00 КМ 
- на организациону јединицу „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“  
01350140 – ставка 4872 – Трансфери ентитету.                                                     

 
4. За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 

 
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
                  НАЧЕЛНИК 

                            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
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, 85/18, 86/18 и 21/20), Синдикална 
организација Општинске управе Општине 
Костајница и начелник Општине Костајница,  
закључили су: 

 
СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ ПРИМЈЕНЕ 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
Члан 1. 

У складу са овим Споразумом продужава 
се примјена Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница, 
број:21/21) заведен код начелника општине под 
бројем: 02-020-830/21 од 24.05.2021. године, а 
код Синдикалне организације Општинске 
управе Општине Костајница под бројем: 03-
15/21 од 24.05.2021. године. 

Колективни уговор из става 1. овог члана 
продужава се на период до 31. марта 2022. 
године. 

 
Члан 2. 

Овај Споразум се сматра закљученим када 
га у истовјетном тексту потпишу начелник 
општине Костајница и предсједник Синдикалне 
организације Општинске управе Општине 
Костајница.  

 
Члан 3. 

Овај Споразум ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“, а примјењиваће 
се од 01.01.2022. године. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

Број:02-020-1847/21 
Датум:27.12.2021. год. 

 
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОУ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
ПРЕДСЈЕДНИК  

Горан Милијевић, дипл.ек.ср. 
Број:03-25/21 

   Датум:27.12.2021. год 
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С А Д Р Ж А Ј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Одлука о eкономској цијени услуге за боравак дјетета у Јавној предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница за 2022. годину................................................................................................................1 
Одлука о о новчаном учешћу родитеља за боравак дјетета у Јавној предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница“ за 2022. годину..............................................................................................................1 
Одлука о прихватању приједлога Плана уписа за школску 2022/23. годину у Јaвној установи 
Средњошколски центар Костајница......................................................................................................................2 
Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе на подручју Општине Костајница.......................2 
Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.....................................3 
Одлука о замјени непокретности...........................................................................................................................4 
Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом ради обликовања грађевинске честице................4 
Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом ради обликовања грађевинске честице................5 
Одлука о начину и условима продаје непокретности неизграђеног градског грађевинског земљишта 
путем лицитације.....................................................................................................................................................6 
Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом 
грађења непокретности у својини Општине Костајница....................................................................................7 
Измјена и допуна Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2021. години, 
број:01-022-115/21 од 29.04.2021...........................................................................................................................7 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – Ошшта управа..............................................................................8 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – Центар за социјални рад.............................................................9 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – Центар за социјални рад.............................................................9 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко....................................................10 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко....................................................10 
Одлука о одобрењу реалокације средстава – Центар за социјални рад...........................................................10 
Рјешење –попис аката...........................................................................................................................................11 
Рјешење – бројчане ознаке организационих јединица......................................................................................12 
Закључак о распоређивању средстава буџетске резерве...................................................................................12 
Закључак о распоређивању средстава буџетске резерве...................................................................................13 
 
 
НАЧЕЛНИК И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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