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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 7/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 Број:01-022-21/22 
Датум: 01.04.2022. год. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 1), а у вези са 
чланом 83. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16, 39/17 и 61/21), тачке XI Одлуке о учешћу 
грађана у вршењу јавних послова („Службени 
гласник општине Костајница“, број:12/17), 
чланова 167, 168, 169. и 170. Пословника о раду 
Скупштине Oпштине Костајница („Службени 
гласник Oпштине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19) и члана 78. Статута Oпштине 
Костајница („Службени гласник Oпштине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Oпштине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне 

расправе о нацрту Статута Општине 
Костајница 

 
I 

(1) Утврђује се нацрт Статута Општине 
Костајница који је поднио Начелник Општине. 

(2) Нацрт Статута Општине Костајница је у 
прилогу ове Одлуке.  
 

II 
О нацрту Статута Општине Костајница 

спровешће се јавна расправа у трајању од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

III 
(1) Задужује се Начелник да организује јавну 

расправу о нацрту Статута Општине Костајница 
и да, уз приједлог Статута Општине Костајница, 
Скупштини Општине поднесе извјештај о 
спроведеној јавној расправи, у складу са 
Пословником о раду Скупштине Општине 
Костајница ("Службени гласник Општине 
Костајница", број: 5/16, 5/17 и 13/19) и Одлуком 
о учешћу грађана у вршењу јавних послова 
(„Службени гласник Oпштине Костајница“, 
број:12/17). 

(2) Нацрт Статута Општине Костајница 
објавиће се на интернет страници Општине. 
 

IV 
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:01-022-22/22 
Датум: 01.04.2022. год. 
 
 На основу члана 39. став (2) тачка 1) а у вези са 
чланом 83. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16, 39/17 и 61/21), тачке XI Одлуке о учешћу 
грађана у вршењу јавних послова („Службени 
гласник Општине Костајница“, број:12/17), 
чланова 167, 168, 169. и 170. Пословника о раду 
Скупштине Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси: 

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне 
расправе о нацрту Стратегије развоја 

социјалног становања Општине Костајница 
за период 2022-2028. године 

 
I 

1) Утврђује се нацрт Стратегије развоја 
социјалног становања Општине Костајница за 
период 2022-2028. године. 

(2) Нацрт Стратегије развоја социјалног 
становања Општине Костајница за период 2022-
2028. године је у прилогу ове Одлуке.  
 

II 
О нацрту Стратегије развоја социјалног 

становања Општине Костајница за период 2022-
2028. године спровешће се јавна расправа у 
трајању од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 

III 
(1) Задужује се Начелник да организује јавну 

расправу о нацрту Стратегије развоја социјалног 
становања Општине Костајница за период 2022-
2028. године и да, уз приједлог Стратегије, 
Скупштини Општине поднесе извјештај о 
спроведеној јавној расправи, у складу са 
Пословником о раду Скупштине Општине 
Костајница ("Службени гласник Општине 
Костајница", број: 5/16, 5/17 и 13/19) и Одлуком 
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о учешћу грађана у вршењу јавних послова 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број:12/17). 

(2) Нацрт Стратегије развоја социјалног 
становања Општине Костајница за период 2022-
2028. године објавиће се на интернет страници 
Општине. 
 

IV 
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:01-022-26/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана 19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 
и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
01.04.2022. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Финансијски план  
Јавне здравствене установе “Дом здравља 

Костајница” за 2022. годину 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје сагласност 
на Финансијски план Јавне здравствене установе 
“Дом здравља Костајница” за 2022. годину, 
број:УО-04/22 од 10.03.2022.године. 
 

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:01-022-27/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана19. став (1) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19) Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 01.04.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм рада  

Јавне здравствене установе “Дом здравља 
Костајница” за 2022. годину 

 
I 

Скупштина Општине Костајница даје сагласност 
на Програм рада Јавне здравствене установе 
“Дом здравља Костајница” за 2022. годину, 
број:УО-03/22 од 10.03.2022. године. 

 
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:01-022-28/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 
На основу члана19. став (1) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19) Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 01.04.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План и програм рада 

Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница за 2022-2024. годину 

 
I 

Скупштина Општине Костајница даје сагласност 
на План и програм рада Јавне установе Центар 
за социјални рад Костајница за 2022-2024. 
годину. 
 

II 
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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:01-022-33/22 
Датум: 01.04.2022 
 
На основу члана 39. став 2. и члана 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21) члана 78. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник општине Костајница“ број: 
5/16, 5/17, 13/19), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној 01.04.2022. 
год. доноси: 
 

О Д Л У К У 
о начину одабира пројеката организација 

цивилног друштва/невладиних/непрофитних 
организацијакоји се финансирају из Буџета 

општине Костајница 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се садржај и поступак 
јавног позива, критеријуми и начин оцјењивања, 
као и праћење реализације пројеката 
организација цивилног друштва/невладиних/ 
непрофитних организација који ће се 
финансирати из буџета општине Костајница (у 
даљем тексту: Општина). 
  

II 
1) Средства из тачке I ове Одлуке додјељују се 
за пројекте:  
- Удружењима (Удружење - сваки облик 
добровољног повезивања више физичких или 
правних лица ради унапређења и остваривања 
некогзаједничког или општег интереса или 
циља, у складу са позитивноправним прописима, 
а чија основна сврха није стицање добити),  
- Фондацијама (Фондација – правно лице које 
нема своје чланство, а циљ њеног оснивања је 
управљање одређеном имовином у општем или 
заједничком интересу).  
2) Апликанти морају задовољити сљедеће опште 
услове:  
- да су основани и регистровани у РС и БиХ,  
- да су вођени од стране држављана РС и БиХ,  
- да своје активности реализују на подручју 
Општине Костајница,  

- да су пројекти намијењени грађанима Општине 
Костајница,  
- да се пројекти односе на области које је 
Општина Костајницаодредила као приоритетне 
према стратешким документима, а које ће бити 
дефинисанеприликом сваког објављивања јавног 
позива за достављање пројектних приједлога, 
- да не обављају активности у име политичких 
партија.   
3) Овом одлуком су изузета удружења од 
посебног интереса за Општину  (Општинска 
организација Црвеног крста, Општинска борачка 
организација, Културно умјетничко друштво 
„Поткозарје”,Доборовољно ватрогасно  друштво 
и Удружење пензионера општине Костајница) и 
спортска удружења којима ће се средства 
додјељивати по посебним критеријумима. 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

III 
1) Средства из буџета Општине додјељују се 
искључиво на основу јавног позива којег 
расписује Начелник општине, осим средстава за 
основне трошкове организација цивилног 
друштва која ће се додјељивати по посебној 
одлуци.  
2) Јавни позив садржи:  
- назив органа који расписује јавни позив,  
- учеснике позива,  
- рокове за достављање документације,  
- доступност образаца (са упутствима за пријаву 
пројеката),  
- начин испуњавања образаца (у електронској 
форми),  
- територија на којој пројекти морају бити 
реализовани,  
- приоритетне области на које се јавни позив 
односи,  
- број пројеката које удружење може 
кандидовати,  
- период реализације пројеката,  
- висину средстава која се додјељују по пројекту,  
- назив тијела за оцјењивање пројектних 
приједлога,  
- рокове и начине објављивања резултата 
спроведеног јавног позива. 
3) Уз јавни позив биће припремљен пријавни 
обрасци које апликанти попуњавају. 
 

IV 
1) Јавни позив се објављује у средствима јавног 
информисања, wеb-страници општине 
Костајница www.opstina-kostajnica.com и 
огласној табли Општине. 
2) Јавни позив остаје отворен 30 дана од задњег 
дана објављивања у средствима информисања.  
3) Обрасци са упутствима за пријаву пројеката 
постављају се на wеb-страници 
Општинеистовремено са објавом јавног позива.  



 

04.04.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 7,   стр. 4 

 
 

V 
1) Апликанти пројектни приједлог достављају 
путем протокола Општине и искључиво путем 
пријавног обрасца.  
2) Уз уредно попуњен пријавни образац 
потребно је приложити:  
- преглед буџета,  
- приједлог пројекта 
- логички оквир рада,  
- финансијску идентификациону форму,  
- изјаву о подобности, 
- план активности, 
- рјешење о регистрацији за апликанта иако 
постоји (овјерена копија) 
- јединствени идентификациони број (ЈИБ), 
- фотокопију личне карте овлашћене особе,  
- наративни и финансијски извјештај о 
утрошеним средствима из претходне године (ако 
је имао) 
- описни извјештај о реализованим пројектима за 
претходну годину за раније основане 
организације, односно програм рада за текућу 
или наредну годину за новоосноване 
организације,  
- увјерење о измиреним пореским обавезама 
(оригинал или овјерена копија),  
- увјерење о измиреним доприносима за 
запослене, ако има запослених у организацији 
(ако нема запослених приложити изјаву да нема 
запослених),  
- завршни годишњи финансијски извјештај за 
претходну годину (биланс стања и биланс 
успјеха), осим ако је удружење регистровано у 
години објављивања јавног позива,  
- податке о особи или особама које реализују 
пројекат (краћи CV са доказима),  
3) Апликант може тражити укупан износ 
вриједности пројекта или дио 
недостајућихфинансијских средстава, што је 
дужан назначити у захтјеву.  

 
VI 

1) Пројекти који се неће финансирати:  
- пројекти удружења која нису извршила своје 
обавезе по раније одобреним пројектима 
финансираним из буџета Општине,  
- пројекти који се искључиво односе на 
једнократне манифестације, осим у случајевима 
када су дио трајнијег и свеобухватнијег 
пројекта, или имају традиционални карактер, 
- пројекти који се односе на повремене 
конференције, осим ако су неопходне 
зауспјешну имплементацију пројекта,  
- пројекти који се односе на финансирање 
редовних активности подносиоца пројектног 
приједлога или њихових партнера,  
- пројекти који се базирају на инвестиционим 
улагањима, адаптацији или изградњи 
капиталних објеката, или на куповину опреме 

осим ако је неопходна за успјешну 
имплементацију пројекта,  
- пројекти којима је предвиђен дио 
административних трошкова (људски ресурси, 
путовања/превоз, канцеларијски трошкови) већи 
од 20 % од укупних трошкова пројекта,  
- пројекти који представљају индивидуална 
спонзорства/стипендије за школовање или за 
учествовање у радионицама, семинарима, 
конференцијама, конгресима, тренинг 
курсевима,  
- пројекти који су усмјерени према вјерским 
циљевима и активностима,  
- пројекти који су усмјерени према политичким 
активностима,  
- пројекти који су намијењени за искључиву 
добит појединца,  
- пројекти који се заснивају на додјељивању 
средстава трећој страни.  
2) Пројектни приједлози с непотпуном 
документацијом и достављени изван 
предвиђеног рока неће бити разматрани ни 
финансирани.  
 
КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА 
ПРОЈЕКАТА 
 

VII 
1) Комисију за оцјењивање и одабир пројеката (у 
даљем тексту: Комисија) именује Начелник 
општине. 
2) Комисију чине предсједник и четири члана.  
3) У састав Комисије улазе: два службеника 
Општинске управеиз надлежног Одјељења, два 
представника Скупштине општинеКостајница и 
један представник из реда организација 
цивилног друштва.  
4) Члана Комисије из реда организација 
цивилног друштва предлаже Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности. 
5) Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности ће на исти начин 
одабрати и замјеника представника из реда 
организација цивилног друштва, како би свим 
организацијама било омогућено аплицирање на 
јавни позив, а да чланови Комисије не би били у 
сукобу интереса.  
6) Комисија ће бити именована на период од 
двије године.  

 
VIII 

Kомисија ће након провјере да ли пројекти 
задовољавају административно-техничке услове 
из тачке V и VI ове Одлуке оцијенити пројекте 
на начин прописан у тачки IX и X ове Одлуке.  
 

IX 
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1) Комисија вреднује приједлоге пројеката 
према критеријима с припадајућим бројем 
бодова сагледавајући: 
а) Финансијски и оперативни капацитет: 
- искуство апликанта и његових партнера у 
управљању пројектима,  
- стручни капацитет апликанта и његових 
партнера (посебно познавање питања на које се 
пројекат односи),  
- управљачки капацитет подносиоца приједлога 
пројекта и његових партнера (укључујући 
особље, опрему и способност за управљање 
буџетом пројекта); 
б) Релевантност: 
- релевантност пројекта у односу на циљ, један 
или више приоритета јавног позива,  
- јасна дефинисаност и стратешки одабир 
учесника укључених у пројекат (посредници, 
крајњи корисници, циљне групе),  
- јасна дефинисаност потреба циљних група и 
крајњих корисника, те да ли их пројекат третира 
на прави начин,  
- посједовање додатних квалитета пројекта, као 
што су иновативни приступ и модели добре 
праксе,  
- приједлог пројекта заговара модел политике 
базиран на правима и има утицаја на подређене 
групе (промоција равноправности полова и 
оснаживање жена, заштита животне средине, 
међунационална сарадња, проблематика 
омладине, итд); 
в) Методологију:  
- компетентност плана активности (да ли су 
предложене активности одговарајуће, практичне 
и досљедне циљевима и очекиваним 
резултатима),  
- конзистентност цјелокупног дизајна пројекта 
(нарочито, да ли одражава анализу уочених 
проблема, могуће вањске факторе),  
- задовољавајући ниво укључености и 
ангажовања партнера у реализацији пројекта, 
објективно мјерљиви индикатори резултата 
активности (да ли је иједан од индикатора 
гендер сензитиван или гендер индикатор); 
г) Одрживост: 
- конкретан утицај активности предвиђених 
пројектом на циљне групе,  
- вишеструки утицај пројекта (могућност 
примјене на друге циљне групе или реализацију 
у другим срединама, продужавање ефеката 
активности и размјене информација о 
искуствима са пројекта),  
- одрживост институционално очекиваних 
резултата предложених активности (да ли ће 
структуре које омогућују да се активности 
наставе постојати на крају пројекта, да ли ће 
постојати локално “власништво” над 
резултатима пројекта),  
- одрживост предложених очекиваних 
активности (какав ће бити структурални утицај 

реализованих активности, односно да ли ће доћи 
до побољшања правне регулативе, метода и 
правила понашања, итд.),  
- вјероватност утицаја очекиваних дугорочних 
резултата на локалне економске услове и 
квалитет живота у циљним подручјима;  
д) Буџет и рационалност трошкова: 
- однос између процијењених трошкова и 
очекиваних резултата,  
- предложене трошкове неопходне за 
имплементацију пројекта,  
- јасност буџета, тј. укључује ли и наративни дио 
(омогућена оправданост за техничку опрему), 
испоштованост принципа према којем 
административни и трошкови особља не прелазе 
20% укупних трошкова, родна осјетљивост 
буџета, примјењивост, приложене биографије и 
описи радних мјеста; 
 

X 
Општи критеријуми које сваки апликант мора да 
испуни су: 
- достављање пројекта у назначеном року, 
- потпуну и валидну докуменацију, 
- оправдан утрошак средстава за раније одабран 
пројекат, 
- реализација свих активности на територији 
општине Костајница, 

 
XI 

1) Сваки члан Комисије додјељује бодове од 1 
до 5 за сваки од критеријума појединачно.  
2) Коначна оцјена представља укупан број 
бодова свих чланова Комисије.  
3)Коначну оцјену сваког пројекта 
Комисијауписује на обрасцу којег ће 
припремити Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 
4) Пројекти који не испуњавају један или више 
општих критеријума не узимају се у разматрање.  
 

XII 
Комисија Начелнику општине подноси 
извјештај о раду, као и приједлог одлуке за 
финансирање пројеката по областима дјеловања 
са износом средстава и висином бодова, као и 
разлозима за неуврштавање појединих пројеката 
за финансирање средствима из буџета Општине. 
 

XIII 
1) Комисија доноси приједлог одлуке о 
расподјели средстава на основу бодовања 
пројеката у складу са тачком IXове Одлуке.  
2) Приједлог одлуке о расподјели средстава 
Комисија је дужна доставити Начелнику 
општине најкасније мјесец дана од дана 
затварања јавног позива.  
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3) Коначну одлуку о расподјели средстава 
доноси Начелник општине.  
4) Против Одлуке из става 3. овог члана није 
дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор пред надлежним судом. 
5) Коначна одлука о расподјели средстава с 
табеларним приказом свих удружења биће 
објављена на званичној wеb-страници Општине 
Костајница www.opstina-kostajnica.com и 
огласној табли Општинске управеопштине 
Костајница. 
 
УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА 

XIV 
1) Након доношења коначне одлуке о расподјели 
средстава Начелник општине ће са сваким од 
одабраних корисника средстава 
закључитиуговор који садржи права, обавезе и 
одговорности обије стране, начин праћења 
спровођења одобреног пројекта, начин праћења 
намјенског трошења средстава, те елементе 
наративног и финансијског извјештавања о 
спровођењу пројекта. 
2) Форму уговора ће припремити Одјељење за 
привреду, финансије и  друштвене дјелатности. 
3) Додијељена финансијска средствакрајњим 
корисницима ће бити дозначена након 
потписивања уговора, једнократно или у ратама, 
односно у складу с приливом средстава у буџету 
Општине.  

XV 
1) Корисници којима су додијељена средства 
дужни су доставити завршни наративни и 
финансијски извјештај, односно периодични 
извјештај, што зависи од дужине трајања 
пројекта и висине додијељених средстава.  
2) Завршни наративни и финансијски извјештај 
доставља се Одјељењу за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности на прописаном обрасцу 
којег ће припремити ово одјељење. 
3) Рокови за достављање извјештаја биће 
утврђени у уговору.  
 

XVI 
1) Реализацију пројеката прати Тим за 
реализацију пројеката којег именује Начелник 
општине.  
2) Тим за праћење реализације пројеката је 
састављен од три запосленика Општинске 
управе.  
3) Праћење реализације пројеката се заснива на 
информацијама добијеним у наративним и 
финансијским извјештајима и на основу 
теренских посјета. 
 

XVII 

Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се 
ван снаге Одлука о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима и 
фондацијама број:01-022-89/17 („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 12/17). 
 

XVIII 
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:01-022-34/22 
Датум: 01.04.2022. год. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи. („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) члана 3. Одлуке о 
критеријумима, условима и начину утврђивања 
статуса удружења од интереса за општину 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница,“ број:12/17) и члана 78. Статута 
Скупштине општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број:  5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 01.04.2022. године 
донијела је: 
 

О Д Л У КУ 
о расписивању јавног конкурса за 

утврђивање статуса удружења од интереса за 
општину Kостајница 

 
I 

Скупштина општине Костајница 
расписује Јавни конкурс за утврђивање статуса 
удружења од интереса за општину Костајница. 

II 
Право учествовања имају удружења 

грађана која су регистрована у складу са 
Законом о удружењима и фондацијама 
Републике Српске (Службени гласник 
Републике Српске, број: 52/01 и 42/05), а дјелују 
и имају сједиште на подручју општине 
Костајница, у сљедећим областима: социјална 
заштита, помоћ сиромашнима и социјално 
угроженим; помоћ инвалидима, дјеци и старим 
особама; здравство, наука, култура, заштит 
животне средине, цивилно друштво, ратни 
ветерани, породице заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила, људска права, права 
мањина, толеранција, вјерске слободе, удружења 
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потрошача, и у другим областима од интереса за 
локалнузаједницу. 
 

III 
Сва удружења која се пријаве на Јавни 

конкурс за утврђивање статуса удружења од 
интереса за општину Костајница, морају да 
испуњавају услове утврђене Одлуком о 
критеријумима, условима и начину утврђивања 
статуса удружења од интереса за општину 
Костајница. 

 
IV 

Након ступања на снагу ове одлуке, 
биће објављен Јавни конкурс за утврђивање 
статуса удружења од интереса за општину 
Костајница, у складу са Одлуком о 
критеријумима, условима и начину утврђивања 
статуса удружења од интереса за општину 
Костајница. 
 

V 
Поступак Јавног конкурса за 

утврђивање статуса удружења од интереса за 
општину Костајница, проводи Комисија за 
провођење конкурса за утврђивање статуса 
удружења од интереса за општину Костајница, 
коју ће именовати Скупштина општине 
Костајница. 

Задатак Комисије за провођење 
конкурса одређенје Одлуком о критеријумима, 
условима и начину утврђивања статуса 
удружења од интереса за општину Костајница, и 
горе наведеним рјешењем. 
 

VI 
Стручне и административне послове на 

провођењу ове одлуке обављаће Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 
VII 

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:01-022-36/22 
Датум: 01.04.2022.god. 
 
На основу тачке 3. и 7. Одлуке о наградама и 
признањима општине Костајнциа („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 12/21), 
члана 10. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник РС“ број: 5/16, 5/17, 13/19 ), 

Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 01.04.2022. године, доноси: 
 

О Д Л У К А 
 о додјели признања 

 
I 

 Повеља као посебан вид признања додељује 
се: 
 
Светлани Ђурђевић - директору Народне 
библиотеке Невенка Станисављевић од 
оснивања до 2021. године,  за изузетан допринос 
друштвеном развоју општине и развоју културе 
на подручју општине Костајница. 

 
Диани Милошевић – запосленој у Јавној 
здравственој установи Дом здравља Костајница 
од његовог оснивања до одласка у пензију за 
изузетан допринос здравственом и 
хуманитарном раду у општини Костајница.   

 

Варји Жуљевић – наставници у пензији која је 
до одласка у пензију радила у ЈУ Основна школа 
„Петар Мећава“ Костајница за изузетан 
допринос у области образовања на подручју 
општине Костајница. 

 
II 

Ова одлука ступа даном даном доношења и 
објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

                     Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-16/22 
Датум: 01.04.2022. 
 
На основу члана 89. Закона о шумама 
("Службени гласник Републике Српске" број: 
75/08,29/09,60/13 и 70/20), члана 39. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске" број: 97/16 и 36/19), 
члана 78. Статута Општине Костајница 
("Службени гласник 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 
01.04.2022. године, доноси: 
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Програм 

утрошка средстава добијених од накнаде за 
експлоатацију шумских сортимената у 2022. 

години 
 
I 

Средства добијена од накнаде за експлоатацију 
шумских сортимената за развој неразвијених 
дијелова општине планирана су у буџету 
општине Костајница у 2022. години у износу од 
130.000 КМ, а иста се распоређују на следећи 
начин: 

 

Р.БР. ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС

1.
Одржавање и заштита путева у љетним условима на подручују 
општине Костајница, те одржавање путева у Парку природа Уна 85,000.00

2.
Одржавање и заштита путева у зимским условима на подручују 
општине Костајница-расходи за услуге зимске службе 15,000.00

3. Утрошак електричне расвјете на јавним површинама 30,000.00
 

II 
 Средства утврђена у Програму из тачке I 
трошиће се сразмјерно степену извршења у 
односу на план. 
 У случају да остварена средства од продатих 
дрвних сортимената у 2022. години буду већа у 
односу на извршење предвиђено овим 
Програмом, биће утрошена у горе наведене 
намјене. 
 Према члану 93. Закона о шумама, контрoлу 
обрачуна средстава врши орган управе надлежан 
за пореске послове. 
 

III 
 Начелник општине ће поднијети Извјештај о 
утрошку средстава Скупштини општине 
Костајница, најкасније до 31.03.2023. године. 
 

IV 
 Овај Програм 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:01-022-30/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 
На основу члана 3. и члана 16. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и 
98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
97/16, 36/19, 61/21), и члана 78. Статута општине 
Костајница (''Службени гласник општине 
Костајница број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина 
општине Костајница  на сједници одржаној дана 
01.04.2022. године, усвојила је 

 
ПРОГРАМ МЈЕРА 

за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју 

општине Костајница за 2022. годину 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Законом о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20),  
прописана је обавеза планирања, предузимања и 
провођења мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести у 
јединицама локалне самоуправе и њеним 
органима, здравственим и другим установама, 
предузећима и другим правним и физичким 
лицима. 

У спровођењу општих и посебних 
првентивних  мјера спречавање и сузбијање 
заразних болести становништва, Скупштина 
општине преко својих органа, као и здравствене 
и друге установе, предузећа и друга правна и 
физичка лица, усмјериће активности нарочито 
на спровођење општих, посебних, ванредних и 
осталих мјера заштите становништва од 
заразних болести. 

Стручно спровођење и давање упустава за 
спровођење превентивних мјера за заштиту 
становништва од заразних болести, вршиће 
Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука и ЈЗУ "Дом здравља" Костајница, а 
контролу спровођења превентивних мјера 
заштите становништва од заразних болести, 
вршиће здравствени инспектор и инспектор за 
храну. 

 
2. МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И 
СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 
Заштита становништва од заразних болести 

врши се спровођењем: 
1. општих, 
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2. посебних, 
3. ванредних и 
4. осталих мјера за спречавање и сузбијање 

заразних болести. 
 
2.1. Опште мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести 
 

1) Обезбјеђење санитарно техничких услова 
за одржавање личне и опште хигијене и 
уклањање отпадних материја у домаћинству на 
приватном посједу, у објектима у којима се 
обавља пословна дјелатност и у њиховој 
околини, средствима саобраћаја и свим мјестима 
јавног окупљања. 

Правна лица и предузетници, привредна 
друштва, установе и власници приватних 
посједа дужни су у својим објектима и њиховој 
околини обезбједити санитарно-техничке услове 
за одржавање личне и опште хигијене, те 
уклањати отпадни материјал на начин који не 
угрожава здравље људи. 

2) Обезбјеђивање здравствено исправне воде 
намјењене за пиће: 

 Извршилац ове мјере је  КП 
"Комунално" а.д. Костајница, Институт за јавно 
здравство Републике Српске Бања Лука и 
Хигијенско-епидемиолошка служба ЈЗУ "Дом 
здравља" Костајница. Средства за спровођење 
контроле воде из јавних водних објеката 
(школски водни објекти,  бунари и извори) 
обезбједиће се из средстава КП "Комунално" а.д. 
Костајница, према уговору сачињеном између 
КП "Комунално" а.д. Костајница и Института за 
јавно здравство Републике Српске. 

3)  Обезбјеђивање микробиолошке 
исправности хране и предмета опште употребе 
као чистоће опреме, уређаја, радне одјеће, 
радних површина и руку радника који раде у 
производњи промету  тих производа.  

Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти 
који се баве производњом и прометом хране и 
предмета опште употребе. Задатак је трајан, а 
надзор над спровођењем ове  мјере вршиће се 
контролом хигијенске исправности хране и 
предмета опште употребе у производњи и 
промету. Средства обезбјеђују субјекти који 
послују са храном  и предметима опште 
употребе, а у случају појаве тровања вршиће се 
циљна испитивања. За циљна испитивања у 
случају тровања средства се обезбјеђују из 
буџета општине Костајница. 

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на јавним површинама, насељеним 
мјестима, објектима за снабдјевање водом за 
пиће, објектима за производњу и промет хране и 
предмета опште употребе, те сировина за 
њихову производњу, односно средства 
намјењена  за њихов превоз, објектима и 
средствима јавног саобраћаја, стамбеним 
објектима и двориштима, мјестима јавног 

окупљања и задржавања људи и осталим 
објектима привредних друштава, других 
правних и физичких лица. 

 
Превентивна дезинфекција 

 
Дезинфекција је мјера у спречавању и 

сузбијању заразних болести и представља 
уништавање патогених микроорганизама 
механичким, физичким и хемијским методама, 
те комбиновано. Мјере дезифекције се спроводе 
у складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник РС", број: 
90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником о условима 
и поступку за утврђивање услова који се односе 
на кадар, простор и опрему, о висини трошкова 
за утврђивање испуњености услова за 
овлашћеног  извођача ("Службени гласник РС", 
број: 118/18). Према времену када се обавља 
дезинфекција може бити: превентивна или 
профилактичка, а када се спроводи у вези са 
постојањем заразне болести  може бити у току 
болести и завршна дезинфекција. Превентивна 
дезинфекција се примјењује  када још нема 
појаве болести, с циљем да се спријечи њен 
настанак, дезинфекција у току болести се врши 
док болест траје,  а завршна дезинфекција се 
обавља само једном по оздрављењу или смрти 
обољелог. Дезинфекција у току болести и 
завршна дезинфекција обавља се у здравственим 
установама, а превентивна или профилактичка 
дезифекција у свим објектима гдје постоји 
могућност настанка заразних болести и њиховог 
ширења. Превентивном дезинфекцијом  се 
сматра континуирана примјена механичких, 
физичких и хемијских метода и средстава, 
самостално или комбиновано, ради  уништавања 
микроорганизама, узрочника заразних болести, 
као и смањења укупног броја свих осталих 
присутних микроорганизама (сапрофата) на 
прописани дозвољени максимум. За сузбијање 
микрооранизама могу се користити 
дезинфекциона средства  која су прописно 
регистрована и допуштена за примјену од стране 
Министарства здравља и социјалне заштите у 
Републици Српској, а користе се за употребу 
прописано и у складу са декларацијом.  

Превентивна дезинфекција као општа мјера 
подразумјева механичке, физичке или хемијске 
мјере које се проводе континуирано у свим 
објектима јавне намјене који подлијежу 
санитарном надзору, а обавља је правно лице 
или предузетник,  у складу са властитим планом 
одржавања хигијене. Превентивна дезифекција 
проводи се увијек прије прве употребе објекта 
јавне намјене или након дужег некориштења, а 
прије поновне  употребе и након више 
понављања неодговарајућих лабораторијских 
налаза о испитивању микробиолошке чистоће. 

Превентивна дезинфекција као посебна мјера 
предузима се и у ванредним ситуацијама, а 
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подразумјева механичке, физичке или хемијске 
мјере које се проводе на површинама, у 
просторијама или објектима у ситуацијама у 
којима долази до угрожавања безбједности и 
здравља људи, постојањем непосредне 
опасности за масовно преношење  узрочника 
заразних болести. 

Извршилац превентивне дезинфекције је 
Хигиенско епидемилошка служба ЈЗУ „Дом 
здравља“ Костајница која се односи на 
дезинфекцију јавних водних објеката (школских 
водних објеката, градских бунара и школских 
просторија), или друга овлашћена фирма 
регистрована за обављање дезинфекције, 
дезисекције и дератизације (у даљњем тексту: 
ДДД послова) која посједује одобрење и 
сагласност Министарства здравља и социјалне 
заштите.  

 
Превентивна дезинсекција 

 
Дезинсекција подразумјева системско и 

планирано сузбијање инсеката и осталих 
чланконожаца или њихових развојних облика 
који преносе узрочнике заразних болести, 
изазивају алергијске реакције,  или имају 
токсично дјеловање. Дезинсекција се проводи 
промјеном физичких, хемијских или биолошких 
метода и средстава који су еколошки 
најприхватљивија, на начин да се не доводи у 
опасност здравље људи и животиња. Најчешћи 
штетни инсекти које треба сузбијати ако се 
појаве, а све ради заштите становништва су: 
комарци свих врста, смеђи и црни жохар и разне 
врсте мува. 

Систематска дезинсекција комараца је општа 
мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести. Због изузетне способности 
прилагођавања промјењивим стаништима, није 
могуће у потпуности уништити популацију 
комараца, али је могуће контролисати њихову 
бројност. На овај начин обезбјеђује се смањење 
бројности популације комараца, као могућост 
вектора узрочника заразних болести, чиме се 
унапређује здравствено стање становништва.  

Велика количина падавина и оптимални 
абиотички фактори (температура воде и ваздуха, 
свјетлост) утичу на појаву комараца коју 
уочавамо као најезду ових инсеката. Исто тако 
морамо напоменути и увјек отворену могућност 
импортовања нових, егзотичних врста 
организама, као што је тиграсти комарац. 
Комарци су добро познати напасници, присутни 
од раног прољећа до касне јесени, а осим тога 
потенцијални су преносници многих болести. За 
развој им је неопходна стајаћа вода. Бројност 
комараца на нашем климатском подручју због 
погодне климе, водног режима ријека, рељефа, 
биљног покрова и осталих абиотичких фактора 
може достићи енормне вриједности. Највећа 
активност комараца је у сумрак или у рано јутро 

када је израженија влажност ваздуха и нижа 
температура. 

Циљ сузбијања комараца и њихових 
развојних облика јесте спречавање појаве и 
ширење заразних болести и смањење кожних 
обољења и алергијских промјена  насталих 
убодом комараца и секундарних инфекција због 
оштећења коже. 

 
Епидемиолошки значај: 

 
Инсекти су преносиоци многих заразних 

болести: маларија, вирусне инфекције, жута 
грозница и друго. 

Грађани требају бити обавјештени о 
планираним активностима дезинсекције 
комараца, времену извођења, методи 
дезинсекције, циљу, те могућим ризицима за 
поједине категорије становништва, са посебним 
акцентом на заштиту корисних инсеката – пчела. 
Извор термина за ларвицидни, а посебно за 
адултицини третман зависе од низа фактора,  од 
којих је на метеоролошке немогуће утицати. 
Због свега тога тешко је одредити прецизан рок 
за извођење третмана, а самим тим и рокове у 
којима се обавјештава јавност. Узимајући у 
обзир климатске поремећаје којима свакодневно 
свједочимо, оптималан рок за обавјештавање 
јавности би био 48 сати прије почетка третмана. 

 
Превентивна дератизација 

 
Провођење систематске превентивне 

дератизације у 2022. години  на подручју 
општине Костајница има за циљ превенцију 
заразних болести које се преносе глодарима, а 
тиме и унапређује здравствено стање 
становништва, очување животне средине и 
смањење економских и других штета од глодара. 
Систематска дератизација је општа мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, којом 
се обезбјеђује смањење бројности популације  
штетних мишоликих глодара на биолошки 
толерантан број.  

Дератизација је скуп различитих мјера које 
се предузимају с циљем смањења популације 
штетних глодара испод прага штетности, 
заустављања размножавања и потпуног 
уништења популације штетних глодара који су 
природни резервоари и преносиоци узрочника 
заразних болести. 

Географски положај Костајнице условљава 
развој изузетно богатог биљног и животињског 
свијета. Климатске промјене, којима 
свакодневно свједочимо проузрокују поремећај 
еколошке равнотеже, који по правилу погодују 
развоју и размножавању врсте које су на нижем 
филогенетском степену развоја, као што су 
корови, паразити, глодари и инсекти. Глодари 
своја станишта проналазе како у руралним 
подручјима, тако и у градским срединама. 
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Зелене површине, обале водотока, одлагалиште 
отпада, канализациони одводи, подруми и 
склоништа су потенцијална мјеста за развој и 
разможавање глодара. Дакле, готово да не 
постоје предмети, објекти или локације који не 
могу бити њихово станиште и извор 
егзистенције.  

 
Епидемиолошки значај: 

 
Осим што су глодари (мишеви) и узрочници 

великих економских штета, који уништавају 
имовину и залихе хране, они су и резервоари и 
преносиоци читавог низа заразних болести на 
човјека као што су: куга, вирусна хеморагијска 
грозница с бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза, 
лишманијаза, салмонелоза и трихинелоза. 

Штете које причињавају глодари могу 
бити нарочито изражене у ванредним 
ситуацијама, као што су земљотреси, поплаве и 
сушне године. 

Извршилац  систематске дератизације је 
најповољнији извођач у складу са Законом о 
јавним набавкама, а могу је обављати 
здравствене установе које испуњавају услове у 
погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. 
задовољавају прописане норме у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20) и 
Правилником о начину обављања дезинфекције, 
дезинсекцје и дератизације („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 188/18).  

 
Приоритетне локације извођења 

дезинсекције и дератизације 
 

Спровођење систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације обухвата објекте за 
снабдјевање водом за пиће, јавне површине у 
насељеним мјестима, објекте за производњу и 
промет хране и предмете опште употребе, те 
сировине за њихову производњу, односно 
средства намјењена за њихов превоз, објекте и 
просторије за одлагање отпадних материја, 
објекте здравствених установа, објекте и 
средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и 
дворишта, мјеста јавног окупања и задржавања 
људи, напуштене хале и остале објекте 
привредних друштава, других правних лица и 
физичких лица.  
 
 Објекти и просторије чије трошкове сноси 

Општина Костајница 
- Зграде и објекти јавне управе којим газдује 

Општина, 
- Предшколске и школске установе, 
- Вјерски и сакрални објекти, 
- Социјалне здравствене установе, 
- Јавне зелене површине, 

- Обале потока и ријеке Уне, 
- Канализациона мрежа и  
- Депонија смећа. 
 

 Објекти који сами сносе трошкове 
дератизације су: 

- Индивидуална домаћинства у селу и 
граду и  

- Други привредни субјекти. 
 

Рокови за спровођење дератизације су март и 
септембар 2022 године. Средства за спровођење 
ове мјере обезбјеђују се од стране корисника 
услуга и из буџета општине Костајница. 

 
5) Обезбјеђивање резерви лијекова, 

дезинфекционих средстава, заштитних и других 
медицинских средстава и опреме за употребу у 
случају избијања епидемија. 

6) Уклањање људских и животињских 
излучевина, лешева органа и ткива, отпадних 
вода и других отпадних материја на начин и под 
условима који не угрожавају здравље 
становништва, изворишта воде за пиће и 
животну средину. 

Ову мјеру спроводи КП "Комунално" а.д. 
Костајница уз стручни надзор, као и предузећа, 
предузетници и физичка лица која  обављањем 
својих дјелатности стварају отпадне воде и 
остале отпадне материје. Задатак је трајан. 
Средства обезбјеђују привредна друштва, 
самостални предузетници и физичка лица. 
 

2.2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести су : 

 
1) Епидемиолошки надзор, те здравствено 

образовање и континуирано информисање 
запослених радника, пацијената и становништва 
о кретању заразних болести, карактеристикама 
појединих болести, мјерама заштите и тренутној 
епидемилошкој ситуацији.  

2) Санитарни надзор над лицима запосленим 
на одређеним пословима и посебну едукацију 
тих лица.  Ради спречавања преношења заразних 
болести, под санитарни надзор стављају се лица 
која раде:  

- у производњи, преради и промету хране, 
- на одржавању система за снабдијевање 

становништва водом за пиће,  
- у производњи козметичких средстава, 
- на пословима рада са дјецом предшколског 

узраста, у области образовања и васпитања, 
ученичког стандарда, 

- у играоницама, 
- на пружању услуге његе и уљепшавања 

лица и тијела, 
- на пословима производње, паковања и 

издавања лијекова и медицинских средстава, 
- здравствени радници, здравствени 

сарадници и други радници који раде у 
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организационој јединици здравствене установе 
или здравственој установи која пружа 
здравствене услуге у одређеним областима. 

-лица која обављају практичну наставу на 
горе наведеним пословима. 

 
Извршиоци ове мјере су ЈЗУ "Дом здравља" 

Костајница (ХЕС служба) и Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 

Средства обезбјеђују предузетници и 
предузећа за санитарни преглед запослених  који 
се обавља сваких 6 мјесеци. 

Посебна едукација за стицање осовних знања 
о хигијени животне и радне средине, хигијени  
животних намирница, хигијени исхране, личној 
хигијени, о заразним и паразитским болестима и 
за стицање основних знања из правних прописа 
који регулишу област заштите становништва од 
заразних болести се спроводи над лицима која 
су стављена под здравствени надзор тј. лица која 
у  својим пословима и радним задацима долазе у 
контакт са животним намирницама и 
предметима опште употребе или која пружају 
хигијенске услуге другим лицима. 

 
Извршиоци ове мјере су ЈЗУ "Дом здравља" 

Костајница, (ХЕС служба) и Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 

 
Средства за спровођење ове мјере обезбјеђује 

послодавац, а едукација запослених је обавезна 
сваке 4 године. 

3) Епидемилошко истраживање на терену 
ради раног откривања извора и путева 
преношења заразних болести, откривање лица 
која су била изложена примарном извору заразе 
и у контакту са обољелим лицима  као и 
здравствени надзор над тим лицима. 

4) Лабораторијско испитивање и брзу 
дијагностику заразног обољења, те 
верификацију узрочника заразне болести у 
референтном центру за микробилошка 
лабораторијска испитивања узрочника заразне 
болести. 

5) Мјере карантина и стављање у каратнин 
лица које је било у контакту са лицем обољелим 
од посебно опасне заразне болести, у складу са 
препорукама Института. 

6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај 
лица у изолацији и њихово лијечење у 
здавственој установи  као и превоз санитетским 
возилом тих лица. 

7) Евиденцију, пријављивање, обавјештавање 
и достављање извјештаја Институту о заразним 
болестима. 

8) Имунизацију и хемопрофилаксу против 
заразних болести. 

9) Тестирање крви, ткива ћелија, органа и 
другог хуманог материјала код добровољних 
давалаца крви. 

10) Спровођење организационих, техничких, 
дијагностичких, терапеутских, хигијенских и 
других мјера за спречавање и сузбијање 
интрахоспиталних инфекција у здравственим 
установама. 

11) Адекватно управљање медицинским 
отадом. 

12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације у току и након завршетка заразне 
болести. 

13) Здравствени надзор над лицима која носе 
узрочнике  одрађених заразних болести и над 
путницима у међународном саобраћају који 
долазе из подручја зараженог или угроженог 
посебно опасном заразном болешћу, колером 
или маларијом. 

14) Безбједан транспорт инфективног 
билошког материјала. 

 
2.3.  Ванредне мјере за спречавање и 

сузбијање заразних болести 
 

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 
долази до  угрожавања безбједности и здравља 
људи, постојањем непосредне опасности за 
масовно проношење заразне болести, те 
масовног обољевања становништва на подручју 
општине Костајница. 

 
Ванредне мјере обухватају: 

 
1) ограничење кретања у зараженом и 

угроженом подручју и стављање под 
здравствени надзор лица које је било у контакту 
са зараженим лицем, 

2) ограничење или забрана промета поједине 
или свих врста робе и средстава на одређеном 
подручју, 

3) престанак рада васпитно-образовних 
установа и забрану окупљања  на јавним 
мјестима, 

4) увођење обавезног ангажовања запослених 
у здравственим установама и других грађана на 
отклањању посљедица настале ситуације, 

5) ванредну вакцинацију, односно 
хемопрофилаксу, 

6) изолацију обољелих у кућним условима 
или другом адаптираном објекту када због 
масовног обољевања није могућа изолација у 
здравственој установи, 

7) уступање и адаптација других објеката и 
ангажовање потребних средстава и опреме за 
потребе здравствене службе, 

8) успостављање карантина и стављање у 
карантин лица које је било у контакту са лицем 
обољелим од посебно опасне заразне болести, те 
у складу са препорукама и другим мјерама које 
природа болести налаже, односно мјере које 
предложи Свјетска здравствена организација,  
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9) информисање јавности о актуелној 

епидемилошкој ситуацији, постојећим 
ресурсима, мјерама које се предузимају и које 
треба да предузму грађани, 

10) Налагање спровођења мјера заштите у 
заједници за правна лица, предузетнике и 
физичка лица, које се односе на мјере 
дезинфекције, обезбјеђивања и коришћења 
личне заштитне опреме, придржавања 
заштитних мјера физичке дистанце и забране 
окупљања у већим групама, ограничење радног 
времена, односно предузимања других 
ванредних мјера на јавним и радним мјестима 
чији је циљ спречавање или сузбијање заразних 
болести, 

11) Континуирана комуникација и 
обавјештавање према прописаној структури 
ланца комуникације (ХЕС служба Дома здравља 
– Регионални центар – Институт за заштиту 
здравља – Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске – Влада Републике 
Српске), Репблички штаб цивилне заштите 
континуирано прати стање на терену, заједно са 
локалним штабовима, извјештава локалну 
заједницу, Министарство унутрашњих послова и 
све друге субјекте укључене у штаб за ванредне 
ситуације. 

У циљу спровођења заштите становништва 
од заразне болести Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, на 
приједлог Института доноси годишњи Програм 
мјера за спријечавање и сузбијање елиминацију 
и ерадикацију заразних болести за подручје 
Републике. Скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси властити Програм за своје 
подручје, којим се обезбјеђују средства и 
извршиоци, рокови извршења и вршење надзора 
над провођењем мјера. 

Трошкови спровођења мјера у случају 
проглашења епидемије за подручје јединице 
локалне самоуправе финансирају се из буџета 
јединица локалне самоуправе. 

У случају проглашења ванредног стања за 
Републику Српску или дио Републике 
предузимају се опште, посебне или ванредне 
мјере утврђене Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 90/17, 42/20 и 
98/20). 

 
2.4.  Остале мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести 
 
1) Сахрањивање, ексхумација и превоз 

умрлих лица мора се вршити на начин који 
ономегућава ширење заразне болести. 

2) Превоз умрлих лица врше правна лица 
или предузетници регистровани за обављање те 
дјелатности намјенским возилом. 

3) Превоз умрлих у међународном 
саобраћају може се вршити и средствима јавног 
превоза, у складу са међународним прописима. 

4) У случају смрти од посебно опасне 
заразне болести, опремање умрлог лица обавља 
се у здравственој установи у којој је лице умрло. 

5) Ексхумација се врши уз рјешење – 
сагласност здравственог инспектора, а трошкове 
сноси подносилац захтјева за ексхумацију. 

6) Сахрањивање умрлих лица се може 
вршити само на мјестима одређеним за 
сахрањивање. 
 

3. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ 

 
Ради ефикасније стручне примјене 

прописаних и других мјера превентивне 
здравствене заштите становноштва од заразних 
болести, здравствене службе морају: 

 Бити оспособљене за рано откривање 
извора заразе и путева преношења заразе. 

 Вршити лабораторијско испитивање 
узрочника заразних болести, односно епидемија 
заразних болести. 

 Обезбједити довољне резерве вакцина 
за болести које подлијежу обавезној 
имунизацији. 

 
О спровођењу овог Програма стараће се 

здравствена инспекција и инспекција за храну. 
 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај Програм 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:01-022-31/22 
Датум:01.04.2022.год. 
 
На основу члана 15. и 16. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 
98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 78. Статута Oпштине 
Костајница (''Службени гласник Oпштине 
Костајница број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина 
Oпштине Костајница на сједници одржаној дана 
01.04.2022. године, усвојила је: 

 
ПРОГРАМ МЈЕРА 
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Систематске превентивне дезинсекције и 

дератизације на подручју општине 
Костајница за 2022. годину 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Програмом, уређује се провођење општих 
и превентивних мјера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на подручју 
општине Костајница да би се заштитило 
становништво од заразних болести; као и начин 
и контрола спровођења, подношење извјештаја 
након проведених превентивних мјера, те начин 
финансирања. 
 

Члан 2. 
(1) Дeзинфекцијa, дезинсекцијa и дератизацијa 
се спроводи   ради спречавања и сузбијања 
патогених микроорганизама, штетних инсеката 
и штетних глодара, чије  је планирано, 
организовано, правовремено и систематско 
сузбијање мјерама дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације од јавно–здравственог значаја за 
општину Костајница. 
(2) Дeзинфекцијa, дезинсекцијa и дератизацијa 
се врши у складу са Програмом мјера 
систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју општине Костајница за 
2022. годину и Планом систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју 
општине Костајница за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм мјера) који су усклађени са 
Програмом мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести на 
подручју општине Костајницом за 2022. годину. 
 
2. ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И 
ДЕРАТИЗАЦИЈА (ДДД) 
 

Члан 3. 
Извршилац дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (у даљем тексту: овлашћени 
извођач) је најповољнији извођач у складу са 
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати 
здравствене установе и друга правна лица која 
испуњавају прописане услове у погледу 
стручног кадра, опреме и средстава, тј 
задовољавају прописане норме у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и 
Правилникомо условима и поступку за 
утврђивање испуњености услова за обављање 
послова дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације ради спречавања заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 
47/10, 68/11). 
 

Члан 4. 

(1) Обавезно спровођење дeзинфекције, 
дезинсекције и дератизације обухвата: 
 
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне 
површине у насељеним мјестима, објекте за 
производњу и промет хране и предмете опште 
употребе, сировине за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, 
објекте и просторије за одлагање отпадних 
материја, објекте здравствених установа, објекте 
и средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и 
дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања 
људи и остале објекте привредних друштава, 
других правних лица и физичких лица. 
 
(2) Обавезна систематска превентивна 
дератизација на подручју општине Костајница, 
врши се најмање два пута годишње, у свим 
објектима и просторима из члана 4.став 1. овог 
Програма. 
 
(3) Превентивна дезинсекција обавља се у 
случају повећаног размножавања штетних 
инсеката или по налогу здравственог инспектора 
у току године. 
 

Члан 5. 
Дeзинфекцијa, дезинсекцијa и дератизацијa се 
могу вршити само средствима чији је промет 
дозвољен на подручју Републике Српске, а која 
имају токсиколошку оцјену и оцјену 
ефикасности за наведене сврхе и у складу са 
Правилником о начину обављања дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације („Службени 
гласник РепубликеСрпске“, број: 118/18). 
 

Члан 6. 
 
(1) Овлашћени извођач дeзинфекције, 
дезинсекције и дератизације – прије почетка 
провођења планом и програмом утврђених 
превентивних мјера, дужан је обавијестити 
грађане, привредна друштва, установе, 
предузетнике и друга правна лица о времену и 
начину извођења, са свим потребним 
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног 
информисања, и то пет дана прије почетка 
извођења дeзинфекције, дезинсекције и 
дератизације. 
 
(2) Упутства за заштиту морају садржавати: 
 опште мјере предострожности и 

сигурности; 
 потребне мјере за заштиту грађана; 
 опште мјере за заштиту домаћих 

животиња; 
 поступак припреме терена за извођење 

дeзинфекције, дезинсекције и дератизације. 
 
(3) Извођач дeзинфекције, дезинсекције и 
дератизације дужан је  по свакој проведеној 
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дeзинфекцији, дезинсекцији и дератизацији 
издати потврду на лицу мјеста. 
 
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 
дана доставити извјештај о спроведеној 
дeзинфекцији, дезинсекциј и и дератизацији. 
 
3.  ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ (ДДД) 

 
Члан 7. 

(1) Трошкове провођења и финансирања 
дeзинфекције, дезинсекције и дератизације 
сносе: 
 
 За водотоке, школске, предшколске, 

здравствене, спортске и социјалне установе, 
зелене површине градског микрореона, депоније 
смећа, те друге објекте или просторије којима 
газдује општина сноси Oпштина Костајница; 
 За све друге објекте и површине или 

превозна средства, сносе власници односно 
корисници објеката, површина или превозних 
средстава. 

 
Члан 8. 

Сви обвезници дeзинфекције, дезинсекције и 
дератизације и друга лица, су дужни да 
извођачима омогуће приступ у све објекте и 
површине којима управљају,  да дају потребна 
обавјештења и  пруже помоћ приликом 
извођења радова. 
 
4. НАДЗОР 
 

Члан 9. 
(1) Надзор над спровођењем дeзинфекције, 
дезинсекције и дератизације врши здравствени 
инспектор који је овлашћен да: 
 
 нареди спровођење дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације, 
 
 забрани или обустави вршење радова, 

уколико утврди да нису предузете мјере заштите 
људи и домаћих животиња, или да средствима 
којима се врши дeзинфекција, дезинсекција и 
дератизација не рукују стручни радници, или да 
наведене послове врши неовлаштено лице-
установа, или да се извођачи не придржавају 
прописаних услова дeзинфекције, дезинсекције 
и дератизације и уговорених обавеза, као и 
обавеза које проистичу из овог Програма. 

 
(2) Надзор над спровођењем мјера прописаних 
овим Програмом у објектима у којима се обавља 
производња и промет хране и снабдијевање 
становништва водом за пиће  обавља инспекција 
за храну. 
 

(3) Надзор над спровођењм мјера прописаних 
овим Програмом у објектима у којима се обавља 
производња и промет хране животињског 
поријекла обавља ветеринарска инспекција. 
 
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

Овај Програм 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:01-022-32/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 
На основу члана 15. и 16. Закона о заштити 
становништва од заразних болести( „Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 
98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске" број: 
97/16, 36/19, 61/21), и члана 78. Статута 
општине Костајница ( „Службенигласник 
општине Костајница" број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана: 01.04.2022. године, усвојила је: 
 

ПЛАН  
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ 

ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 

2022. ГОДИНУ 
 

1.ОПШТЕОДРЕДБЕ 
 
План систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације се проводи у складу са Програмом 
мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју 
општине  Костајница за 2022. годину и 
Програмом мјера систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју 
општине Костајница за 2022. годину. 
 
Овим Планом уређује се провођење општих и 
превентивних мјера на подручју општине 
Костајница у циљу заштите становништва од 
заразних болести. 
 
1.1. Превентивна дезинсекција 
 
Дезинсекција подразумијева систематско и 
планирано сузбијање инсеката и осталих 
чланконожаца или њихових развојних облика 
који преносе узрочнике заразних болести, 
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изазивају алергијске реакције или имају 
токсично дјеловање. 
 
Дезинсекција се проводи примјеном физичких, 
хемијских или биолошких метода и средстава 
која су еколошки најприхватљивија, на начин да 
се не доводи у опасност здравље људи и 
животиња. Најчешћи штетни инсекти које је 
неопходно сузбијати у циљу заштите 
становништва су: комарци све врсте, смеђи и 
црни жохар, разне врсте муха. 
 
Систематска дезинсекција комараца је општа 
мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести. Због изузетне способности 
прилагођавања промјењивим стаништима, није 
могуће у потпуности уништити популацију 
комараца, али је могуће контролисати њихову 
бројност.  
На овај начин обезбјеђује се смањење бројности 
популације комараца, као могућих вектора 
узрочника заразних болести, чиме се унапређује 
здравствено стање становништва.  
 
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних 
облика јесте спречавање појаве и ширења 
заразних болести и смањење кожних обољења и 
алергијских промјена насталих убодом комарца 
и секундарних инфекција због оштећења коже. 
 
Епидемиолошки значај: 
 
Инсекти су преносиоци многих заразних 
болести (маларија, вирусне инфекције, жута 
грозница и др.). 
 
1.2.Превентивна дератизација: 
 
Провођење систематске превентивне 
дератизације у 2022. години на подручју 
општине  Костајница има за циљ превенцију 
заразних  болести које се преносе глодарима, а 
тиме и унапређује здравствено стање 
становништва, очување животне средине и 
смањење економских и других штета од глодара. 
Систематска дератизација је општа мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, којом 
се обезбјеђује смањење бројности популације 
штетних мишоликих глодара на биолошки 
толерантан број. 
 
Дератизација је скуп различитих мјера које се 
предузимају са циљем смањења популације 
штетних глодара испод прага штетности, 
заустављања размножавања и потпуног 
уништења популације штетних глодара који су 
природни резервоар и ипреносиоци узрочника 
заразних болести. 
 
Епидемиолошки значај: 

Осим што су глодари (мишеви) и узрочници 
великих економских штета, који уништавају 
имовину и залихе хране, они су и резервоари и 
преносиоци читавог низа заразних болести 
човјека, домаћих и дивљих животиња, као што 
су: куга, вирусна хеморагијска грозница с 
бубрежним синдромом, лептоспироза, 
туларемија, токсоплазмоза, лишманијаза, 
салмонелоза, трихинелоза. 
 
2.ПРИОРИТЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 
Спровођење систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације  обухвата објекте за 
снабдијевање водом за пиће, јавне површине у 
насељеним мјестима, објекте за производњу и 
промет хране и предмете опште употребе, 
сировине за њихову производњу, односно 
средства намјењена за њихов превоз, објекте и 
просторије за одлагање отпадних материја, 
објекте здравствених установа, објекте и 
средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и 
дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања 
људи, напуштене хале и остале објекте 
привредних друштава, других правних лица и 
физичких лица. 
 
Трошкове услуге дератизације и дезинсекције за 
зграду општине и објекте којима газдује 
општина, водотокове, предшколске и школске 
установе, градско гробље, јавне површине 
(зелене површине градског микрореона) сносиће 
општина Костајница. 
Објекти који сами сносе трошкове дератизације 
су: индивидуална домаћинства у селу и граду и 
други привредни и пословни субјекти. 
 
Приоритетне локације које се финансирају из 
буџета Општине Костајница 
 
 

1. Објекти и просторије чије трошкове сноси 
Општина  Костајница: 

 
 Зграде и објекти јавне  управе којима 

газдује Општина; 
 Предшколске и школске установе; 
 Вјерски  објекти; 
 Социјалне и здравственеустанове; 
 Јавне зелене површине; 
 Обале водотока  у ужем градском 

подручју; 
 Канализациона мрежа; 
 Депонија смећа. 
 
2. Објекти који сами сносет рошкове 

дератизације су: 
 Индивидуална домаћинства у селу и граду; 
 Други привредни и пословни субјекти. 
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Обавезна превентивна системска дезинсекција и 
дератизација водотокова 

 
Водотоци Дужина (м) 

Поток Тавија 800 

Поток Бубњарица 1400 

Десна обала канала 
Унчица 

100 

Укупно: 2300 

 
3. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 
Извршилац систематске дезинсекције и 
дератизације је најповољнији извођач у складу 
са Законом о јавним набавкама, а могу је 
обављати здравствене установе и друга правна 
лица која испуњавају услове у погледу стручног 
кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају 
прописане норме у складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 
98/20) и Правилником о начину обављања 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 
118/18). 
Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана 
доставити Извјештај о проведено дезинфекцији, 
дезинсекцији и дератизацији (ДДД). 
 
4 .ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЗВОЂЕЊА 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
 
Дератизација на подручју Општине Костајница 
одвијаће се у двије оперативне фазе рада:- 
прољећној и- јесењој, што је усклађено са 
биолошким циклусом и миграционим особинама 
глодара, односно размножавањем штетних 
инсеката, а што гарантује најбоље ефекте 
уништавања истих. Временски термини 
одређених фаза рада у Плану дератизације су 
одређени, а извођачи су обавезни да их поштују. 
 
У случају повећаног рамножавања штетних 
глодара и инсеката или по налогу здравственог 
инспектора, дератизација и дезинсекција се могу 
обављати и више пута у току године. 
 
5.  НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА 
 
Овлашћени извођач дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације (ДДД) прије почетка провођења 
планираних и програмских превентивни мјера, 
дужан је обавијестити грађане, привредна 
друштва, установе, предузетнике и друга правна 
лица о времену и начину извођења, са свим 
потребним упутствима за заштиту, а путем 

средстава јавног информисања, и то пет дана 
прије почетка и звођења ДДД.  
Упутства за заштиту морају да садрже : 
 опште мјере предострожности и 

сигурности; 
 потребне мјере за заштиту грађана; 
 опште мјере за заштиту домаћих 

животиња; 
 поступак припреме терена за извођење 

ДДД. 
 
Извођач ДДД дужан је по свакој проведеној 
ДДД, издати потврду на лицу мјеста. 
 
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај План 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: 01-022-35/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 
На основу члана 30. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске” број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 10, 
члана 108, и члана 127. Закона о спорту 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 79/20), члана 5. 
Правилника о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака и стручњака у 
спорту („Службени гласник Републике Српске” 
број 56/21)  и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“ број: 5/16, 5/17 и 13/19)  Скупштина 
Општине Костајница на сједници одржаној 
01.04.2022. године доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о одобравању и финансирању програма и 
пројеката којима се задовољавају општи 

интереси у области спорта у Општини 
Костајница 

 
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се услови, 
критеријуми, начин и поступак одобравања 
програма, односно пројекта којима се 
задовољавају потребе и општи интереси у 
области спорта и додjела средстава, изглед и 

 



 

04.04.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 7,   стр. 18 

 
садржина приједлога програма, односно 
пројекта и документације која се уз приједлог 
подноси, садржина и изглед извјештаја о 
реализацији програма, начин и поступак 
контроле реализације одобрених програма, 
односно пројекта и начин јавног објављивања 
података о предложеним програмима, односно 
пројектима за финансирање. 

Члан 2. 
Средства за задовољење потреба и остваривање 
општих интереса у области спорта на територији 
општине Костајница обезбјеђују се у буџету 
општине Костајница, уз поштовање 
приоритетних области финансирања у текућој 
буџетској години. 
 

Члан 3. 

Право на финансијска средства имају све 
спортске организације које дјелују на подручју 
општине Костајница и испуњавају услове и 
критеријуме утврђене овим Правилником. 
 

I. КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТОВА 
 

Члан 4. 

Скупштина Општине Костајница спортове 
разврстава према категоријама спортова који су 
заступљени на подручју Општине Костајница , а 
према Правилнику о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака и стручњака у 
спорту и потреби за стварањем услова за бржи 
развој оних спортова који имају могућност да 
допринесу интензивнијем учешћу грађана, а 
посебно дјеце и омладине у спорт и афирмацију 
спорта у Општини Костајница. 
Категоризација спортова из члана 4. овог 
Правилника извршена је према сљедећим 
критеријумима: броју активних спортиста, 
пружања могућности за укључивање дјеце и 
омладине и општем утицају спорта на квалитет 
живота, броју активних чланова у спортској 
грани, друштвеном значају, чланству спортске 
гране у Међународном олимпијском комитету 
(заступљености спорта у свијету), традицији у 
свијету, медијске заступљености и 
популарности, утицаја на рекламирање и 
спонзорисање и материјалне могућности и 
трошкова редовних активности. 
 
Приоритетне категорије спортова на територији 
Општине Костајница  сврстане су, по важности 
и значају, на исти начин који је дефинисан у 
члану 4. Правилника о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака и стручњака у 
спорту („Службени гласник Републике Српске” 
број 56/21). 

 

Спортске гране које нису обухваћене овом 
категоризацијом, а форимиране након доношења 
овог Правилника сврставају се у пету категорију 
у Општини Костајница . 

За категоризацију спортиста и спортских 
стручњака и стручњака у спорту у Општини 
Костајница прихватају се критеријуми утврђени 
Правилником о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака и стручњака у 
спорту („Службени гласник Републике Српске” 
број 56/21). 

Категоризација спортова је критеријум 
приликом разматрања расподјеле буџетских 
средстава за спорт према категоријама спорта. 
 

II. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА 
 

Члан 5. 

Општина Костајница финансира пројекте и 
програме којима се задовољавају потребе и 
општи интереси у области спорта сходно члану 
127. Закона о спорту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” број 
79/20), а који се односе на: 

- подстицање и стварање услова за 
унапређење спорта за све, односно бављење 
грађана спортом, посебно дјеце, омладине, жена 
и лица са инвалидитетом, 

- изградња, одржавање и  опремање 
спортских објеката на територији Општине 
Костајница, а посебно јавних спортских терена у 
стамбеним насељима, или у њиховој близини и 
школских спортских објеката и набавка спортске 
опреме и реквизита, 

- организација спортских такмичења од 
посебног значаја Општину Костајница, 

- спортски развој талентованих спортиста 
и унапређивање квалитета стручног рада са 
њима, 

- учешће спортских организација са 
територије Општине Костајница на 
међународним такмичењима, 

- школски и универзитетски спорт, 
- дјелатност организација у области 

спорта чији је оснивач или члан Општина 
Костајница , 

- унапређење заштите здравља спортиста 
и обезбјеђивање адекватне спортско-здравствене 
едукације спортиста, посебно младих, 
укључујући и антидопинг едукацију, 

- стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста, 

- спречавање негативних појава у спорту, 
- спречавање свих облика насиља над 

дјецом у спорту,  
- намјенско коришћење спортских сала и 

спортских објеката и 
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- награде и признања за постигнуте 

спортске резултате и допринос развоју спорта. 

Пројекти којим се задовољавају потребе и 
општи интереси у области спорта из претходног 
става имају приоритет при избору пројекта, 
односно други пројекти могу бити одобрени тек 
након што се задовоље потребе дефинисане 
претходним ставом. 

Члан 6. 

Пројекти се финансирају у цјелини или 
дјелимично и у висини и под условима који 
обезбјеђују да се уз најмањи утрошак средстава 
из буџета Општине Костајница постигну 
намјеравани резултати. 

Пројекти се финансирају једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију пројекта. 

Члан 7. 

Буџет пројекта треба да буде: 
– остварив и објективан – да су планирани 

реални износи по свим изворима средстава и 
врстама трошкова, 

– обухватан – да садржи све трошкове 
пројекта из свих извора финансирања, 

– структуриран – да је тако формулисан 
да у потпуности прати захтјеве прописаног 
обрасца, 

– уравнотежен – у односу на планиране 
трошкове, 

– тачан и реалан – по свим врстама 
трошкова. 

Буџет за реализацију пројекта састоји се из 
директних трошкова реализације пројекта у вези 
са зарадама и хонорарима лица ангажованих на 
реализацији пројекта, материјалних трошкова и 
административних трошкова реализације 
пројекта. Оправдани директни трошкови морају 
бити неопходни за реализацију пројекта, 
стварни, детаљни и лако проверљиви. Сви 
трошкови морају бити детаљно описани у 
буџету пројекта.  

Средства додјељена спортским организацијама 
из буџета Општине Костајница могу бити 
утрошена за сљедеће намјене: накнаде по основу 
ангажовања спортских стручњака који учествују 
у реализацији пројекта (тренери), таксе и други 
трошкови службених лица, трошкови стручне 
едукације, котизације, чланарине, трошкови 
исхране спортиста, трошкови љекарских 
прегледа спортиста, трошкови регистрације 
играча, трошкови набавке опреме за играче, 
трошкови набавке  спортских реквизита и 
опреме за одржавање спортских терена, 
трошкови путовања и дневница, трошкови 
превоза, трошкови горива и мазива, трошкови 
закупа спортских објеката, услуге одржавања 

хигијене у спортским објектима и набавка 
средстава за чишћење, трошкови комуналних 
услуга и други трошкови неопходни за 
реализацију пројекта (ширење информација, 
штампање плаката, канцеларисјки материјал и 
др.) 

Недозвољени трошкови су дугови и покривање 
губитака или задужења, отплата рата кредита, 
ставке које се већ финансирају из неког другог 
пројекта, куповина алкохолних пића и дувана, 
плаћање казни и куповина поклона. 

 
III. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
ПРОЈЕКАТА И ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 

 
Члан 8. 

Средства обезбијеђена за задовољавање потреба 
и општих интереса у области спорта додјељују 
се на основу јавног позива који се расписује за 
једну буџетску годину, а у складу са 
Стратегијом развоја спорта Републике Српске, а 
према члану  136. Закона о спорту Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” 
број 79/20). 

Носилац пројекта не може добијати средства из 
буџета Општине Костајница за реализацију 
својих пројеката/програма двије године од дана 
када је утврђено постојање околности 
дефинисаних чланом 115. Закона о спорту 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 79/20), а које се односе 
на то да је средства добијена из буџета 
Републике или Општине Костајница 
употријебио ненамјенски у потпуности или 
дјелимично, не изврши пројекат или га изврши у 
небитном дијелу, нетачно или непотпуно 
обавијести даваоца средстава о битним 
околностима у вези са одобрењем и 
реализовањем пројекта, не достави у 
предвиђеном року потребне извјештаје и доказе 
и спријечи спровођење прописаних контрола 
лицима надлежним за контролу употребе 
средстава. 

Носиоцу пројекта не могу бити одобрена 
средстава за реализацију новог пројекта прије 
него што поднесе извjештај о остваривању и 
реализацији претходно одобреног пројекта. 

Члан 9. 

Спортске организације могу да поднесу захтјев 
за додјелу средстава из буџета Општине 
Костајница под условом да: 

– послују на непрофитној основи, 
– имају сједиште организују на 

територији Општине, 
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– су уписани у регистар код надлежног 

органа, 
– имају потврду о пореској регистрацији 

(ЈИБ), 
– имају активан трансакцијски рачун у 

банци, 
– су директно одговорна за припрему и 

извођење пројекта, 
– нису у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања 
дјелатности, 

– немају блокаду пословног рачуна, 
– су доставили извјештај о утрошку 

средстава додијељених из буџета Општине 
Костајница у претходној години/по претходном 
јавном позиву. 

Члан 10. 

Јавни позив расписује Начелник Општине 
Костајница . Јавни позив се објављује на 
званичној интернет страници Општине 
Костајница, огласној табли Општине 
Костајница, и на локалној радио станици и 
остаје отворен 28 данa од дана задњег 
објављивања у средствима информисања. 

Јавни позив садржи сљедеће информације и 
документе: информације о предмету јавног 
позива којим се задовољавају потребе и општи 
интереси у области спорта према члану 127. 
Закона о спорту Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске” број 79/20), односно 
члану 5. овог Правилника, висина средстава која 
су на располагању за предмет јавног позива, 
информације ко може бити учесник јавног 
позива, трајање јавног позива и рок за 
подношење пројеката, датум обавјештавања 
носиоца подносиоца пројекта о одобреним 
пројектима, контакт особе код које се може 
добити документација у вези с јавним позивом, 
број пројеката који могу бити поднијети по 
јавном позиву, дозвољени и недозвољени 
трошкови, списак обавезне документације коју 
подносиоци треба да поднесу, начин и 
критеријуми за оцјењивање приједлога пројекта, 
пријавни образац, образац пројектног 
приједлога и образац за буџет. 

Члан 11. 

Расподјелу средстава врши Комисија за 
расподјелу средстава за спорт (у даљем тексту 
Комисија), коју именује Начелник Општине 
Костајница. 

Комисију чини 5 (пет) чланова, а један од 
чланова комисије је службеник задужен за 
спорт, који врши стручне, административне и 
друге послове за потребу Комисије. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцјену 
поднијетих приједлога, на основу Закона и овог 
Правилника и доставља Начелнику приједлог за 
одобравање пројекта. 

Захтјев за додјељивање средстава за 
финансирање и суфинансирање спортских 
организација и удружења подноси се на 
обрасцима прописаним овим Правилником. 
Захтјев за додјелу средстава се подноси у 
пријемну канцеларију Општинске управе, лично 
или путем поште. 

Члан 12. 

По објављеном јавном позиву подносиоци 
пројеката су дужни да поднесу сљедећу 
документацију: 

– испуњен и потписан пријавни образац, 
образац пројектног приједлога и образац за 
буџет овјерен печатом подносиоца захтјева, 

– Статут (копија), 
– рјешење о регистрацији код надлежног 

органа (копија), 
– увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ 

(копија), 
– уговор са банком с наведеним 

трансакцијским рачуном (копија), 
– програм рада за наредну годину са 

приједлогом финансијског плана, 
– доказ да не постоји блокада пословног 

рачуна, 
– доказ или изјава да је са успјехом 

реализовао претходно одобрени пројекат, 
уколико је био носилац пројекта ранијих година, 

– доказ да располаже капацитетима за 
реализацију пројекта, 

– доказ или изјава подносиоца пројекта да 
нису утврђене нити постоје околности 
дефинисане чланом 115. Закона о спорту 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 79/20) односно 
околности дефинисане овим чланом, 

– копију завршног годишњег 
финансијског извјештаја за претходну годину 
(документ Биланс стања и биланс успјеха), који 
је овјерен од надлежне агенције за финансијско 
пословање и лиценцираног и овлаштеног 
књиговође. 

Члан 13. 

Приједлог пројекта мора да испуњава следеће 
критеријуме: 

– да доприноси задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта утврђених 
чланом 127. Закона о спорту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” број 
79/20), односно чланом 5. овог Правилника, 

– да се реализује на територији Општине 
Костајница, односно у Републици Српској, осим 
програма/пројеката припрема и учешћа на 
међународним спортским такмичењима, 

– да ће се реализовати у текућој години, 
– да предвиђа ангажовање одговарајућег 
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броја учесника у пројекту и потребне ресурсе за 
реализацију пројекта и да не постоји никаква 
сумња у могућност реализовања пројекта; 

– да је, по правилу, предвиђено 
фазно финансирање пројекта. 

Члан 14. 

Приједлог пројекта садржи детаљне податке о: 

- носиоцу пројекта, 
- области потреба и интересе грађана у којој 

се остварује пројекат из члана 127. Закона о 
спорту Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 79/20), односно чланом 
5. овог Правилника, 

- учесницима у реализацији пројекта  и 
својству у коме се ангажују,  

- циљевима и очекиваним резултатима, 
укључујући које ће проблеме пројекат решити и 
којим групама популације и на који начин ће 
пројекат користити, 

- врсти и садржини активности и времену и 
мјесту реализације пројекта, односно обављања 
активности, 

- томе како ће се вршити оцјењивање 
успјешности пројекта (вредновање резултата 
пројекта), 

- финансијском плану (буџету) пројекта, 
односно потребним новчаним средствима, 
исказаним према врстама трошкова и утврђеним 
обрачуном или у паушалном износу, 

- динамичком плану употребе средстава 
(временски период у коме су средства потребна 
и рокови у којима су потребна),  

- начину унутрашњег праћења и контроле 
реализације пројекта и евалуације резултата, 

- претходном и будућем финансирању 
носиоца пројекта. 

Уз приједлог пројекта, поднијет на прописаном 
обрасцу, подноси се документација утврђена 
овим правилником и друга документација којом 
се доказује испуњеност Законом о спорту 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 79/20) и овим 
правилником прописаних ближих критеријума 
за задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта. 

Члан 15. 

Критеријуми вредновања (евалуације, оцјене) 
квалитета поднесеног пројекта обухватају: 

- секција 1- Ранг спортске организације- 
максимално 5 бодова, 

- секција 2 – Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца пројекта (подсекције: да ли 
носилац пројетка има довољно искуства у 
вођењу сличних пројеката, да ли носилац 
пројекта има довољно стручности и техничког 
знања за вођење предложеног пројекта – 
имајући у виду тип активности које су 

предвиђене пројектом; да ли носилац пројекта 
има довољне управљачке капацитете – 
укључујући ангажована лица, опрему и 
способност за управљање предложеним 
финансијским планом пројекта; да ли носиоц 
пројекта има довољно стабилне и довољне 
изворе финансирање) – максимално 20 бодова; 
- секција 3 – Релевантност пројекта (подсекције: 
конзистентност пројекта – у којој мјери је 
пројекат релевантан и задовољава потребе у 
Општини Костајница, да ли су потребе циљне 
групе и крајњих корисника јасно дефинисане) – 
максимално 10 бодова; 
- секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су 
планиране активности одговарајуће, практичне и 
досљедне циљевима и очекиваним резултатима, 
да ли је план реализације пројекта добро 
разрађен и изводљив, да ли приједлог пројекта 
садржи индикаторе успјешности пројекта који се 
могу објективно верификовати) – максимално 15 
бодова; 
- секција 5 – Одрживост пројекта (подсекције: да 
ли ће активности предвиђене пројектом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
пројекат имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати пројекта одрживи) –  
максимално 15 бодова; 
- секција 6 – Финансијски план и рационалност 
трошкова (подсекције: да ли је однос између 
процијењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију пројекта) – 
максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцјене 
„одговарајуће” (9 поена), приједлог пројекта се 
искључује из евалуационог процеса, а ако је 
укупан збир у секцији 3 нижи од оцене „добар” 
(4 поена), пројекат се искључује из 
евалуационог процеса. 
Само приједлози пројекта који буду имали више 
од 25 бодова биће узети у разматрање приликом 
додјеле средстава. 

У секцији 1 бодови се додјељују сваком пројекту 
према категоризацији спорта, на начин да се 
пројекту из 1 категорије спорта додјељује 5 
бодова, из друге 4 бода, треће 3 бода, четврте 2 
бода и пројекту из пете категорије 1 бод. 

Вредновање квалитета пројекта спроводи се тако 
што сваки члан Комисије врши оцењивање 
достављених пројеката према 
секцијама/подсекцијама из овог члана. 

Комисија може утврдити оквирни горњи износ 
који се може одобрити из буџета Општине 
Костајница организацијама у области спорта за 
реализацију пројеката и тај износ поделити 
бројем бодова који имају све организације у 
области спорта које су поднијеле приједлоге 
пројеката из исте области потреба и интереса 
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грађана у области спорта, и тако утврдити 
новчану вриједност појединачног бода за текућу 
годину.  
У том случају, одређење новчане вредности 
појединачног бода представља само оквирни 
критеријум за додјелу средстава за реализацију 
пројекта одређеног носиоца пројекта, а да ли ће 
се и у ком обиму ће се одобрити средства, 
искључиво зависи од квалитета пројекта и 
испуњености критеријума утврђених овим 
Правилником. 

Саставни дио Правилника је Табела вредновања 
пројеката према наведеним критеријумима. 

Члан 16. 

Поступак одобравања пројеката који су 
примљени у предвиђеном року врши се у три 
фазе. У првој фази врши се административна 
(формална) провјера и оцјена испуњености 
услова и критеријума у погледу носиоца 
пројекта, форме приједлога пројекта и 
адекватности предложеног пројекта, утврђених 
овим Правилником и јавним позивом. У другој 
фази врши се вредновање квалитета пројекта 
према критеријумима утврђеним у члану 15. 
Правилника. Ако је предложени пројекат 
прошао претходне двије фазе, у трећој фази 
доноси се приједлог коначне одлука о 
одобравању пројекта и одређењу висине 
средстава за реализацију пројекта.  
Одлуку о одбијању/прихватању приједлога 
пројекта, Начелник  доноси на приједлог 
Комисије у року од 15 дана од дана истека рока 
из Јавног позива за доставу захтјева за 
додјељивање средстава и објављује на огласној 
табли и званичној интернет страници Општине 
Костајница. Одлуку о одбијању/прихватању 
пројекта садржи разлоге за прихватање или 
одбацивање пројекта.  

Апликанти имају право приговора на на одлуку 
о одбијању/прихватању приједлога пројекта у 
року од 8 дана од дана објављивања одлуке о 
одбијању/прихватању приједлога.  Приговор се 
подноси Начелнику Општине Костајница у 
писаној форми, у пријемну канцеларију 
Општинске управе, лично или путем поште. 
Коначну одбијању/прихватању приједлога 
пројекта Начелник Општине Костајница у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење 
приговора. Одлука о одбијању/прихватању 
приједлога, односно одлука о расподјели 
средстава се објављује на огласној табли и 
званичној интернет страници Општине 
Костајница и доставља у писаној форми сваком 
апликанту појединачно. 

О раду Комисије води се записник, који 
потписују предсједник и чланови Комисије.  

Члан 17. 

Са подносиоцем одобреног пројекта, Начелник 
закључује уговор о реализовању пројекта. Ако 
се носилац одобреног пројекта не одазове 
позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сматраће се да је 
одустао од приједлога пројекта. 

Ако су носиоцу пројекта за реализацију 
одобреног пројекта додијељена мања средства 
од средстава наведених у финансијском плану 
пројекта, носилац пројекта је обавезан да прије 
закључења уговора о реализовању пројекта 
усклади финансијски план пројекта и план 
реализације програмских активности са висином 
додијељених средстава и одобреним 
активностима на реализацији пројекта и да 
достави Комисији допуну, односно измјену 
предложеног пројекта усаглашену са висином 
одобрених средстава. 

Члан 18. 
Одобрени износ средстава за реализацију 
пројекта преноси се спортској организацији која 
реализује пројекат у складу са уговором. 

Члан 19. 

Средства добијена из буџета Општине 
Костајница за реализовање пројкта којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта морају се вратити, у цјелости 
или дјелимично, даваоцу средстава, у 
случајевима утврђеним у члану 8. овог 
Правилника. 

Измјене у погледу одобрених средстава за 
реализацију пројеката, могу се извршити ако се 
не угрожава основни циљ пројекта, а средства 
компензују у оквиру одређене врсте трошка, као 
и између различитих врста трошкова, 
обраћајући пажњу на то да варијација не 
прелази 20% од првобитно одобрене суме новца 
у оквиру сваке врсте трошка. У свим другим 
случајевима мора се унапријед поднијети 
писани захтјев Комисији за одобрење 
одступања, уз додатно објашњење. 
 

IV. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

Носиоци пројекта обавезни су да доставе 
извјештаје са потребном документацијом о 
остваривању пројекта или дијелова пројекта и 
кориштењу средстава буџета Општине 
Костајница. 

Периодични извјештај са цјелокупном 
документацијом везаном за извршена плаћања 
(изводи, рачуни и др.) се подноси у року од 15 
дана по истеку сваког квартала у току 
реализације пројекта. Наредна авансна уплата 
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буџетских средстава неће се уплаћивати оним 
носиоцима пројекта који не доставе периодични 
извјештај. 
Коначни извјештај о реализацији пројекта 
садржи извјештај по свакој програмској цјелини 
и по свакој области потреба и интереса грађана у 
области спорта у којој се пројекат реализује и 
доставља се у року од 15 дана од завршетка 
реализације пројекта. Уз извјештај се достављају 
фотокопије комплетне документације о утрошку 
средстава, означене на начин који је доводи у 
везу са одређеном врстом трошкова из 
финансијског плана пројекта. Носиоци 
одобреног пројекта у завршном извјештају о 
реализацији пројекта врше и процјену 
постигнутих резултата са становишта 
постављених циљева (самоевалуација). 
Периодични и коначни извјештаји и реализацији 
пројекта са комеплтном документацијом 
достављају се службенику задуженом за спорт. 

V. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 20. 

Носилац пројекта је дужан да води све потребне 
евиденције које омогућавају овлашћеним 
лицима Општине Костајница спровођење 
контроле реализовања пројекта и утрошка 
средстава. Носилац пројекта је у обавези да 
овлаштеним лицима Општине Костајница 
омогући увид у цјелокупну документацију и сва 
мјеста везана за реализацију уговореног пројекта 
и у поступку контроле пружи им сва потребна 
објашњења. 

Службеник задужен за спорт и Комисија 
задужена за оцјену пројеката врше по завршетку 
пројекта  анализу реализације пројеката и 
постизања планираних ефеката, с циљем да се 
утврди: да ли је пројекат спроведен ефикасно и 
ефективно у односу на постављене индикаторе; 
да ли су постављени циљеви били релевантни; 
да ли су постигнути очекивани резултати; да ли 
је остварен очекивани утицај; да ли су остварени 
утицаји у складу са утрошком средстава; да ли је 
обезбеђена одрживост. 

Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ 
нису финансирани из других јавних прихода, да 
су директно повезани са одобреним пројектом, 
да су настали након потписивања уговора о 
реализацији пројекта, да су регистровани кроз 
одговарајућу књиговодствену документацију, да 
се могу поткрепити оригиналном 
документацијом са јасно наведеним датумом и 
износом и да се слажу са максималним 
вриједностима одобрених трошкова у 
финансијском плану пројекта. 

Члан 21. 

Финансирање реализације пројекта може се 
обуставити ако носилац пројекта: 

– на захтјев овлаштеног лица Општине 
Костајница, као и у роковима утврђеним уговором 
о реализовању пројекта, није доставио извјештај 
са потребном комплетном документацијом о 
остваривању пројекта или дијелова пројекта и 
кориштењу средстава буџета Општине 
Костајница, 

– употребљава средства ненамјенски, у 
потпуности или дјелимично, 

– не поштује динамику реализовања 
пројекта или се не придржава прописаних или 
уговорених мјера које су утврђене у циљу 
обезбјеђења реализације пројекта, 

– престане да испуњава услове који су на 
основу овог Правилника потребни за одобрење 
пројекта, 

– спријечи или онемогући спровођење 
прописаних, односно уговорених контролних 
мјера, 

– у другим случајевима очигледно не 
може да реализује пројекат у битном дијелу како 
је планирано. 

Носилац пројекта неће одговарати за кашњења 
или неизвршавање обавеза предвиђених 
уговором о реализацији пројекта, када до 
неизвршења дође усљед елементарних непогода, 
налога државних органа и других околности које 
су изван реалне контроле и нису посљедица 
грешке или немара носиоца пројекта. 
 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 

Саставни дио овог Правилника су сљедећи 
апликациони формулари: пријавни образац, 
образац пројектног приједлога са буџетом и 
обрасце за периодично и завршно извјештавање 
о реализацији пројекта. 

 

Члан 23. 

Поступак одобрења пројекта којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта који је започет, а није окончан до 
дана ступања на снагу овог правилника, 
окончаће се по одредбама овог  Правилника. 

Члан 24. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
                              Милош Штековић,правник,ср. 
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Образац периодичног извјештавања о реализацији пројекта 

 
Република Српска 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

 
Назив пројекта   
Назив носиоца пројекта   
Телефон  
Факс  
И-мејл  
Адреса  
Лице овлашћено на заступање  
Руководилац пројекта  
 

1. Период за који се подноси извјештај: 

 
Почетак реализације  
Завршетак фазе  
Планирани крај пројекта  
Процијењени крај пројекта  
Пријавни образац 
 
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРИЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
 
Пун назив  
Сједиште и адреса  

Број телефона  
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Факс  
И-мејл  
Интернет страница (веб страница)  
Особа за контакт (име, презиме, 
адреса, мејл, телефон, мобилни 
телефон) 

 

Број текућег рачуна и назив и адреса 
банке 

 

Порески идентификациони број  
Грана/област  спорта  
Ранг гране спорта у Репуличкој 
категоризацији  спортова 

 

Име и презиме, функција, датум 
избора и дужина мандата лица 
овлашћеног за заступање, адреса, 
мејл, телефон, мобилни телефон 

 

Укупан број чланова (по 
категоријама) 

 

Број регистрованих и број 
категорисаних (по категоријама) 
спортиста 

 

Број регистрованих и број 
категорисаних (по категоријама) 
спортских стручњака 

 

Укупан број запослених  

Укупан број спортских организација 
чланова организације 

 

Укупни приходи у претходној 
години 

 

Укупни приходи у претходној 
години из јавних прихода (сви 
извори), укључујући и јавна 
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предузећа и друге организације 
којима је оснивач Република Српска 
и ЈЛС 

Планирани приходи у текућој 
години 

 

Да ли  постоје ограничења у 
коришћењу имовине и обављању 
дјелатности (стечај,  ликвидација, 
забрана обављања дјелатности) 

 

Да ли организација има у току 
судске и арбитражне спорове (које и 
вриједност спора) 

 

Да ли организација има блокаду 
рачуна, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног 
осигурања 

 

Назив програма који је у претходној 
години финансиран из јавних 
прихода,  број уговора, датум 
подношења извјештаја и да ли је 
реализација програма позитивно 
оцјењена 

 

Ранг спортске организације према 
Категоризацији спортских 
организација у Општини Костајница 

 

 
 
 
Образац пројектног приједлога са буџетом 
 
1. Назив програма  
2. Локација(е) (навести све локације на којима се пројекат реализује) 
3. Средства из буџета Општине Костајница 
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Укупни трошкови програма Средства буџета општине % укупних трошкова које 
финансира општина 

 
 

  

 
4. Вријеме реализације пројекта и динамика реализације (трајање и план активности): 
 
4.1. Вријеме 
4.2. Вријеме почетка реализације 
4.3. Вријеме завршетка реализације 
4.4. Активности/програмске цјелине по мјесецима 
 

5. Учесници у реализацији програма: 
 
5.1. Руководилац пројекта (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство) 
5.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у пројекту; код организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град: 
очекивани број спортских организација и спортиста на такмичењу, број службених лица надлежног спортског савеза) 
5.3. Тим који се предлаже за реализацију пројекта (по функцијама)  
5.4. Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког партнера 
 
6. Кратак садржај (опис) пројекта – укратко представити: 
НАПОМЕНА: Садржај сумира све елементе приједлога пројекта, на следећи начин: 

1. Потреба/проблем у локалној заједници; 

2. Разлози и значај пројекта за локалну заједницу; 

3. Циљеви пројекта; 

4. Циљна група; 

5. Трајање пројекта и буџет пројекта; 

6. Методе које треба користити за постизање циљева пројекта; 

  7. Корисност предложених активности за локалну заједницу; 
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7. Детаљан опис активности којима ће се пројекат реализовати – опис програмских цјелина и активности – навести хронолошки све активности које 

ће се реализовати у оквиру пројекта и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити 
обухваћене, како ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 

 
НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесник 
              
              
              
              
              
              
              
(означавање се врши са XX) 
 

8. Очекивани резултати пројекта: 
8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом пројекта 
8.2. Опис резултата – резултати (користи које настају као посљедица успјешно изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и остали 

производи; могућност понављања 
 

9. Евалуација пројекта (како ће се пратити реализација програма, укључујући и намјенско коришћење средставаи вршити оцјењивање реализације 
пројекта; хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна) 

 
9.1. Како ће се пратити реализација пројекта? 
9.2. Како ће се пратити намјенско коришћење средстава? 
9.3. План евалуације –које ће се процедуре за процјену успјешности пројекта користити (са становишта ефикасности, успјешности, утицаја, 

релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцјењује, шта ће се, како и зашто пратити и оцјењивати; индикатори 
успјешности реализације пројекта? 

 
10. Финансијски план пројекта –буџетпо изворима прихода и врстама трошкови: 
 
10.1. Укупна вриједног пројекта 
10.2.  Нефинансијско учешће носиоца пројекта 
10.3. Финансијски план програма - буџет 
 
Потребна средства за реализацију пројекта 
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ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 
Општина Костајница  
Друге јавне власти  (навести који)  
Надлежни спортски савез  
Сопствена средства  
Спонзори (који)  
Донатори (који)  
Остали извори   
УКУПНИ ПРИХОДИ  
 
Укупни трошкови за реализацију пројекта: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ЈЕД. 

МЈЕРЕ 
БРОЈ 
ЈЕД. 

ЦИЈЕНА 
по јед. УКУПНО 

Трошкови особља ангажованих на пројекту     
1.трошкови зараде лица запослених на реализацији 
програма (бруто зарада)     
2.хонорари лица која учествују у реализацији 
пројекта     

Укупно:     

Трошкови путовања и смјештаја     
1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке који непосредно учествују у 
реализацији пројекта     
2. трошкови путовања (превоз) за друга лица која  
непосредно учествују у реализацији пројекта     
3. трошкови смјештаја и исхране     
4. транспорт опреме и реквизита     
5. дневнице спортиста и спортских стручњака који 
учествују на припремама, односно спортском 
такмичењу     
6. дневнице других лица која учествују у 
реализацији пројекта     
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7. визе     
8. трошкови котизације за учешће на такмичењу     
9. трошкови котизације за организацију спортског 
такмичења     

Укупно:     

Трошкови набавке опреме     
1. трошкови куповине спортске опреме (дресови, 
тренерке, торбе, лопте и др.) и реквизита     
2. трошкови куповине остале основне опреме 
потребне за непосредну реализацију програма 
(струњаче, чамци, једрилице, гимнастичке справе, 
кошеви, голови и др.)     
3.трошкови прилагођавања спортског објекта 
захтевима одржавања одређеног такмичења     
4. набавка пехара, медаља, диплома и сл.     
5.набавка канцеларијске опреме (компјутер, 
телефон, штампач, телевизор, пројектор и сл.) 
неопходне за реализацију пројекта     
6.набавка канцеларијског материјала неопходног за 
реализацију пројекта (оловке, папир и др.)     
7.набавка стручне литературе и компјутерских 
програма     

Укупно:     

Трошкови изнајмљивања простора и опреме     
1. трошкови изнајмљивања простора       

2. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита     
3. куповина и изнајмљивање возила     

Укупно:     

Трошкови осигурања и банкарских и 
књиговдствених услуга     
1. осигурање врхунских спортиста и спортских 
стручњака      

2.осигурање опреме потребне за непосредну     
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реализацију пројекта 
3. осигурање учесника такмичења     
4.финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)     
5.спровођење екстерне ревизије реализације 
програма     

Укупно:     

Трошкови медицинсих и здравствених услуга     
1.набавка средстава за опоравак спортиста, 
преписана од стране овлашћеног доктора     
2.здравствени прегледи спортиста и медицинска 
едукација     
3.лијекови, суплементи и медицинска помагала     
антидопинг контрола и едукација     
4.трошкови обезбјеђења и љекарске службе на 
такмичењу     

Укупно:     

Трошкови маркетинга и оглашавања     
1.ширење информација и комуникације      
2.маркетинг и набавка пропагандног материјала     
3. штампање публикација и материјала     

Укупно:     

Трошкови чланарина и други трошкови     
1.чланске обавезе према  надлежном националном 
спортском савезу     
2. школарине и стручно оспособљавање, као и 
котизације за учешће у стручном усавршавању  
спортским стручњацима и стручњацима у спорту     
3.  спровођење јавних набавки      

Укупно:     
Укупни оправдани трошкови     

 
НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по 
врстама трошкова. Сваку врсту трошкова треба подијелити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На пример: трошкове 
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путовања раздијелити према виду превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији пројекта раздијелити према 
називима радних места, односно улози у реализацији пројекта; набавку спортске опреме раздијелити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, 
мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план програма може бити приложен и као посебна ексел табела. 
 

10.4. Динамички план коришћења средстава 
 10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова) 

– Трошкови припрема за такмичење 
– Трошкови учешћа на такмичењу  

11. Како ће реализовање пројекта бити медијски подржано 
12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (код програма организације спортског такмичења) 
13. Посебне напомене: 

 
 
 
Образац завршног извјештаја о реализацији пројекта 
 

Република Српска 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
Назив пројекта  
Назив носиоца пројекта  
Телефон  
Факс  
И-мејл  
Адреса  
Лице овлашћено на заступање  
Руководилац пројекта  
Број уговора  
 

1. Временски период за који се подноси извјештај: 

Почетак реализације  
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Завршетак програма  
 

2. Кратак опис циљева пројекта који је требало да буду постигнути (према областима из члана 127. Закона о спорту Републике Српске) 

3. У којој мјери је програм реализован (реализоване активности навести према одобреном пројекту и одобреним програмским цјелинама): 

4. Опис постигнутих резултата (према областима из члана 127. став 1. Закона о спорту Републике Српске и програмским целинама): 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених пројектом:  

6. Непосредни учесници у реализацији пројекта: 

6.1. Број учесника (укупно и по категоријама): 
6.2. Тим који је реализовао програм: 
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 
 

7. Реализација финансијског плана пројкта(финансијски изјвештај може бити поднијет као посебан прилог): 

7.1. Приходи 
 

ИЗВОР ПРИХОДА Износ средстава 

Општина  

Република Српска  

Надлежни спортски савез  

Сопствена средства за реализацију програма  

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ  
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7.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити документован приложеним фотокопијама рачуна (или докуменатом који су основ за исплату – уговор, одлука 

надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и изводима из банке/трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се 
означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписују назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ. Документација која се односи на 
утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из финансијског плана пројекта).  

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
 

 ВРСТА ТРОШКОВА 
Број рачуна/фактуре по 

којој је извршено 
плаћање 

Назив пр. лица коме 
је извршено плаћање  

Број извода из банке и 
датум трансакције 

Нумеричка 
ознака 

документа у 
прилогу 

ИЗНОС 

 

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ 
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА 
(по редосљеду врсте трошкова из 
обрасца приједлога годишњег, 
односно посебног пројекта) 

   

 

 

1       

1.1.       

1.2.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 Директни трошкови укупно      
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ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ 
ТРОШКОВИ НОСИОЦА 
ПРОЈЕКТА 

   
 

 

1. 
Зарада запослених који не 
учествују непосредно у 
реализацији пројекта 

   
 

 

2. Остали  трошкови      

 Индиректни трошкови укупно      

УКУПНО:    

 
7.3. Дугови (издаци за реализацију пројекта који нису покривени, према висини и врсти):  
 

1. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 

Датум _____________________ 

М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА    ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 
________________________                                    __________________________________ 
 

Датум пријема извјештаја  
 

Извјештај прегледао и 
оцјенио 

 

Извјештај прихваћен и 
позитивно оцјењен  

                  ДА                               НЕ 
 

Датум  
Потпис службеног лица 
општине 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-23/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва 

Републике Српске – Сједиште замјеника 
Приједор за 2021. годину 

 
1.Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2021. 
годину, број:Јп-6/22 од 07.03.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић,правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-24/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе 

Општине Костајница за 2021. годину 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о раду 
Одбора за жалбе Општине Костајница за 2021. 
годину, број: 01/2-11.1/22 од 10.03.2022. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић,правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-25/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава 

добијених од накнаде за експлоатацију шумских 
сортимената у 2021. години 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
утрошку средстава добијених од накнаде за 
експлоатацију шумских сортимената у 2021. 
години, број:02-020-345/22 од 17.03.2022. 
године.  
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић,правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-29/22 
Датум:01.04.2022. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 01.04.2022. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине усваја План сјетве за 
2022. годину од 14.03.2022. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
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ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Милош Штековић,правник, ср. 

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Скупштина Општине Костајница, на основу 
члана 5. тачка а) и члана 53. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС“ број: 
75/04, 78/11), у складу са Законом о комуналним 
дјелатностима (,,Службени гласник РС“ 
број:124/11, 100/17), Законом о привредним 
друштвима (,,Сл. гласник РС“, бр. 127/2008, 
58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019) и 
на основу одредби Уредбе о класификацији 
дјелатности (,,Службени гласник РС“ број: 
8/2014), у функцији Скупштине Комуналног 
предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница на 
сједници одржаној дана 30.03.2022. године, д о н 
о с и:  
 

С Т А Т У Т 
Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. 

Костајница 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Статутом Предузећа у складу са Законом о 
јавним предузећима и Закону о привредним 
друштвима Комуналног предузећа ,,Комунално“ 
а.д. Костајница уређују се: 

- фирма и сједиште Предузећа, 
- печат, 
- дјелатност јавног предузећа, 
- основни капитал и висина удјела, 
- фонд резерви, 
- вођење пословања и заступање 

Предузећа, 
- начин утврђивања и диобе добити и 

покрића губитка, 
- права и обавезе оснивача, 
- организација Предузећа 
- избор, дјелокруг рада и опозив органа 

Предузећа,  
- општи акти,  
- начин извјештавања о пословању 

Предузећа и ограничена овлаштења, 
интерни поступци, 

- примјена књиговодствених, 
финансијских и рачуноводствених 
стандарда, 

- поступак јавне набавке, 
- расподјела добити,  
- недопуштене и ограничене активности,  

- оснивање и куповање других предузећа, 
- пословна тајнa 
- забрана конкуренције 
- заштита животне средине 
- остваривање и заштита права радника, 
- јавност рада 
- статусне промјене и промјене облика 

предузећа, 
- поступак измјена и допуна статута, 
- престанак предузећа, 
- прелазне и завршне одредбе. 

 
ФИРМА И СЈЕДИШТЕ 
 

Члан 2. 
(1) Оснивач предузећа је Општина Костајница, 

улица Светосавска бр. 11. 
(2)  Пуно пословно име Предузећа је: Комунално 

предузеће ,,Комунално“ акционарско друштво 
Костајница. 

(3) Скраћено пословно име је: КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница, (у даљем тексту: Предузеће). 

(4) Предузеће је дужно у пословању користити пуни 
или скраћени назив фирме уписане у Судски 
регистар Предузећа. 

(5) Сједиште предузећа је: улица Бранка Ћопића бр. 
бб 79224 Костајница. 

(6) Предузеће се код надлежних органа води под 
матичним бројем 01199587 и пореским 
идентикационим бројем: ПИБ 400771200004. 

(7) Предузеће може промијенити пословно име и 
сједиште и дјелатност. Одлуку о промјени 
пословног имена и сједишта Предузећа доноси 
Оснивач. 

(8) Предузеће може промијенити правну форму. О 
промјени форме Предузећа одлучује Оснивач. 

(9) КП ,,Комунално“ а.д. Костајница оснива се на 
неодређено вријеме. 

(10) Предузеће може имати свој знак који поближе 
одређује предузеће његову дјелатност и 
сједиште. 

(11) Одлуку о утврђивању и употреби знака доноси 
Надзорни одбор. 
 
ПЕЧАТ 

Члан 3. 
(1) Предузеће има свој печат и штамбиљ. 
(2) Печат је округлог облика и садржи ознаку, назив 

фирме и сједиште фирме. 
(3) Штамбиљ предузећа је округлог облика и 

садржи:ознаку, назив и сједиште фирме. 
(4) Начин употребе, чувања, број печата и 

штамбиља регулише се посебним актом Управе. 
 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 4. 

1) Предмет пословања Предузећа биће обављање 
сљедећих послова од општег интереса на 
територији општине Костајница сагласно 
важећој класификацији дјелатности и то: 
08.11 вађење украсног камена и камена за 
грађевинарство, кречњака, гипса, креде и 
шкриљараца, 
08.12 дјелатност копања шљунка и пијеска, 
вађење глине и каулина; 
36.00 прикупљање, пречишћавање и 
снадбијевање водом; 
37.00 канализација 
38.11 прикупљање неопасног отпада; 
38.21 обрада и одлагање неопасног отпада. 
38.32 рециклажа (прерада)  разноврсних 
материјала; 
41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда: 
42.11 изградња путева и аутопутева 
42.21 изградња цјевовода за течности и гасове 
42.22 изградња водова за електричну струју и 
телекомуникације; 
42.91 изградња хидрограђевинских објеката 
42.99 изградња осталих објеката нискоградње,  
43. 11 уклањање објеката 
43. 12 припремни радови на градилишту 
43.21 електроинасталациони радови; 
43.22. увођење инсталација водовода, 
канализације, гаса и инсталација за гријање и 
климатизацију; 
43.29 остали грађевински инсталациони радови; 
43.31 фасадни и штукатурни радови; 
43.32 уградња столарије; 
43.33  постављање подних и зидних облога; 
43.44 фарбарски и стакларски радови 
43.91 постављање кровних конструкција и 
покривање кровова; 
43.99 остале специјализоване грађевинске 
дјелатности; 
52.10 складиштење робе; 
68.20 изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама и некретнинама узетим у закуп 
68.32 управљање некретнинама уз наплату или 
на основу уговора; 
77.32 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) 
машина и опреме за грађевинарство; 
70.22 савјетовање које се односи на пословање и 
остало управљање; 
74.30 дјелатност преводилаца и тумача;  
81.10 помоћне дјелатности управљања зградама; 
81.21 остало чишћење зграда 
81.22 остале дјелатности чишћења зграда и 
објеката; 
81.29 остале дјелатности чишћења; 
81.30 услужне дјелатности уређења и одржавања 
зелених површина. 
(2) Предузеће може без уписа у судски регистар, 
обављати и друге дјелатности у мањем обиму, 
које служе дјелатности из члана 6. став 1. и које 
доприносе потпунијем искориштавању 

капацитета и материјала који се користе за 
обаваљање уписане дјелатности. 
(3) Предузеће може да закључује уговоре и да 
обавља остале послове промета роба и услуга у 
оквиру дјелатности за које је уписано у 
регистар. 
(4) Постојећа дјелатност може се измијенити или 
проширити новим дјелатностима. 
(5) Одлуку о проширењу или измјени 
дјелатности доноси Скупштина Друштва. 
 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5.  
(1) Средства Јавног предузећа чине: ствари; права и 

новац. 
(2) Имовину Јавног предузећа чине: средства 

односно скуп имовинских права које  предузеће 
има. 

(3) Основни капитал предузећа чини: 
a) Материјална средства: 
- грађевинско земљиште; 
- грађевинскио бјекти; 
- опрема; 
- остала материјална средства 
б)    Текућа средства- 
-залихе материјала, резервни дијелови, инвентар 
;  
- потраживања од купаца и остала потраживања; 
- готовина и еквивалент готовине. 

(4) Основни капитал Предузећа износи 175.223,00 
КМ. 

(5) Основни капитал Предузећа је у власништву 
општине Костајница и подијељен је на 175.223. 
акција по номиналној вриједности од 1.00 КМ по 
акцији, 

(6) Све акције су обичне и гласе на име. 
 

Члан 6.  
Повећање и смањење основног капитала врши се 
на основу одлуке оснивача, а у складу са 
Законом о привредним друштвима и оснивачким 
актом. 
 

Члан 8.  
(1) Имовину Предузећа чини улог који је Оснивач 

унио у Предузеће као и права својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вриједности као и 
другим имовинским правима, право коришћења 
средстава и добара у државној својини однсоно 
добара од општег интереса које Предузеће стиче 
радом и пословањем. 

(2) Средства и добра у државној својини Предузеће 
може користити у управљати њима у складу са 
законом и другим прописима. 
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Члан 9. 
(1) КП ,, Комунално“ а.д. Костајница је дужно да 

објекте и инфраструктуру повјерену на 
управљање континуирано одржава у исправном 
и функционалном стању које обезбјеђује 
редовно, квалитено и ефиксано пружање 
комуналних услуга корисницима услуге. 

(2) Предузеће не може да отуђи, односно располаже 
објектима и другим непокретностима, 
постројењима и уређајима који су у функцији 
обављања претежне дјелатности без сагласности 
Оснивача. 

 
ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ЗАСТУПАЊЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 10.  
(1) Јавно предузеће заступа Управа-директор и 

друге одговорне особе, у складу са овлаштењима 
утврђеним писменим актом директора. 

(2) Управа организује рад и руководи пословањем, 
заступа и представља Предузеће и одговара за 
законитост пословања. 

(3) Особа овлаштена за заступање уписују се у 
регистар друштава и могу предузимати све 
радње и обављати послове у име и за рачун 
Предузећа, у оквиру датих овлаштења. 

(4) Овлаштења заступника Предузећа односно 
евентуална ограничења њихових овлаштења 
биће уписана у Регистар надлежног суда. 

(5) Заступник предузећа у односу на предузеће које 
заступа дужан је придржавати се овлаштења 
датих Статутом и одлуком надлежних тијела 
предузећа. 

(6) Заступник предузећа може, у оквиру својих 
овлаштења, дати другој особи писмену пуномоћ 
за заступање предузећа само уз писмену 
сагласност Надзорног одбора. 
 
РАД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
 

Члан 11.  
(1) Процедурална питања рада Скупштине 

утврђена су Пословником о раду Скупштине 
општине Костајница. 

(2) Скупштина се сазива по потреби, а најмање 
једном годишње (редовна скупштина). 

(3) Скупштину сазива Надзорни одбор, а у 
изузетним случајевима и управа. 

(4) Уз позив са скупштину за сваку тачку 
дневног реда о којој скупштина одлучује, 
учесницима се доставља приједлог одлука. 

(5) Скупштина одлучује јавним гласањем. 

 

 НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ДИОБЕ 
ДОБИТИ И ПОКРИЋА ГУБИТКА 
 

Члан 12.  
(1) У случају да Предузеће обаваљајући основну 

дјелатност утврђену Одлуком о усклађивању 
организације и пословања КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница и Статуом Предузећа оствари 
губитак у пословању, Предузеће и Оcнивач 
равноправно анализирају узроке насталог 
поремећаја и предузимају заједничке мјере за 
отклањање тих узрока. 

(2) Губитак настао обаваљајући посебне 
дјелатности, Предузеће санира у складу са 
законом, Одлуком о усклађивању организације и 
пословања КП ,,Комунално“ а.д. Костајница  и 
Статуом предузећа. 

(3) Уколико се утврди да је губитак настао из 
субјективних разлога, унутрашњим 
поремећајима у Предузећу, Оснивач ће 
предузети одговарајуће мјере за превазилажење 
насталог стања у циљу редовног пружања 
комуналних услуга прописаних Законом као 
дјелатност од посебног друштвеног интереса. 

(4) Поред наведених мјера Оснивач има право и 
надлежност извршити смјењивање органа 
управљања, органа руковођења и осталих 
руководних радника, именовати привремене 
руководне органе и расписати конкурс за избор 
и именовање истих. 
 

Члан 13.  
(1) Предузеће је дужно да послује у складу са 

законом и  добрим пословним обичајима. 
(2) Утврђивање резултата пословања врши се на 

начин прописан законом и општим актима 
Предузећа. 

 
Члан 14.  

(1) Одлуку о расподијели добити доноси 
Скупштина Предузећа на образложен приједлог 
Управе и уз претходно прибављено мишљење 
одбора за ревизију и надзорног одбора.  

(2) Добит предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом, Статутом и програмом 
пословања Предузећа. 

(3) Одлуку о начину покрића губитака доноси 
Скупштина Предузећа. 

(4) У случају пословања Предузећа са губитком 
Управа је дужна да утврди узроке насталог 
губитка и предложи мјере за отклањање узрока 
негативног пословања. 

(5) Предузећу није допуштено да губитак у 
пословању покрије смањењем основног 
капитала без претходно прибављене сагласности 
Оснивача. 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 15.  
(1) Општина Костајница у својству Оснивача и 

Скупштине, задржава право контроле 
испуњавања јавних интереса и задатака због 
којих је Предузеће основано, рационалности 
пословања, намјенског трошења средстава и 
пословног успјеха. 

(2) Контрола из претходног става остварује се 
подношењем и разматрањем полугодишњег и 
годишњег извјештаја о пословању Предузећа као 
и извјештавања у краћим роковима  по захтјеву 
Оснивача и Скупштине општине. 
 

Члан 16.  
Предузеће има слиједеће обавезе према 
Оснивачу: 
(1) да редовно и континуирано обавјештава 

Оснивача о раду и пружању услуга 
основних и помоћних дјелатности и 
подноси полугодишњи и годишњи 
извјештај о њиховом функционисању, 

(2) да подноси извјештај о пословању, 
проблематици развојних планова и 
програма  и односима с корисницима 
комуналних и других услуга, 

(3) да редовно, а најмање сваких шест 
мјесеци, обавјештава о економској 
проблематици и односима, 

(4) да извјештава редовно, а најмање једном 
годишње о проблематици и стању 
водоснабдијевања, и одвођењу отпадних 
вода и одвозу смећа, 

(5) доставља акте на које се даје сагласност 
Оснивача. 

 
OРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17.  
(1) КП ,,Комунално“ а.д. Костајница је правни 

субјекат организован на функционалном, 
процесно-радном принципу, чиме се омогућава 
извршавање функција, ефикасност у управљању, 
успјешност у пословању,оперативност у 
доношењу Одлука и обавезност њиховог 
спровођења . 

(2) Ради обављања дјелатности и остваривању 
пословних функција у предузећу се организују 
радне јединице и службе заједничких послова, 
које немају својство правног лица. 

(3) Детаљна унутрашња организација и 
систематизација радних мјеста уређује се 
посебним нормативним актом који доноси 
Надзорни одбор. 
 

ИЗБОР, ДЈЕЛОКРУГ РАДА И ОПОЗИВ 
ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 18.  
(1) Органи КП ,,Комунално“ а.д. Костајница су: 
1. Скупштина 
2. Надзорни одбор 
3. Управа (менаџмент)  
(2) Права и обавезе органа Предузећа се даље 

уређују Статутом и другим унутрашњим 
општим актима предузећа. 

(3) Статут је основни и општи акт Јавног предузећа 
и сви други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у складу са њим. 

(4) Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Јавном предузећу морају 
бити у сагласности са Статутом и другим 
општим актима Јавног предузећа. 
 

Члан 19.  
 
Скупштина је надлежна да: 
а) доноси статут, 
б) доноси пословник о свом раду и друге 
пословне акте у складу са законом, 
в) доноси етички кодекс, 
г) доноси план пословања и ревидирани план 
пословања, 
д) доноси програм инвестиција за плански 
период, 
ђ) именује и разрјешава надзорни одбор, 
е) именује и разрјешава одбор за ревизију, 
ж) одлучује о трајној пословној сарадњи и 
повезивању са другим предузећима, 
з) одлучује о расподјели годишње добити и 
покрићу губитака, 
и) одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала, 
j) одлучује о статусним промјенама, промјени 
правне форме и престанку јавног предузећа, 
к) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, 
залагању или другом располагању имовином 
велике вриједности, у складу са Законом о 
привредним друштвима и 
л) одлучује о другим питањима у складу са 
законом и статутом предузећа. 

 
Члан 20.  

(1) Надзорни одбор је надлежан да: 
а) надзире рад управе, 
б) доноси пословник о свом раду, 
в) предлаже статут, етички кодекс и друге акте 
скупштини, 
г) предлаже именовање и разрјешење чланова 
одбора за ревизију, 
д) именује и разрјешава чланове управе у складу 
са поступцима утврђеним статутом и законом, 
ђ) доноси смјернице о набавци и врши надзор 
над њиховим спровођењем, 
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е) одобрава препоруке одбора за ревизију о 
расподјели добити, те другим питањима, 
ж) даје овлашћење за ограничене активности у 
складу са овим законом, 
з) даје упутства директору за спровођење 
истраге у вези са учињеним неправилностима, 
и) даје приједлог скупштини о пословној 
сарадњи и повезивању са другим предузећима, 
ј) доноси одлуке о инвестирању у складу са 
законом и статутом, 
к) даје приједлог скупштини о оснивању нових 
предузећа, 
л) сазива сједнице скупштине јавног предузећа, 
љ) утврђује приједлог одлука скупштине јавног 
предузећа и врши контролу спровођења 
усвојених одлука, 
м) редовно извјештава Скупштину о свом раду, 
н) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и актима предузећа. 
 

Члан 21.  
(1) Надзорни одбор се састоји од три (3) члана које 

именује Скупштина Предузећа на мандатни 
период од 4 године уз могућност поновног 
избора. 

(2) Избор и именовање чланова Надзорног одбора 
Предузећа проводи се на основу расписаног 
Јавног конукрса 

(3) Општи и посебни услови, критеријуми за избор 
и именовање чланова Надзорног одбора 
Предузећа утврђује се посебном одлуком у 
складу са Законом, Одлуком о усклађивању 
организације и пословања КП ,,Комунално“ а.д. 
Костајница. 

(4) Надзорни одбор из својих редова бира 
предсједника Надзорног одбора. 

(5) Надзорни одбор доноси одлуке на сједници 
већином гласова присутних, а може доносити 
правоваљане одлуке, ако сједници присуствују 
само три члана истога и тада се једногласно 
доноси одлука. 

(6) Приликом номиновања кандидата за избор 
чланова Надзорног одбора, орган надлежан за 
избор поступа у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

Члан 22.  
(1) Управа  предузећа руководи пословањем 
Предузећа и заступа предузеће у складу са 
Законом, Статутом предузећа и Етичким 
кодексом, те одговара за законитост пословања 
предузећа.  

(2) Управу предузећа (у даљем тексту: управа) 
чине директор. 

а) У одсустности директора мијења га лице које 
он одреди.  

(3) Надлежност управе је: 

а) извјештавање надзорног одбора на захтјев 
надзорног одбора, 

б) спровођење етичког кодекса, 

в) израда и надгледање реализације планова 
пословања, 

г) предлагање и спровођење смјерница о 
набавците спровођење важећих прописа, 

д) утврђивање приједлога о расподјели добити и 
покрићу губитка, 

ђ) запошљавање и отпуштање запослених у 
складу са поступцима утврђеним актима 
предузећа и важећим законима, 

е) давање приједлога надзорном одбору о 
пословној сарадњи и повезивању са другим 
предузећима, 

ж) давање приједлога надзорном одбору о 
инвестиционим одлукама у складу са важећим 
законима о инвестицијама, 

з) давање приједлога надзорном одбору о 
оснивању нових предузећа, 

и) обавља и друге послове у тврђене законом, 
статутом и актима предузећа. 
(3) Управу бира надзорни одбор већином 
гласова, на основу јавног конкурса, за избор 
најбоље квалификованог кандидата, према 
оперативним и пословним потребама предузећа, 
а у складу са одредбама статута предузећа на 
период од 4 године уз могућност поновног 
избора.  
(4) За члана управе предузећа не може бити 
именовано лице које обавља извршну функцију 
у политичкој странци. 
 

Члан 23.  
(1) Директора Предузећа именује и разрјешава 

Надзорни одбор на основу јавног конкурса 
отвореним избором најквалификанијег 
кандидата у складу са оперативним и пословним 
потребама Предузећа. 

(2) За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова прописаних Законом, мора 
да испуњава и слиједеће услове: 
а) посебне услове према Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста  КП ,,Комунлано“ а.д. Костајница, 
б) познавање дјелатности којом се бави КП 
,,Комуналнпо“ а.д. Костајница, 
в) познавање садржаја и начина рада јавних 
предузећа. 

(3) Уколико по расписаном конкурсу није извршено 
именовање, као и удругим хитним оправданим 
случајевима, Надзорни одбор може именовати 
вршиоца дужности директора, на период не 
дужи од шест мјесеци. 

(4) ) Директор предузећа подлијеже дужностима, 
одговорностима и ограничењима која су 
утврђена Законом o јавним предузећима. 
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Члан 24.  

У случају отказа, односно престанка функције 
директора, Надзорни одбор може именовати 
вршиоца дужности директора до спровођења 
јавног конкурса 
 

Члан 25.  
Директор Предузећа организује и руководи 
процесом рада и води пословање Предузећа, 
заступа и представља Предузећа неограничено, 
предлаже основе пословне политике, програм 
рада и план развоје и предузима мјере за њихово 
провођење, подноси извјештај о пословању и 
годишњи обрачун, прима, поставља и 
разрјешава раднике, бира и поставља раднике са 
посебним овлаштењима и одговорностима, 
предлаже унутрашњу организацију Предузећа, 
врши и друге послове у складу са Законом, 
Статутом и Етичким кодексом. 
 

ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 26.  
Општи акти предузећа су: 
- Статут 
- Правилник о раду 
- Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 
- Правилник о платама и осталим накнадама из 
радног односа 
- И други општи акти 
 
НАЧИН ИЗВЈЕШТАВАЊА О ПОСЛОВАЊУ 
ДРУШТВА И ОГРАНИЧЕЊА 
ОВЛАШТЕЊА 
 

Члан 27.  
(1) Информације о раду Предузећа доступне су 

јавности у складу са важећим прописима . 
(2) Структура извјештавања у Предузећу је 

сљедећа: 
- Управа има обaвезу да извјештава Надзорни 
одбор, 
- Надзорни одбор ће вршити надзор над 
Управом и може захтијевати од Управе 
достављање писменог извјештаја о конкретним 
аспектима операција предузећа или о одређеним 
трансакцијама, 
- Управа је дужна осигурати такав извјештај у 
року од 15 дана од постављеног захтјева, 
- Управа је дужна писмено извијестити 
Надзорни одбор о својим информацијама које 
управа прибави о неуобичајеном или 
незаконитом понашању које директно или 
индиректно утиче на пословање предузећа. 
- Ниједан од тијела управљања Предузећем неће 
делегирати своје дужности које се тичу надзора. 

 
Члан 28.  

(1) У погледу надлежности за смјењивање 
члана/чланова тијела управљања, надлежност 
имају тијела како слиједи: 
- Надзорни одбор има право опозвати члана 
Управе 
- Скупштина има право опозвати чланове 
Надзорног одбора 
- Управа може отказати уговоре о раду 
запосленицима. 
(2) Било који од наведених тијела управљања из 
овог члана може опозвати чланове или отказати 
поједине уговоре искључиво у складу са 
одговарајућом процедуром утврђеној у 
релевантном Правилником и у складу са 
важећим прописима, а процедура ће бити 
прописана Правилником о раду сваког 
појединог органа управљања. 
 

Члан 29.  
1) Повезано лице дужно је избјегавати стварне 
или очигледне сукобе интереса са предузећем у 
личним или професионалним односима. 
(2) Сукоб интереса се јавља када лични, односно 
професионални интерес повезаног лица 
онемогућава, може онемогућавати или се чини 
да материјално онемогућава интерес или 
пословање предузећа или способност повезаног 
лица да испуњава своје обавезе и одговорности. 
(3) Повезано лице дужно је омогућити управи 
или надзорном одбору или другом надзорном 
органу увид у све трансакције или односе за које 
повезано лице оправдано очекује да би могле 
довести до стварног или очигледног сукоба 
интереса са предузећем. 
(4) Предузећу приликом пословања није 
дозвољено да повезаним лицима или лицима у 
вези са њима нуди повољније услове од оних 
које нуди другим лицима која нису повезана са 
предузећем. 
(5) Под лицима у вези са повезаним лицима у 
смислу претходног става сматрају се: 
1. чланови уже породице повезаних лица до 
трећег степена крвног сродства или тазбине, 
односно особе које живе у истом домаћинству са 
повезаним лицима; 
2. правна лица која располажу гласачким 
правима у предузећу; 
3. правна лица у којим предузеће има удио од 
најмање 5% од укупног збира гласачких права; 
4. правна лица у којима са најмање 5% збира 
гласачких права располаже повезано лице; 
5. правна лица у којима је повезано лице или 
чланови уже породице члан надзорног одбора 
или управе. 
(6) Ако било које повезано лице зна или је 
морало знати да је неко друго повезано лице 
дјеловало у супротности са одредбама овог 
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члана, то повезано лице је о томе дужно одмах 
обавијестити управу и надзорни одбор. 
(7) Повезаном лицу није допуштено одавање 
пословне тајне предузећа. 
 

Члан 30.  
Повезана лица предузећа дужна су обављати 
своје функције, односно извршавати своје 
обавезе уз дужну пажњу, стручно и савјесно. 
 

Члан 31.  
У испуњавању својих обавеза и одговорности, 
надзорни одбор и управа дужни су подстицати 
на одговорно коришћење и контролу имовине и 
ресурса предузећа. 
 

Члан 32.  
(1) У испуњавању својих обавеза и 
одговорности, надзорни одбор и управа дужни 
су настојати да запослени у предузећу поступају 
у складу са законима, подзаконским актима и 
актима предузећа. 
(2) Надзорни одбор и управа дужни су утицати 
да предузеће активно унапређује етичко 
понашање и подстицати запослене на 
пријављивање доказа о незаконитом или 
неетичком понашању надлежним органима 
предузећа. 
(3) У случају да одговорно лице изрази основану 
сумњу у погледу законитости било којег 
подзаконског акта којим се утиче на пословање 
предузећа, одговорно лице је дужно покренути 
поступак пред надлежним судом за оцјену 
законитости таквог акта. 
 

Члан 33. 
Повезано лице које дође до сазнања о било којој 
информацији за коју сматра да представља доказ 
о кршењу закона и подзаконских аката који се 
примјењују на предузеће, дужно је указати на ту 
информацију надзорном одбору, главном 
правном савјетнику предузећа, скупштини и 
другим надлежним органима. 
 
ИНТЕРНИ ПОСТУПЦИ 
 

Члан 34. 
(1) Дужност и одговорност Надзорног одбора је 
да обезбиједи: 
а) доношење општих аката којима се утврђују 
оперативни и функционални аспекти рада 
органа предузећа у складу са законом, статутом 
и етичким кодексом; 
б) доношење правилника о дисциплинској 
одговорности који садржи одредбе о 
дисциплинском поступку и поступку 
разрјешења одговорних лица по скраћеном 
поступку, одредбе о разрјешењу и удаљењу са 

посла и из предузећа и забрани поновног 
запошљавања у предузећу најмање десет година, 
укључујући дужност управе да за такву сврху 
води адекватне кадровске евиденције. 
(2) Управа и Надзорни одбор дужни су и 
одговорни за поштивање аката предузећа. 

 
Члан 35. 

(1) Надзорни одбор има дужност и одговорност 
да у договору са одбором за ревизију сачини 
приједлог етичког кодекса.  

(2) Етички кодекс обавезно садржи сљедеће: 

а) забране у погледу сукоба интереса; 

б) забране одавања пословних тајни; 

в) забране у погледу конкуренције; 

г) забране у погледу кредита; 

д) садржај изјаве којом се испуњавају дужности 
чланова органа и запослених. 

(3) Надзорном одбору није допуштено 
преношење ове дужности. 

(4) Примјену етичког кодеска у Предузећу 
дужна је да обезбиједи управа.  

(5) Управа је дужна да обезбиједи да сва 
одговорна лица поступају у складу са етичким 
кодеском и против лица која крше наведени 
кодекс спроведе дисциплински поступак. 

(6) Управа може извршити пренос сваке од 
наведених дужности уз једногласну писмену 
сагласност надзорног одбора, али је управа 
одговорна за извршење дужности из претходног 
става. 

 

ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ, 
ФИНАНСИЈСКИХ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА 

 

Члан 36.  
(1) Управа предузећа израђује и надгледа 

реализацију једногодишњег и трогодишњег 
плана пословања предузећа у складу са 
међународним рачуноводственим стандардима и 
прописима о рачуноводственим и ревизијским 
стандардима Републике Српске.  

(2) План пословања из претходног члана поред 
осталог укључује: 
а) план прихода и расхода; 
б) капиталне издатке предложене за период који 
план пословања обухвата; 
в) изворе финансирања предложене за наведене 
капиталне издатке, те друге пословне циљеве; 
г) све зајмове чије узимање је планирано у 
периоду који план пословања обухвата; 
д) гаранције чије је давање предложено за 
осигурање тих кредита; 
ђ) приједлоге за оснивање или куповину нових 
предузећа или послова (било у цјелини или 
дјелимично) или продају било којег од зависних 
друштава (то јест супсидијара) предузећа, те 
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кадровску попуну, као и пратеће расходе за 
исто; 

е) приједлоге за продају непокретне имовине; 

ж) приједлоге за коришћење вишка прихода за 
период који обухвата план пословања; 

з) предвиђене финансијске извјештаје, 
функционални и главни буџет са полугодишњим 
анализама варијанте и буџет обртног капитала, 
који морају одражавати планиране активности 
предузећа и са тим активностима повезане 
приходе и трошкове. 

(3) План пословања за период за који је донесен 
представља основ пословних активности 
предузећа у погледу оних питања која садржи. 

(4) Изузетно, управа на годишњем основу 
разматра план пословања те у случају потребе, а 
у складу са циљевима истог, ревидира и 
усаглашава план пословања ради његовог 
прилагођавања кретањима на тржишту. 

 

Члан 37.  
(1) Надзорни одбор има обавезу и одговорност 
да организује израду вјеродостојних 
рачуноводствених евиденција и финансијских 
извјештаја, сачињених у складу са важећим 
законима о рачуноводству и ревизији, из којих је 
видљив финансијски положај предузећа, а који 
се дају на увид свим лицима која имају 
легитиман интерес у пословању Предузећа. 

(2) Надзорном одбору није дозвољено 
преношење ове обавезе. 

 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 38. 
(1) Управа је дужна: 

а) донијети иправилник и упутство о набавци 
којима се уређује поступак набавке у Предузећу 
у складу са законом којим се регулише та 
област; 

б) надзирати запослене предузећа у примјени 
закона из претходне тачке, те одредби 
правилника и упутства о набавци у предузећу; 

в) поднијети извјештај о набавци Надзорном 
одбору у року од 15 дана од дана закључења 
уговора о набавци. 

(2) Управа може извршити преношење сваке од 
наведених дужности уз једногласну писмену 
сагласност Надзорног одбора, али је управа и 
даље одговорна за вршење надзора над сваком 
од наведених дужности. 

 

Члан 39. 
(1) У поступку набавке надзорни одбор је дужан 
да: 

а) размотри правилник и упутство за поступак 
набавке у смислу његове усаглашености са 
законима; 

б) врши надзор над радом управе и запослених у 
предузећу у погледу примјене правилника и 
упутства о поступку набавке те одговарајућим 
законима; 

в) размотри извјештаје о набавци те пријави 
надлежним органима све евентуалне преваре 
или злоупотребе. 

(2) Надзорном одбору није допуштено 
преношење ових дужности. 

 
РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ 
 

Члан 40. 
По усвајању финансијског извјештаја за 
претходну пословну годину добит се 
распоређује сљедећим редослиједом: 
а) за покриће губитака пренесених из ранијих 
година, 
б) за законске резерве, 
в) за статутарне резерве, ако их јавно предузеће 
утврди оснивачким актом, 
г) за донације, највише до 10% од нето добити, 
ако су планиране у складу са прописом којим се 
уређује додјела донација предузећа у јавном 
власништву или под јавном контролом у 
Републици Српској и 
д) за исплату дивиденде, у складу са Законом о 
привредним друштвима. 

 
Члан 41.  

Приликом одлучивања о износу који може бити 
распоређен као добит управа ће водити рачуна о 
препорукама датим од стране одбора за ревизију 
те укупним финансијским обавезама предузећа у 
финансијској години на коју се расподјела 
односи, укључујући и износ нето добити 
потребнан предузећу у тој финансијској години 
за реализацију било којег плана пословања 
предузећа, као и износ капиталних издатака те 
других инвестиција неопходних за правилно 
одржавање и раст предузећа. 

Члан 42.  
Управи није допуштено да: 
а) издваја за резерве у износу већем од једне 
половине нето добити расположиве за 
расподјелу; 
б) издваја за расподјелу добити/дивиденде 
уколико износ нето средстава предузећа није 
већи од укупног износа уплаћеног акционарског 
капитала и нераспоређених резерви, те ако се 
исплатом дивиденде не умањује износ ових 
средстава. 
 

Члан 43.  
Одлуку о расподјели добити/дивиденде доноси 
скупштина на образложен приједлог управе, уз 
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претходно прибављено мишљење одбора за 
ревизију и надзорног одбора. 
 
НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ 
АКТИВНОСТИ 
 

Члан 44.  
Предузећу није допуштено: 

а) давање кредита или позајмица запосленим 
Предузећа или другим лицима или пружање 
гаранција или осигурања за кредит; 

б) давања путем донација у супротности са 
одредбама Закона о донацијама предузећа у 
јавном власништву или под јавном контролом 
Републике; 

в) исплат еплата, доприноса и накнада супротно 
одредбама прописа о раду, Закона о пензијском 
и здравственом осигурању, или лицима на било 
каквој листи чекања; 

г) учешће у поступку набавке у својству 
понуђача било којег лица које је припремило 
позив на тендер или сваког повезаног лица или 
лица у вези са повезаним лицима; 

д) вршење измјена и допуна у било којем већ 
закљученом уговору о набавци, осим ако су 
извршене у складу са законом; 

ђ) прихват плаћања замјеном за новац, плаћања 
у натури, или готовинском еквиваленту; 

е) инвестиције из краткорочних извора 
средстава предузећа, осим када се ради о 
одобреним инвестицијама према дефиницији 
датој у важећим законима који регулишу ту 
област; 

ж) склапање уговора о располагању са 
кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ 
без потписа директора. 

 
Члан 45.  

Предузеће може предузимати сљедеће 
активности искључиво уз писмено овлашћење 
већине чланова надзорногодбора: 

а) измирење дуга према повјериоцу предузећа, 
плаћањем трећем лицу (уговор о цесији дуга); 

б) пребијање дугова према некој страни са 
дуговима те исте стране која је из тог разлога 
истовремено и повјерилац и дужник предузећа 
(уговори о простој компензацији); 

в) учешће у аранжману вишеструког пребијања 
дугова између више страна (мултилатерална 
компензација); 

г) измирење дуга према предузећу у случају да 
дужник плаћа повјериоцу предузећа; 

д) отпис дуговања. 

 
ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 46.  
Пословном тајном сматрају се справе и подаци 
утврђени општим актом, чије би саопштење или 
давање на увид неовлаштеном лицу, било у 
супротности са пословањем предузећа и 
штетило његовим интересима и пословном 
угледу. 
 

Члан 47.  
Исправе и податке који се сматрају пословном 
тајном, може другим особама са општити 
Управа предузећа, а поједине врсте исправа и 
података руководећи запосленици, као и особа 
одређена општим актом о пословној тајни. 
 

Члан 48.  
(1) Пословну тајну су дужни чувати сви 

запосленици предузећа, Управа и Надзорни 
одбор, уколико на било који начин са знају за 
исправу или податак који се сматра пословном 
тајном. 

(2) Дужност чувања пословне тајне траје и послије 
престанка радног односа запосленика у 
предузећу, односно престанка чланства у управи 
или Надзорном одбору. 
 
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 49.  
Запосленицима предузећа забрањено је 
обављање послова за свој рачун из оквира 
регистроване дјелатности предузећа, без 
одобрењаУправе. 
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 50.  
(1) Заштита животне средине подразумијева скуп 

различитих поступака и мјера обједињених са 
циљем спријечавања угрожавања околине ради 
очувања биолошке равнотеже. Под заштитом 
животне средине подразумијева се не само 
заштита живота и здравља људи, већ и очување 
биљне вегетације и животињског свијета. 

(2) Политика заштите животне средине КП 
„Комунално“ подразумијева да се у раду 
поштују прописани безбједносни и технички 
стандарди, као и стандарди квалитета у складу 
са усвојеним стратешким усмјерењима и 
циљевима предузећа. Својим радом тежимо 
постизању сигурног и стабилног радног 
окружења које проистиче из самокритичне 
оцјене постигнутог стања, обезбјеђења 
квалитетних комуналних услуга и 
прихватљивости у јавности на темељу 
транспарентног и пажљивог дјеловања те 



 

04.04.2022.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 7,   стр. 46 

 
брижног односа према околини. Свјесни смо 
значаја животне средине за будуће нараштаје те 
се обавезујемо на њено очување. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА 
РАДНИКА 
 

Члан 51.  
Запослени радници своја права и обвезе 
остварујуу складу са Законом о раду, другим 
важећим законским прописима и актима 
Предузећа. 
 
ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 52.  
(1) Односи са корисницима услуга у смислу 

остваривања дјелатности у складу са 
Одлуком о усклађивању организације и 
пословања КП ,,Комунално“ а.д. Костајница 
ближе се регулишу одлукама, уговорима и 
цијенама услуга. 

(2) Јавност рада је обезбјеђена преко средстава 
јавног информисања. 

(3) Предузеће ће путем средстава јавног 
информисања континуирано вршити 
обавјештавање корисника услуга о стању 
пружања услуга. 

 
СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ  И ПРОМЈЕНЕ 
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 53.  
(1) Одлуку о статусној промјени Предузећа 

доноси Скупштина предузећа. 
(2) О промјени облика Предузећа одлучује 

Скупштина предузећа. 
(3) Измјене се доносе у облику статутарне 

одлуке. 
(4) Вјеродостојно тумачење Статута даје 

Скупштина. 
(5) Измјене и допуне Статута ступају на снагу 

даном доношења. 

 
ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 54. 
Предузеће престаје са радом на основу одлуке 
Скупштине о покретању поступка ликвидације, 
стечаја, у случају статусне промјене и на други 
начин и по поступку прописаним позитивним 
законским прописима. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 55.  

(1) Сва општа акта из члана овог Статута донијеће 
се у рокуод 60 дана од дана ступања на снагу 
Статута Предузећа. 

(2) До доношења аката из претходног става 
примењиваће се постојећа акта уколико нису у 
супротности са Статутом и Законом. 
  

Члан 56. 
Даном ступања на снагу овог Статута престаје 
да важи Статут Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница донесен дана 
01.02.2011. године. 
 
Број:01-022-20/22    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:30.03.2022.г    Милош Штековић, правник 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д. 
Број:01-022-17/22 
Датум:30.03.2022. год.   
  

На основу члана 5. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број:75/04 и 78/11), члана 6. став 2. 
алинеја 4. Статута Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница, број:01-013-18/11 
и 01-013-187/13, члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница на 2. редовној 
сједници одржаној дана 30.03.2022. године 
доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се Извјештај о пословању Комуналног 
предузећа „Комунално“ а.д. Костајница за 2021. 
годину, број:02-131/22 од 17.03.2022. године. 
 
2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                                    Милош Штековић, правник 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д. 
Број:01-022-18/22 
Датум:30.03.2022. год.   
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На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број:75/04 и 78/11), члана 6. став 2. 
алинеја 4. Статута Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница, број:01-013-18/11 
и 01-013-187/13, члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница на 2. редовној 
сједници одржаној дана 30.03.2022. године 
доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 
Костајница за 2021. годину, број:02-092/22 од 
07.03.2022. године. 
 
2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                    Милош Штековић, правник 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
КП „КОМУНАЛНО“ А.Д. 
Број:01-022-19/22 
Датум:30.03.2022. год.    
 
 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:75/04 и 78/11), члана 6. став 2. алинеја 4. 
Статута Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 
Костајница, број:01-013-18/11 и 01-013-187/13, 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19 ) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница на 2. редовној 
сједници одржаној дана 30.03.2022. године 
доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се План пословања Комуналног 
предузећа „Комунално“ а.д. Костајница за 2022. 
годину, број:02-132/22 од 17.03.2022. године. 
 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                    Милош Штековић, правник 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-368/22. 
Датум: 18.03.2022. 
 
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 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 37/21), а на основу Захтјева ЈУ 
Центар за социјални рад Костајница број: 02-
415-1/2/22 од 14.03.2022. године   д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 
рад“  01350300): 
 
Са позиције:  
411100 – Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка  јединица „ЈУ Центар за социјални 
рад“  01350300)          133,40 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
 
412900 – Остали неквалииковани расходи 
(потрошачка јединица „ЈУ Центар за социјални 
рад“)            133,40 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. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-440/22 
Датум: 04.04.2022 
 
На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“ број: 
97/16, 36/19, 61/21) члана 14. Закона о 
стратешком планирарању и управљању развојем 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/21), члана 7. Уредбе 
о стратешким документима у Републици 
Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 94/21) члана 60. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница“ број: 5/16, 5/17, 13/19 ), Начелник 
општине Костајница дана 04.04.2022. године, 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
израде Стратегије развоја Општине 

Костајница за период 2022 – 2028 
 

I 
Покреће се процес израде Стратегије 

развоја Општине Костајница за период 2022 – 
2030. године (у даљем тексту. „Стратегија“) 

Стратегија развоја општине Костајница 
је интегрисани, мултисекторски стратешки 
документ општине Костајница који дефинише 
јавне политике, усмјерава развој локалне 
заједнице и зацртаним стратешким циљевима и 
приоритетима представља путоказ за свеукупни 
друштвени развој 

 
II 

У процесу израде Стратегије развоја 
општине Костајница примјењиваће се начела 
система стратешког планирања и управљања 
развојем из чл. 4. Закона о стратешком 
планирању и управљању развојем у Републици 
Српској. 

 
III 

Носилац припреме Стратегије је Општина 
Костајница – Начелни у сарадњи са осталим 
организационим јединицама, Скупштином 
општине, Привредним савјетом општине 
Костајница, Општинским развојним тимом, 
секторским радним групама, као и другим 
потенцијалним тијелима за којима се укаже 
потреба с сврхом што квалитетније припреме 
овог документа. 

 
IV 

Стратегија развоја општине Костајница 
садржаваће и приоритете и развојне правце 
дефинисане у релевантним стратешким 
документима Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, као и документима релевантним за 
процес европских интеграција и другим 
међународно преузетим обавезама Босне и 
Херцеговине, укључујући и Агенду 2030 коју је 
донијела Генерална скупштина УН-а. 

 
V 

Процес израде Стратегије развоја општине 
Костајница  одвијаће се по сљедећим фазама: 

а) Израда стратешке платформе; 
б) Одређивање приоритета и мјера; 
в) Идентификација кључних стратешких 
пројеката; 
г) Утврђивање унутрашње и међусобне 
усклађености стратешких докумената; 
д) Израда оквирног финанцијског плана за 
имплементацију Стратегије развоја 
града/општине; 
е) Дефинисање начина имплементације, 
праћења, извјештавања и вредновање Стратегије 
развоја града/општине; 
ж) Доношење/усвајање стратешког документа уз 
претходно спровођење процеса консултација. 
 

VI 
Рок за израду Стратегије развоја општине 
Костајница је 6 мјесеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

VII 
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 

НАЧЕЛНИК 
                              Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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