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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 3/23 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-01/23 
Датум: 22.02.2023. 
 
На основу члана 95. став 2., а у вези са чланом 3. 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15, 63/20, 64/22), члана 39. став 
(2) тачка 2. и 37. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. став (2) тачка 2. 
и 42. Статута Општине Костајница („  Службени 
гласник Општине Костајница“, број 12/22), на 
приједлог Управног одбора Јавне предшколске 
установе Клуб за дјецу «Кестенко» Костајница, 
број: 01-60-312/22, Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о eкономској цијени услуге за боравак дјетета 

у Јавној предшколској установи 
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2023. 

годину 
 
I 

Овом одлуком утврђује се економска цијена 
услуге за боравак дјетета у Јавној предшколској 
установи Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
(у даљем тексту: Предшколска установа) за 
2023. годину. 
 

II 
Економска цијена услуге за боравак дјетета у 
Предшколској установи износи 280,00 КМ 
(двијестотинеосамдесет конвертибилних марака) 
за 2023. годину. 
 

III 
Економска цијена услуге из тачке II ове Одлуке 
одређена је на основу структуре програма по 
времену трајања, аналитичке структуре 
стварних трошкова услуге у Предшколској 
установи и броја уписане дјеце. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
од објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
                           
     ПРЕДСЈЕДНИК 
     Милош Штековић, прав.с.р 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-02/23 
Датум: 22.02.2023.године 
 
На основу члана 95. став 5. а у вези са чланом 
96. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15, 63/20, 64/22), члана 39. став 
(2) тачка 2. и 37. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. став (2) тачка 2. 
и 42. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница, број: 12/22), а на 
приједлог Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу 
«Кестенко» Костајница, број: 01-60-312/22, 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 22.02.2023. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о новчаном учешћу родитеља за боравак 

дјетета у Јавној предшколској установи Клуб 
за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2023. 

годину 
 
I 

Овом Одлуком утврђује се новчано учешће 
родитеља за боравак дјетета у Јавној 
предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница (у даљем тексту: 
Предшколска установа) за 2023. годину и то: 
 
Мјесечно новчано учешће родитеља за боравак 
дјетета у Предшколској установи износи 100,00 
КМ.  
 
Новчано учешће родитеља за боравак двоје дјеце 
у Предшколској установи износи: 
за прво дијете -100,00 КМ мјесечно, 
за друго дијете цијена је умањена за 30% од 
мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета, што износи 70,00 КМ мјесечно. 
 
Новчано учешће родитеља за боравак троје дјеце 
у Предшколској установи износи: 
за прво дијете цијена је умањена за 30% од 
мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета, што износи 70,00 КМ мјесечно, 
за друго дијете цијена је умањена за 40% од 
мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак 
дјетета, што износи 60,00 КМ мјесечно, 
за треће дијете родитељи се ослобађају плаћања 
услуге боравка дјетета у Предшколској 
установи. 
За породицу из које четверо и више дјеце борави 
у Предшколској установи родитељи су у 
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потпуности ослобођени плаћања услуге боравка 
за сву дјецу. 
 
За дјецу чија је породица корисник права на 
новчану помоћ, дјецу жртве насиља у породици 
и дјецу под ризиком од напуштања од стране 
родитеља, боравак у Предшколској установи 
суфинансираће оснивач у складу са прописима 
којим се уређујe област социјалне заштите. 
 

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

III 
Трошкови за реализацију специјализованих 
програма и трошкови осигурања дјеце не улазе у 
мјесечни износ који корисник услуга плаћа за 
боравак дјетета у Предшколској установи. 
 

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

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-06/23 
Датум: 22.02.2023.године 
 

На основу члана 77. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), 18. Правилника о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта- Пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14), члана 
96. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 8/15, 5/19 и 39/21) и члана 87. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 12/22) 
Скупштина општине Костајница дана 
22.02.2023. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању базне цијене  

за обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта 

на подручју Општине Костајница 
 

I 
Овом одлуком утврђује се базна цијена 

за обрачун накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта док се не донесе 
Програм уређења грађевинског земљишта. 
Уколико за одређено подручје (зону) буде 
донесен Програм уређења грађевинског 
земљишта, базна цијена се неће примјењивати за 
то подручје. 

II 
На основу извршене анализе просјечне 

цијене на припремању и опремању грађевинског 
земљишта по једном m² те постојећег законског 
рјешења којим је предвиђено да се износ 
накнаде утврђује по јединици корисне површине 
објекта који се гради на грађевинској парцели, 
утврђује се базна цијена по зонама, како 
слиједи: 
  I зона, базна цијена......................... 28,80 КМ/ m² 
 II зона, базна цијена........................ 24,00 КМ/ m² 
 III зона, базна цијена....................... 19,20 КМ/ m² 
 IV зона, базна цијена....................... 14,40 КМ/ m² 
 V зона, базна цијена......................... 9,60 КМ/ m² 
VI зона, базна 
цијена................................................. 4,80 КМ/ m² 
 

III 
Базна цијена за обрачун накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта из претходне тачке, примјењиваће се 
од 01.04.2023. године, односно док Скупштина 
општине не донесе Програм уређења 
грађевинског земљишта. 
 

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању базне цијене за 
обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта на подручју општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 3/22). 

 
V  

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                           
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-05/23 
Датум: 22.02.2023. 
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На основу члана 80. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16и 
84/19), члана 97. став 3. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник Општине Костајница“, бр. 8/15, 5/19 и 
39/21) и члана 87. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 12/22) Скупштина општине Костајница 
дана 22.02.2023. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању основице  

за израчунавање једнократне ренте  
на подручју Општине Костајница 

 
I 

Овом одлуком утврђује се просјечна 
коначна грађевинска цијена једног квадратног 
метра корисне површине стамбеног и пословног 
простора изграђеног на подручју општине 
Костајница у 2022. години, која ће служити као 
основица за израчунавање једнократне ренте код 
изградње, доградње и надоградње објеката у 
2023. години. 
 

II 
Утврђује се да просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног 
простора изграђеног на подручју општине 
Костајница у 2022. годиниизноси 600,00 КМ и 
служи као основица за израчунавање 
једнократне ренте. 
 

III 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању основице за 
израчунавање једнократне ренте на подручју 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 3/22). 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

одданa објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
  На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19),   члана 59. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 , 36/19 и 61/21), члана  87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 12/22), Скупштина 
Општине Костајница доноси: 
 
 

O Д Л У К У 
о  измјени Одлуке о условима и начину 

давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Општине Костајница  број 01-022-

204/21 од 5.11.2021. године   
 

I 
У Одлуци о условима и начину давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 
Општине Костајница број 01-022-204/21 од 
5.11.2021. године тачка 5. мјења се и 
гласи:  

 
„V 

Одлуку о расписивању конкурса за 
давање у закуп пољопривредног  земљишта у 
својини Општине припрема Одјељење за 
привреду,финансије и друштвене дјелатности , а 
утврђује је и доноси Начелник Општине  и иста 
се објављује у „Службеном гласнику Општине 
Костајнице“.“ 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 
Број: 01-022-11/23   
 Датум,22.02.2023. године  
    

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-04/23 
Датум:22.02.2023. год. 
 

На основу члана 19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 72. став (1), (2) и (4) Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/17) и члана 87. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, број 
12/22) Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2023. године 
доноси: 
 

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

установе 



 

24.02.2023.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 3,   стр. 4 

 
“Туристичка организација Општине 

Костајница” за 2023. годину 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Програм рада Јавне установе 
„Туристичка организација Општине Костајница” 
за 2023. годину, број: 03-325-08/23 од 
04.01.2023. године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  

ПРЕДСЈЕДНИК 
                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-03/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
 

На основу члана 19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 72. став (1), (2) и (4) Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/17) и члана 87. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, број 
12/22) Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2023. године 
доноси: 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Финансијски план 

Јавне установе  
„Туристичка организација Општине 

Костајница” за 2023. годину 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Финансијски план Јавне установе 
„Туристичка организација Општине Костајница” 
за 2023. годину, број: 03-325-09/23 од 
04.01.2023. године. 
 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Милош Штековић, прав.с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-13/23 
Датум:22.02.2023. год. 
 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
87. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана  22.02.2023. године доноси 
слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
 о поновном расписивању Јавног конкурса за 

избор и именовање директора  
Јавне установе Центар за социјални рад 

Костајница 
 

I 
Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Костајница. 
 

II 
Општи и посебни услови и критеријуми 

за избор и именовање из тачке И ове Одлуке 
прописани су законом, Статутом установе и 
Одлуком Скупштине Општине о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора Јавне установе Центар за социјални 
рад Костајница, број:01-022-190/22. 
 

III 
1) Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ Центра за социјални рад објавиће 
се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и 
у једном дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске. 

 
2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана 

од посљедњег објављивања у гласилу из 
претходне подтачке. 

IV 
Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 
кандидата, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
коју именује Скупштина Општине Костајница 
посебним рјешењима. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
     

На основу члана 2., 6. и 21. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11, 100/17), члана 
38. и 66. Одлуке о вршењу комуналних 
дјелатности („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 1/12, 8/12, 2/14, 10/14) и члана 
87. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 12/22), 
Скупштина Општине Костајница доноси 

 
П Р О Г Р А М 

ВРШЕЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА  2023. ГОДИНУ 
 
Законом о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Републике Српске", бр. 
124/11, 100/17) утврђене су комуналне 
дјелатности од посебног јавног интереса и начин 
обезбјеђивања посебног јавног интереса, 
организација обављања комуналних дјелатности 
и начин њиховог финансирања. 

Општина је надлежна да обезбјеђује 
организовано обављање комуналних 
дјелатности.  

Програм вршења комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње за  2023. 
годину, доноси се специфичним економским 
условима раста цијена и присутне инфлације на 
глобалном нивоу. Усвајања новог цјеновника 
услуга КП „Комуналног“ а.д. Костајница током 
претходне године, као једног од носилаца радова 
комуналне дјелатности, као и видљиво 
поскупљење цијена материјала и услуга других 
добављача у оквиру ове дијелатности отежавају 
адекватан финасијски приступ планирању за 
нарадно планско раздобље.  

Планске и програмске активности ипак су 
неопходан основ чијим се доношењем утврђује  
обим и начин обављања дјелатности заједничке 
комуналне потрошње, одржавање комуналних 
објеката и уређаја, те потребна средства за 
остваривање циљева предвиђених програмом, 
као и мјере за спровођење програма. 

 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
1. Чишћење јавних површина у насељеним 

мјестима, 
2. Одржавање, уређивање и опремање 

јавних зелених и рекреационих површина, 
3. Одржавање јавних саобраћајних 

површина у насељеним мјестима, 
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима, 

5. Одвођење атмосферских падавина и 
других вода са јавних површина, 

6. Дјелатности зоохигијене. 
 
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Средства за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обезбјеђују се из буџета општине по основу 
прихода остварених из: 

 Комуналне накнаде 
 Дијела накнада за коришћење добара од 

општег интереса, 
 Дијела прихода од пореза на 

непокретности, 
 Дијела накнаде за дате концесије. 

 
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ  ПОВРШИНА У 

НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
Чишћење јавних површина у насељеним 

мјестима обухвата извођење слиједећих радова. 
а) Чишћење улица и прикупљање отпада са 

тротоара, путног  појаса и других јавних 
површина од отпадака, блата и наноса, кошење 
и одвоз покошене траве са путног појаса, 
уклањање угинулих животиња са јавних 
површина; 

б) Чишћење улица, тротоара, тргова и 
других јавних површина од снијега и леда; 

в) Прање улица, тротоара и тргова; 
г) Чишћење улица, платоа, паркинга и 

тротоара и уличног појаса од комуналног 
отпада. 

 

а) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И 
ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА 
И НАНОСА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ 
ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА 
И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Чишћење улица и тротоара од отпадака и 
наноса врши се по правилу од 15.3.2022. године 
до 15.11.2022. године, односно и у преостала 
четири мјесеца који се третирају као период 
зимске службе уколико су временски услови 
такви да нема потребе за обављање радова 
зимске службе. 

 
Сезонски отпад (лишће са дрвећа у јесен и 

пијесак и ситни камен-агрегат послије зимске 
службе у прољеће) сакупљаће се са 3.200 m2  
четири пута у сезони. 

Чишћење ће се вршити у укупној површини 
од 17.698 m2  према динамици чишћења улица 
по приоритетима, као и утврђеним повременим 
потребама. 

 Купљење отпада које обухвата највећу 
површину града са магистралним и дијелом 
регионалног пута који пролазе кроз општину 
Костајница обухвата укупно 26 922 метара 
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дужних,  због своје ефикасности предузимат ће 
се више пута мјесечно на подручју града, а на 
поменутим саобраћајницама по указаној 
потреби. 

б) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА, 
ТРГОВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Чишћење улица, платоа, паркинга и 
тротоара подразумијева: 

a) ручно чишћење асфалтних површина уз 
ивичњак од наноса блата, пијеска и шљунка на 
ефективној површини чишћења датој у табели; 

б) ручно чишћење површина покривених 
бехатон елементима (уништавање корова 
хербицидом, стругање корова с површина). 

ц) ручно прикупљање ситног и крупног 
отпада са јавних површина. 

 
в) ПРАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И 

ТРГОВА 
Прање улица, тротоара и тргова предвиђено 

је да се врши на оним јавним површинама код 
којих је ријешено питање одводње. Прање 
јавних површина обављаће се машински, 
аутоцистерном у периоду од 15.04.-30.10. текуће 
године, као и током зимског периода када то 
временски услови дозвољавају. Учесталост 
прања дата је табеларно, а уколико се укаже 
потреба и за ванредним прањем, иста ће бити 
дефинисана налогом надлежног органа и по 
налогу Начелник општине.  

 
г) ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ПЛАТОА, 

ПАРКИНГА И ТРОТОАРА И УЛИЧНОГ 
ПОЈАСА ОД КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 
(обични улични отпад, отпаци из возила који 
настају обављањем одређених активности и 
сезонски отпад) 

Чишћење улица и тротоара односи се на 
ручно сакупљање комуналног отпада и врши се 
по правилу од 15.03.-15.11. текуће године, 
односно како је већ наведено и у преосталом 
периоду који се третирају као период зимске 
службе уколико су временски услови такви да 
нема потребе за зимском службом. 

Радови у оквиру зимске службе обављају се 
у периоду од 15. новембра до 31. децембра 
текуће године. Одстрањивање снијега са платоа 
и тротоара почиње правовремено тако да висина 
снијега не прелази 7 cm. 

а) Машинско чишћење снијега обухвата 
радове чишћења снијега са одбацивањем у 
страну са платоа и тротоара, посипање 
залеђених површина мјешавином агрегата 
(гранулације 2-4 mm) са индустријском соли, 
прама налогу надлежног органа. У недостатку 
соли може се посипати само каменим агрегатом 
односно пијеском. 

Цијена за чишћење снијега формира се на 
бази ефективног радног часа или јединице мјере, 

а за посипање на бази  m³ утрошеног абразивног 
материјала. 

б) Ручно чишћење снијега и леда обухвата 
радове чишћења снијега и леда са одбацивањем 
у страну са платоа и тротоара, те посипање 
залеђених површина мјешавином агрегата 
(гранулације 2-4 mm) са индустријском соли, 
прeма налогу надлежног органа. Цијена се 
формира на бази   m² или m³ очишћеног снијега 
и m³ абразивног материјала, гранулације 2-4 
mm, за посипање и обавезно чишћење 
абразивног материјала од стране извођача 
радова.  

Чишћење паркинга од снијега, вршиће се у 
оквиру зимског одржавања локалних путева и 
градских улица на подручју општине 
Костајница. Динамика чишћења паркинга 
одговара динамици чишћења улице којој 
паркинг припада.  

 
2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА 

ОБЈЕКАТА – КОМУНАЛНА ОПРЕМА 
 
1. Набавка и уградња расвјетних тијела и 

другог потрошног материјала за уличну расвјету 
у циљу текућег одржавања уличне расвјете. 

2. Поправка постојећих љуљачки, 
клацкалица и другог  урбаног мобилијара у 
граду. 

3. Набавка новог накита за декорацију 
града за новогодишње и вјерске празнике. 

4. Разни радови који нису посебно 
предвиђени овим програмом, а за које ће се 
евентуално указати потреба у току године 
изводиће се по посебном налогу уз претходно 
обезбјеђење средстава. 

 
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У 
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

 
У оквиру одржавања јавних саобраћајних 

површина, планира се обављање сљедећих 
радова: 

1. Уређење хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације и прилагођавање 
потребама регулисања паркирања на подручју 
града. 

2. Набавка и постављање саобраћајних 
знакова у граду који недостају, по врстама и 
према утврђеном приоритету, а на основу 
праћења саобраћајне сигнализације у граду као и 
израда хоризонталне сигнализације. 

3. Санација „ударних рупа“ на асфалтним 
саобраћајницама и тротоарима у граду гдје се 
укаже потреба. 
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I          РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Ред. 
Број 

 
Улица 

Јединица мјере 
m² 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно КМ: 

1. Трг Краља Петра I Ослободиоца 1900 5 0,06 570.00 
2. Младена Стојановића 500 5 0,06 150.00 

3. Светосавска 2000 5 0,06 600.00 

4. Ранка Шипке 1200 3 0,06 216.00 

5. Ватрогасна 340 2 0,06 40.80 

6. Устаничка  1665 1 0,06 99.90 
7. Мирзе  Делибашића 500 2 0,06 60.00 

8. Петра Пеције 1800 1 0,06 108.00 
9. Нова улица – блок 1 700 1 0,06 42.00 

10. Крешимира Хајдића 189 1 0,06 11.34 
                                                            УКУПНО: 1898.04 

                                          УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (8) : 15184.32 

II        КУПЉЕЊЕ ОТПАДА 
 

Ред. 
Број 

 
Улица 

Јединица мјере 
m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечн 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно КМ: 

1. Баљска 324 4 0,03 38.88 

2. Васе Пелагића 1004 4 0,03 120.48 
3. Ђоке Мазалића 299 4 0,03 35.88 

4. ЖФТ 695 4 0,03 83.40 
5. Бубњарица 831 4 0,03 99.72 

6. Радничка 236 4 0,03 28.32 

7. Алексе Шантића 258 4 0,03 30.96 

8. Бранка Ћопића 1800 4 0,03 216.00 
9. 2.маја 700 4 0,03 84.00 

10. Иве Андрића 300 4 0,03 36.00 
11. Вука Караџића 700 4 0,03 84.00 

12. Ташли бунар 1275 4 0,03 153.00 
13. Остале приступне градске улице 3000 4 0,03 360.00 

14. Регионални пут Р-475  2500 1/6 0,03 12.50 

15. Магистрални пут М-14  13000 1/6 0,03 64.99 

                                                               УКУПНО: 1448.13 
                                       УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (8): 11585.04 

III       ОДВОЗ СМЕЋА СА УЛИЦА И ТРОТОАРА 
 

Опис услуга Јединица мјере-
тура 

УЧЕСТАЛОС
Т 

мјесечно 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Одвоз смећа из контејнера  
(аутоподизачем) 

 
30 

 
12 

 
40,00 

 
14400.00 

 
IV        ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА  

 

Ред. 
број 

Улица Јединица мјере 
m¹ 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 
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1. Светосавска 3330 3 0,1 999.00 
2. Ранка Шипке 600 3 0,1 180.00 

3. Младена Стојановића 200 3 0,1 60.00 
4. Устаничка  300 3 0,1 90.00 

5. Трг Краља Петра I Ослободиоца 200 3 0,1 60,00 
                                                                      УКУПНО:  1389,00 

V         ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Опис услуга Јединица мјере 
комад  

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Ручно чишћење сливника на градским 
улицама 

20 1 40,00 800.00 

Израда нових сливника 2 1 745.80 1491.60 
УКУПНО: 2291.80 

 
VI        ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 

 

Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
m²,ком. 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. 
Одржавање постојећег зеленила 
и сезонског цвијећа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. 
Садња, окопавање, прихрана, 
залијевање и заштита сезонског 
цвијећа 

 
100 

 
1 

 
8 

 
800.00 

3. 
Кошење траве, скупљање лишћа 
и осталог 

21849 4 0.10 8739.60 

4. 
Обнова травњака на јавним 
површинама 

2600 1 2 5200.00 

5. 

Кошење траве, сакупљање 
отпада и чишћење подручја око 
друштвених домова по 
насељеним мјестима и 
купалишта и парка Светосавска 

 
 

6500 

 
 
2 

 
 

0.10 

 
 

1300.00 

6. 
Уређивање површина око 
спомен подручја 

3000 3 0.10 900.00 

                                                                 УКУПНО: 16939.60 

 
VII      ПРАЊЕ УЛИЦА 

 
Опис услуга Јединица мјере 

литра дизел 
УЧЕСТАЛОС

Т 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

Прање градских улица (ДВД) 50 8 3,0 1200.00 

  

 
VIII     ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА 

 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
стабло 

УЧЕСТАЛОС
Т 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-
ом 

Укупно КМ: 

1. Орезивање ситних грана 10 1 10.00 100.00 

2. Дјеломично орезивање стабала 5 1 20.00 100.00 

3. Потпуно орезивање стабала 10 1 40.00 400.00 
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4. Вађење обољелих стабала до 

обима од 45 цм 
1 1 117.00 117.00 

5. Вађење  обољелих стабала до 
обима 90 цм 

- 1 163.80 - 

6. Вађење  обољелих стабала до 
обима 120 цм 

1 1 234.00 234.00 

7. Садња нових садница са 
држачем 

100 1 20.00 2000.00 

8. Саднице 100 1 70,00 7000.00 

                                                                                УКУПНО: 9951.00 

IX        ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА 
 

Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере УЧЕСТА
ЛОСТ 

годишње 

Јединична 
цијена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
КМ: m² h Kame

nm³ 
Sol 
t 

1. Ручно чишћење снијега 2000 - - - 2 0.06 240.00 
2. Одржавање јавних паркиралишта 

механичким уклањањем и 
одвозом снијега 

1000 - - - 2 1.00 2000.00 

3. 
 

Рад камиона са плуговима за 
чишћење снијега 

- - - - - - - 

4. Рад камиона са посипачицом 
соли и абразивног материјала 

- - - - - - - 

5. Рад камиона са грном - 14 - - 2 152.10 4258.80 

6. Рад камиона са посипачицом - 18.5 - - 2 163.80 6060.60 
7. Рад комбиноване машине (скип) - 15 - - 2 152.10 4563.00 

8. Рад комбиноване машине (скип) - 15 - - 2 152.10 4563.00 
9. Рад на механичком и ручном 

чишћењу тротоара 
- 10 - - 2 11.70 234.00 

10. Набавка соли - - - 2.5 2 585.00 2925.00 

11. Набавка камене ситнеже - - 25 - 2 35.10 1755.00 
                                                                         УКУПНО: 26599.40 

 
X         ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

      У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
 

Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере УЧЕСТАЛО
СТ 

годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

m¹ m² m³ 

1. Одржавање хоризонталне и 
вертикалне сигнализације 

5  
Ко
м. 

- - 1 85.00 425.00 

2. Ископ путних јарака путева и 
улица 

700 - - 1 10.00 7000.00 

3. Прочишћавање постојећих 
путних јарака за одводњу воде  

500 - - 1 4.00 2000.00 

4. Пресипање путева: припрема 
каменог материјала са уградњом 

- - 2000 1 37.00 74000.00 

5. Планирање материјала - - - - - - 
6. Ваљање материјала  -  - - - 

7. Превоз материјала - - - - - - 
8. Крпање ударних рупа на асфалту - 450 - 1 40.00 18000.00 

9. Орезивање листопадне живице 
до 120 цм висине 

- 1000 - 1 2.93 2930.00 

10. Малчерисање растиња 900 - - 1 0.50 4500.00 
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0 

                                                                     УКУПНО: 108855.00 

XI       ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
 
 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица 
мјере комад 

УЧЕСТАЛОСТ Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Замјена LED расвјетног тијела 50 1 52.65 2632.50 

2. Замјена LED диоде - - - - 
3. Замјена LED driver - - - - 

4. Замјена фото ћелије - - - - 
5. Замјена фото релеја 5 1 52.65 263.25 

6. Замјена ЦН склопке 40 А - - - - 
7. Тражење мјеста квара и отклањање 

квара 
- - - - 

8. Замјена уништених стубова и 
расвјетног тијела 

- - - - 

                                                                  УКУПНО: 2895.75 

 
 

 
XII      КОМУНАЛНА ОПРЕМА 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
услуга 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Набавка малих корпи за отпад 
(уличних) 

- - - - 

2. Монтажа и демонтажа 
новогодишњих украса 

1 1 2340.00 2340.00 

                                                               УКУПНО:     2340.00 

 
XIII     ЗООХИГИЈЕНА 

 
Ред. 
број 

Опис услуга Јединица мјере 
комад 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

1. Хватање и збрињавање 
напуштених животиња, долазак 
2 радника 

1 4 153.32 613.28 

2. Употреба моторног возила 
(паушал) 

1 4 152,10 608.40 

3. Хватање класични начин 5 4 51.25 1025.00 
4. Хватање паса стралицом 2 4 90.63 725.04 

5. Уклањање лешева са 
дезимфекциом 

1 6 100,00 600.00 

                                                                    УКУПНО: 3571.72 

XIV     САНАЦИЈА ОДВОДНИХ  КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ           ВОДА 
 

Ред. 
Број 

Опис услуга Јединица мјера 
     m1 

УЧЕСТАЛОСТ 
годишње 

Јединична 
цијена са ПДВ-

ом 

Укупно КМ: 

 
1. 

Прочишћавање постојећих 
одводних канала без одвоза 
земље 

 
1020 

 
1 

 
4.00 

 
4080.00 
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 4.Стање макадамских путева и улица у граду 
утврђено је одмах послије зимског периода и 
природних непогода које су се десиле у 
претходном периоду на подручју општине, те ће 
се по стварним потребама сачинити и предузети 
одређене мјере санације истих. 

 
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА 
   
Код јавне расвјете у претходном периоду је 

извршена комплетна реконструкција и обнова 
читавог освјетљеног подручја општине 
Костајница, тако да се  очекују умањене потребе 
за  текућим одржавањем расвјете (замјена 
расвјетних тијела, каблова, и осталог потрошног 
материјала). 

 
5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 

ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

 
Чишћење сливника на јавним површинама 

у потпуности је проведено током претходног 
периода, те ће у наредном периоду бити 
потребно претити стање и по налогу надлежног 
органа за стамбено-комуналне послове,  вршит 

ће  се и интервентни радови на санацији 
одводње површинских и отпадних вода на 
подручју града гдје се укаже хитна потреба за 
интервенцијом (санација и ископ канала у 
уличним појасевима на подручју града). 

Санација већих канализационих кварова на 
колектору и секундарној канализационој мрежи 
вршиће се по указаној потреби и у складу са 
расположивим буџетским средствима. Уградња 
оштећених сливника и решетки на подручју 
града вршиће се по потреби и налогу надлежног 
органа. 

 
7. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 
Дјелатности зоохигијене обухвата хватање 

и збрињавање напуштених и угрожених домаћих 
животиња (кућних љубимаца), превожење и 
смјештај у посебно изграђене објекте за те 
намјене (азил), исхрана и ветеринарска заштита, 
еутаназија старих животиња и сигурно 
уклањање животињских лешева са јавних 
површина и санација терена као и управљање 
објектима за смјештај животиња. 

 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 

  
  

Рекапитулација Укупно КМ: 
I          РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 15184.32 

II        КУПЉЕЊЕ ОТПАДА 11585.04 

III       ОДВОЗ СМЕЋА СА УЛИЦА И ТРОТОАРА 14400.00 

IV        ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА  1389,00 

V         ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 2291.80 

VI        ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 16939.60 

VII      ПРАЊЕ УЛИЦА 1200.00 

VIII     ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА 9951.00 

IX        ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА 26599.40 
X         ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

      У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
108855.00 

XI       ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 2895.75 

XII      КОМУНАЛНА ОПРЕМА 2340.00 

2. Ископ нових одводних канала 
без одвоза земље 

- - - - 

3. Прочишћавање и ископ канала 
са одвозом земље на депонију 

 
1100 

 
1 

 
10,00 

 
11000.00 

УКУПНО: 15080.00 
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XIII     ЗООХИГИЈЕНА 3571.72 

XIV     САНАЦИЈА ОДВОДНИХ  КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ       
ВОДА 

 

15080.00 

СВЕ УКУПНО: 230 893.60 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Послове из Програма заједничке 

комуналне потрошње реализоваће: 
- КП „Комунално“ а.д. Костајница у 

складу са законом и одлукама СО Костајница 
(чишћење јавних површина, кошење траве, 
одвоз смећа са улица и тротоара). 

- Чишћење површина у зимском периоду, 
након проведене процедуре јавних набавки, а те 
послове за период од 01. јануара до 15. априла 
2023. године реализоваће „Дејановић продукт“ 
д.о.о. по проведеним поступцима јавних 
набавки,  

-      Послове одржавања јавне расвјете 
вршило је предузеће „Електроспин“ д.о.о. Нови 
Град, 

-      Послове зоохигијене реализовало је 
предузеће „Комуналне услуге“ а.д Приједор 

-    Код осталих програмских активности 
код којих је предвиђена процедура провођења 
јавних набавки, даваоци услуга ће се знати 
након избора најповољнијег понуђача у складу 
са законом. 

Сви радови ће се вршити тек по издавању 
радног налога који ће се сачињавати у складу са 
реалним потребама и стањем на терену. 
 

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

 
Број: 01-022-09/23  
Датум: 22.02.2023.године   

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

           
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-14/23 
Датум:22.02.2023. год. 
  

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21),  члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
18. став (3а) и став (4) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. 
став (1) Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12, 90/16, 94/19, 42/20, 36/22), члана 22. став 
(1)  Статута Јавне установе Центар за социјални 
рад Костајница, број: 01-530-5/18 од 18.06.2018. 
године и 03-530-5/2/18 од 27.06.2018. године  и 
члана 87. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 12/22), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2022. године 
доноси слиједећу: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КОСТАЈНИЦА 
 

 
1. АЦО МАЧАК, из Костајнице , именује  
се за вршиоца дужности директора Јавне 
установе  Центра за социјални рад 
Костајница  до именовања директора након 
спроведеног поступка јавне конкуренције у 
складу са законом, а најдуже на период од 
два мјесеца од дана ступања на снагу овог 
Рјешења. 

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

 
3. Ступањем на сангу овог Рјешења  
престаје да важи Рјешење о именовању 
вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад 
Костајница“ број 01-022-216/22 од 
22.12.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 22.12 2022. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-216/22 којим је именовала 
в.д. директор ЈУ  Центра за социјални рад 
Костајница. 

Како је наведено Рјешење је ступило на 
снагу дана 27.12.2022. године, а  в.д. директор је 
именован на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу Рјешења, те дана 27.02.2023. 
године именованом истиче мандат. 

Како Јавни конкурс за избор и 
именовање директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Костајница број:01-013-151/22, 
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објављен дана 08.12.2022. године у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, број:122/22 и у 
дневном листу „Глас Српске“, издање од дана 
08.12.2022. године, није успио, а в.д. директору 
Аци Мачку дана 27.02.2023. године истиче 
мандат, потребно је извршити ново именовање 
в.д. директора. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16, 39/17 и 61/21) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) су 
дефинисана именовања на краћи период, а 
чланом 18. став (3а) Закона о систему јавних 
служби  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), је уређено:  
„Директора установе чији је оснивач или 
суоснивач јединица локалне самоуправе именује 
скупштина општине, односно скупштина града.“ 

Чланом 87. став (1) Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20, 36/22)  
је утврђено слиједеће: 

„Установом социјалне заштите 
руководи  директор којег именује и разрјешава 
оснивач.“ 

Чланом  22.  став (1) Статута Установе 
Центар за социјални рад Костајница, број: 01-
530-5/18 од 18.06.2018.  и  03-530-5/2/18 од 
27.06.2022. године је уређено: 

„Директора Центра за социјални рад  
именује и разрјешава оснивач уз претходну 
сагласнот Министарства .“ 

Именовање ће трајати до именовања 
директора након спроведеног поступка јавне 
конкуренције у складу са законом, а најдуже на 
период од два мјесеца од дана ступања на снагу 
овог Рјешења. 

Именовани вршилац дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и 
посебне услове прописане законом и Статутом 
установе. 

Узимајући у обзир све наведено 
одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
 ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

             
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-24/23 
Датум:22.02.2023. год. 
      

На основу члана 51. став (1) тачка а) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2023. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за избор и 

именовања, награде и признања 
 

1. Маја Николић се разрјешава дужности  
члана Комисије за избор и именовања, 
награде и признања, због престанка мандата 
одборника. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 12.02.2021. године, донијела 
Рјешење, број: 01-022-6/21 којим је именовала 
Комисију за избор и именовања, награде и 
признања на мандатни период Скупштине 
општине Костајница. 

За члана Комисије, између осталих, 
именованa је одборница Маја Николић. 

Маји Николић је дана 03.10.2022. 
године  је престао мандат  одборника 
Скупштине Општине Костајница, због 
подношења оставке, чиме је Именованој 
престало чланство у Комисијама СО-е 
Костајница. 
           Чланом 51. став (1) тачка а) Пословника о 
раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и чланом 19. став (1) тачка 1) Пословника 
о избору и раду радних тијела Скупштине 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 14/17) је уређено да 
се члан радног тијела може разријешити 
дужности и прије истека мандата ако поднесе 
оставку. Такође ставом (3) истих чланова је 
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уређено да приједлог за разрјешење мора бити у 
писаној форми, уз навођење разлога због којих 
се предлаже разрјешење дужности члана радног 
тијела. 
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

    
    ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

               
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-25/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
      

На основу члана 40.,44. и 61. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2022. године, д о 
н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за избор и 

именовања, награде и признања 
 

1. Милош Вуруна, одборник Скупштине  
општине Костајница, именује се за члана 
Комисије за избор и именовања, награде и 
признања на временски период трајања 
мандата Скупштине општине Костајница. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 22.02.2023. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-24/23 којим је 
разријешила члана Комисије за избор и 
именовања, награде и признања због 
подношења оставке. 

Чланом 44. Пословника о раду Скупштине 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 16/22) је уређено да 
Комисија за избор и именовање, награде и 
признања предлаже састав радних тијела 

Скупштине уз претходне консултације са 
клубовима одборника. 

С тим у вези Комисија за избор и 
именовања, награде и признања је предложила 
Скупштини да се за члана Комисије именује 
одборник Милош Вуруна.  
       Узимајући у обзир све наведено, одлучено 
је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
    

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

               

РЕПУБЛИКА СРПСКА                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
 Број:01-022-26/23 
Датум: 22.02.2023. год 
 

На основу чланова 40. и 41. Пословника 
о раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и члана члана 87. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 12/22 и 35/21), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси следеће: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о избору предсједника и 

чланова Комисије за избор и 
именовања,награде и признања 

 
1. У тачки 1. Рјешења о избору  
предсједника и чланова Комисије за избор и 
именовања, награде и признања, број: 01-
022-6/21 од 12.02.2021 године и 01-022-
63/21 od 19.03.2021. године , подтачка 5. се 
мијења, те умјесто:  

 

„2. Маја Николић, члан“ 

треба да стоји: 

„2. Милош Вуруна, члан.“ 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-21/23 
Датум:22.02.2023. год. 
      

На основу члана 51. став (1) тачка а) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2023. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за једнакост и 

равноправност полова у општини 
 
1. Маја Николић се разрјешава дужности 

члана 
Комисије за једнакост и равноправност полова у 
општини, због престанка мандата одборника. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 12.02.2021. године, донијела 
Рјешење, број: 01-022-26/21 којим је именовала 
Комисију за једнакост и равноправност полова у 
општини на мандатни период Скупштине 
општине Костајница. 

За члана Комисије, између осталих, 
именованa је одборница Маја Николић. 

Маји Николић је дана 03.10.2022. 
године  је престао мандат  одборника 
Скупштине Општине Костајница, због 
подношења оставке, чиме је Именованој 
престало чланство у Комисијама СО-е 
Костајница. 
           Чланом 51. став (1) тачка а) Пословника о 
раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и чланом 19. став (1) тачка 1) Пословника 
о избору и раду радних тијела Скупштине 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 14/17) је уређено да 
се члан радног тијела може разријешити 
дужности и прије истека мандата ако поднесе 
оставку. Такође ставом (3) истих чланова је 
уређено да приједлог за разрјешење мора бити у 
писаној форми, уз навођење разлога због којих 
се предлаже разрјешење дужности члана радног 
тијела. 
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-22/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
       

На основу члана 40.,44. и 61. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2022. године, д о 
н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за  једнакост и 

равноправност полова у општини 
 

1. Милош Вуруна, одборник Скупштине  
општине Костајница, именује се за члана 
Комисије за једнакост и равноправност полова у 
општини  на временски период трајања мандата 
Скупштине општине Костајница. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 22.02..2023. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-21/23 којим је разријешила 
члана Комисије за једнакост и равноправност 
полова у општини због подношења оставке. 

Чланом 44. Пословника о раду Скупштине 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 16/22) је уређено да 
Комисија за избор и именовање, награде и 
признања предлаже састав радних тијела 
Скупштине уз претходне консултације са 
клубовима одборника. 

С тим у вези Комисија за избор и 
именовања, награде и признања је предложила 
Скупштини да се за члана Комисије именује 
одборник Милош Вуруна.  
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             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-23/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
                               

На основу чланова 40. и 41. Пословника 
о раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и члана члана 87. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 12/22 и 35/21), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси следеће: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за 
једнакост и равноправност полова у општини  
 

1. У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 
једнакост и равноправност полова у општини, 
број: 01-022-26/21 од 12.02.2021 године и 01-
022-112/21 од 14.04.2021. године („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/21) и , 
подтачка 5. се мијења, те умјесто:  

 
„2. Маја Николић, члан“ 

треба да стоји: 

„2. Милош Вуруна, члан.“ 

2. Ово Рјешење 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:01-022-18/23 
Датум:22.02.2023. год. 
      
На основу члана 51. став (1) тачка а) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2023. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима 
 

1. Маја Николић се разрјешава дужности члана 
Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са 
општинама и градовима, због престанка мандата 
одборника. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 10.03.2021. године, донијела 
Рјешење, број: 01-022-41/21 Комисије за мјесне 
заједнице и сарадњу са општинама и 
градовима,на мандатни период Скупштине 
општине Костајница. 

За члана Комисије, између осталих, 
именована је одборница Маја Николић. 

Маји Николић је дана 03.10.2022. 
године  је престао мандат  одборника 
Скупштине Општине Костајница, због 
подношења оставке, чиме је Именованој 
престало чланство у Комисијама СО-е 
Костајница.  
           Чланом 51. став (1) тачка а) Пословника о 
раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:16/22) и чланом 19. став (1) тачка 1) 
Пословника о избору и раду радних тијела 
Скупштине општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 14/17) је 
уређено да се члан радног тијела може 
разријешити дужности и прије истека мандата 
ако поднесе оставку. Такође ставом (3) истих 
чланова је уређено да приједлог за разрјешење 
мора бити у писаној форми, уз навођење разлога 
због којих се предлаже разрјешење дужности 
члана радног тијела. 
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
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Милош Штековић, правник, ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-19/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
       

На основу члана 40.,44. и 60. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.02.2022. године, д о 
н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије  за мјесне 

заједнице и сарадњу са општинама и 
градовима 

 
1. Милош Вуруна, одборник Скупштине општине 

Костајница, именује се за члана Комисије за 
мјесне заједнице и сарадњу са општинама и 
градовима на временски период трајања 
мандата Скупштине општине Костајница. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној  дана 22.02.2023. године, 
усвојила Рјешење, број:01-022-18/23 којим је 
разријешила члана Комисије за мјесне заједнице 
и сарадњу са општинама и градовима због 
престанка мандата одборника Скупштине 
Општине Костајница. 

Чланом 44. Пословника о раду Скупштине 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 16/22) је уређено да 
Комисија за избор и именовање, награде и 
признања предлаже састав радних тијела 
Скупштине уз претходне консултације са 
клубовима одборника. 

С тим у вези Комисија за избор и 
именовања, награде и признања је предложила 
Скупштини да се за члана Комисије именује 
одборник Милош Вуруна.  
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-20/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
                             

На основу чланова 40. и 41. Пословника 
о раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и члана члана 87. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 12/22 и 35/21), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси следеће: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за 
мјесне заједнице и  

сарадњу са општинама и градовима 
 

1. У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 
мјесне заједнице и  сарадњу са општинама и 
градовима, број: 01-022-38/21 од 10.03.2021 
године („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 8/21) и , подтачка 5. се 
мијења, те умјесто:  
 

„1. Маја Николић, члан“ 

треба да стоји: 

„1. Mилош Вуруна, члан.“ 

2. Ово Рјешење 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:01-022-15/23 
Датум:22.02.2023. год. 
       

На основу члана 51. став (1) тачка а) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 22.03.2023. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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о разрјешењу члана Комисије за спорт и 

питања младих 
 

1. Маја Николић се разрјешава дужности 
члана Комисије за спорт и питања 
младих, због престанка мандата 
одборника. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 10.03.2021. године, донијела 
Рјешење, број: 01-022-38/21 Комисије за спорт и 
питања младих на мандатни период Скупштине 
општине Костајница. 

За члана Комисије, између осталих, 
именованa је одборница Маја Николић. 

Маји Николић је дана 03.10.2022. 
године  је престао мандат  одборника 
Скупштине Општине Костајница, због 
подношења оставке, чиме је Именованој 
престало чланство у Комисијама СО-е 
Костајница.  
           Чланом 51. став (1) тачка а) Пословника о 
раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:16/22) и чланом 19. став (1) тачка 1) 
Пословника о избору и раду радних тијела 
Скупштине општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 14/17) је 
уређено да се члан радног тијела може 
разријешити дужности и прије истека мандата 
ако поднесе оставку. Такође ставом (3) истих 
чланова је уређено да приједлог за разрјешење 
мора бити у писаној форми, уз навођење разлога 
због којих се предлаже разрјешење дужности 
члана радног тијела. 
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-16/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
      

На основу члана 40.,44. и 57. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 16/22) и члана 19. став (1) 
тачка 1) Пословника о избору и раду радних 
тијела Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
14/17), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана  22.02.2023. године, д о 
н и ј е л а  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Комисије  за спорт и 
питања младих 

 
1. Милош Вуруна, одборник Скупштине 
општине Костајница, именује се за члана 
Комисије за  спорт и питања младих на 
временски период трајања мандата Скупштине 
општине Костајница. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 22.02.2023. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-15/23 којим је разријешила 
члана Комисије за спорт и питања младих због 
престанка мандата одборника Скупштине 
Општине Костајница. 

Чланом 44. Пословника о раду 
Скупштине општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 16/22) је 
уређено да Комисија за избор и именовање, 
награде и признања предлаже састав радних 
тијела Скупштине уз претходне консултације са 
клубовима одборника. 

С тим у вези Комисија за избор и 
именовања, награде и признања је предложила 
Скупштини да се за члана Комисије именује 
одборник Милош Вуруна.  
             Узимајући у обзир све наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Број:01-022-17/23 
Датум: 22.02.2023. год. 
 

На основу чланова 40. и 41. Пословника 
о раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
16/22) и члана члана 87. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 12/22 и 35/21), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси следеће: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Koмисије за 
спорт и питања младих 

 

1.У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 
спорт и питања младих, број: 01-022-41/21 од 
10.03.2021 године („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 8/21) и , подтачка 
5. се мијења, те умјесто:  

 
„2. Маја Николић, члан“ 

треба да стоји: 

„2. Милош Вуруна, члан“ 

2.Ово Рјешење 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:01-022-08/23 
Датум:22.02.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:16/22) Скупштина Општине 
Костајница, на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај o вршењу комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње за 2022. 
годину. 

 

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:01-022-08/23 
Датум:22.02.2022. год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:16/22) Скупштина Општине 
Костајница, на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај о извршењу Плана активности за 
отклањање неправилности по извјештају Главне 
службе за ревизију јавног сектора Републике 
Српске за 2021.годину. 

 
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: 01-022-12/23 
Дана: 22.02.2023. године  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
87. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 12/22) 
Скупштина Општине Костајница, на сједници 
одржаној дана  22.02..02.2023. године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 



 

24.02.2023.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 3,   стр. 20 

 
о неуспјелом Јавном конкурсу за избор и 

именовање директора Јавне установе Центар 
за социјални рад Костајница 

 
1.Јавни конкурс за избор и именовање директора 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Костајница број:01-013-151/22, објављен дана 
08.12.2022. године у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број:122/22 и у дневном 
листу „Глас Српске“, издање од дана 08.12.2022. 
године, није успио. 

 
2. Овај Закључак је коначан и биће достављен 
свим кандидатима на јавном конкурсу, а биће 
објављен у „Службeном гласнику Републике 
Српске“, „Службеном гласнику Општине 
Костајница“, дневном листу „Глас Српске“ и на 
WEB страници Општинске управе Општине 
Костајница. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број: 01-022-07/23 
Дана: 22.02.2023. године  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:16/22) Скупштина Општине 
Костајница, на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Oбавезује се директор Туристичке 
организације Општине Костајница да у року од 
90 дана од дана ступања на снагу овог Закључка, 
предложи Скупштини Општине Костајница 
Листу пројеката из области туризма, а у циљу 
унапређења туристичке понуде Општине 
Костајница. 
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница.“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-020-194/23 
Датум:14.02.2023. 

 
На основу члана 59. став (1) тачка 18. 
Законаолокалнојсамоуправи („Службенигласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 61/21)и 
члана 88. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“ број: 
12/22), тачке 5. Одлуке о додјели стипендија 
општине Костајница(„Службени гласник 
општине Костајница“ број 35/21)Начелник 
општине д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о измјениОдлуке 

о утврђивању висине средстава за стипендије из 
Буџета општине Костајница за 

школску/академску 2022/23 годину  
 

I 
  Тачка II Одлуке о утврђивању висине средстава 

за стипендије из Буџета општине Костајница за 
школску/академску 2022/23 годину, број: 02-
020-1422/22 од 19.12.2022. године,мјења се и 
нова гласи: 

„Висина стипендије за ученике 
спортистеутврђује се у износу од 500 КМ за 
школску годину. 

Висина стипендије за студенте утврђује 
се у износу од 1.200 КМ за школску годину. 

Број стипендиста је дефинисан 
условима за додјелу стипендија по свим 
категоријама које су дефинисане Одлуком о 
додјели стипендија Општине Костајница.“ 

 
II 
 

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

                             НАЧЕЛНИК 
               Никола Јањетовић, дипл.ек.,с.р. 

    
    РЕПУБЛИКА СРПСКА 
   ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-020-148/23                                                                                                   
Датум: 07.02.2023. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16,36/19), члана 88. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/22) ,чланом 43. и 
44. Закона о буџетском систему РС (Службени 
гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, захтјева ЈУ Центар за социјални рад 
Костајница број: 02-4-7/2/23 од 06.02.2023. 
године, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 37/21 и 19/22) Начелник 
општине   д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

              о распоређивању средстава буџетске резерве 
 
1. Одобрава се исплата финансијских средстава 
из буџета општине Костајница у износу од  
33,47 КМ. 

    
2. Средства у износу од 33,47 КМ ће се 
обезбједити из буџета Општине  Костајница, са 
ставке „Буџетска резерва“ а реалоцираће се на: 
 
- на организациону јединицу „Центар за 
социјални рад“ 01350300 – ставка – 416300 – 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, општине 
и градова..................................................33,47 КМ 
 
3. За реализацију овог Закључка 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.,с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                            
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-163/23 
Датум, 08.02.2023. 
 
 На основу члана 88. Статута општине  
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број 12/22) и члана 11. Правилника 
о одобравању и финансирању програма и 
пројеката којима се задовољавају општи 
интереси у области спорта у Општини 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“ број:7/22), Начелник  општине дана 
08.02.2023. године доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за расподјелу 

средстава за спорт 
 

1. Именује се Комисија за сарадњу са 
удружењима и фондацијама 

1. Горан Грубљешић, предсједник, 
2. Хаседа Суљановић , члан 
3. Aлександар Пашић,  члан, 
4. Љубиша Бошчанин, члан.  
5. Љубомир Николић, члан. 

 
 

2. Задатак комисије је да изврши 
стручни преглед и даје оцјену поднијетих 
приједлога, на основу Закона Правилника и 
достави Начелнику приједлог за одобравање 
пројектаспортских клубова који су се пријавили 
на Јавни позив за финансирање програма и 
пројеката којима се задовољавају општи 
интереси у области спорта у Општини 
Костајница. 

 
3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 

НАЧЕЛНИК 
               Никола Јањетовић, дипл.ек.,с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-152-01/23 
Датум: 20.02.2023.године  
  

На основу члана 93. став (5) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 
5. Правилника о стручном оспособљавању и 
усавршавању службеника Општинске управе 
општине Костајница, број 02-020-1661/17, 
Програма рада система обуке за запослене у 
јединицама локалне самоуправе за 2023.годину, 
број 10.3.3-052-16/2023 од 07.02.2023.године, и 
члана 88. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број 
12/22), Начелник општине доноси слиједећи 
 

ПЛАН 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 
УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
КОСТАЈНИЦА ЗА 2023.ГОДИНУ 

 
I УВОД 

 
Овим Планом утврђују се облици, начини, 

садржај и рокови реализације стручног 
оспособљавања и усавршавања службеника 
Општинске управе општине Костајница (у 
даљем тексту: Општинска управа) за 
2023.годину. 

Циљ Плана је подизање нивоа стручног 
знања запослених ради бољих резултата рада, те 
ефикаснијег и економичнијег пружања услуга 
грађанима. 

 
II ОБЛИЦИ И НАЧИНИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 
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Стручно оспособљавање и усавршавање 

врши се индивидуалним усавршавањем, 
посредством обука, семинара, курсева и других 
видова едукација. 

Обучавање и усавршавање организују: 
- Надлежна министарства и агенције 
- Савез општина и градова РС 
- Спољни консултанти 
- Установе за професионално 

образовање, оспособљавање и 
усавршавање 

- Међународне и невладине 
организације. 

Службеници Општинске управе ће 
присуствовати стручном оспособљавању и 
усавршавању које организује Министарство 
управе и локалне самоуправе Републике Српске. 

Службеници су дужни да доставе, након 
завршене обуке и усавршавања, копију потврде, 
дипломе, сертификата или извјештај о 
обављеној обуци и усавршавању службенику 
надлежном за управљање људским ресурсима. 

Службеник за управљање људским 
ресурсима води евиденцију о стручном 
оспособљавању и усавршавању службеника 
Општинске управе. 

 
III ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. 

ГОДИНИ 
 

У току 2023.године планирају се следеће 
обуке и стручна усавршавања: 

 
1) Израда плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 3 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

2) Индикатори безбједности саобраћаја 
у Републици Српској- поређење 
резултата мјерења 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

3) Унапређење безбједности саобраћаја 
кроз GIS платформу- примјер 
практичног кориштења, 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

4) Социјално становање у Републици 
Српској 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

5) Програмирање у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ 
EU 2021-2027 (ИПА 3) 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 4 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 

 
6) Припрема грант апликација у оквиру 

Инвестиционог оквира за Западни 
Балкан (WBIF) 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 3 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

7) Припрема пројеката у програмима 
Европске територијалне сарадње, 
програми ЕУ и регионални развој 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 3 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

8) Утврђивање података о 
непокретностима које нису 
пријављене у фискални регистар 
непокретности 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 3 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 

 
9) Контрола пријављивања обвезника 

доприноса у Јединствени систем 
регистрације, контроле и наплате 
доприноса 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

10) Обуке за јачање капацитета ЈЛС 
одабраним темама из подручја као 
што су етички стандарди, етичка 
одговорност, ефективни механизми за 
учешће и комуникација са грађанима 
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Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Министарство управе и 
локалне самоуправе 
 

11) ЛОД методологија примјена у пракси 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

12) Транспарентна додјела средстава 
организацијама цивилног друштва из 
општинских/градских буџета 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

13) Јачање грађанског учешћа у процесу 
доношења одлука на локалном нивоу 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

14) Увoд у системе отпадних вода за 
доносиоце одлука 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

15) Капитални инфраструктурни 
инвестициони пројекти у сектору за 
водоснабдијевање и санитацију 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

16) Развој компетенција изабраних 
општинских/градских званичника за 
услуге водоснабдијевање и 
санитације 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

17) Обука за ПР-ове у ЈЛС 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 

Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

18) Обука за представнике медија на 
тему локалне самоуправе 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 1 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

19) Обука на тему Гендер-родна 
равноправност 
Број службеника који ће учествовати на 
обуци: 2 
Рок: крај 2023. године 
Организатор: Савез општина и градова 
Републике Српске 
 

Поред горе наведених тема Савез општина 
и градова РС организоваће и онлине курсеве на 
тему социјалних права (форум за социјални 
дијалог, управљање различитостима, 
буџетирање социјалних услуга и сл.) путем 
НАЛАС платформе. 

 
Уколико Министарство управе и локалне 

самоуправе и Савез општина и градова РС не 
организују неку од наведених обука службеници 
ће присуствовати алтернативно организованим 
обукама на друге теме које Министарство и 
Савез организују. 
  

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За стручно оспособљавање и усавршавање 
службеника Општинске управе општине 
Костајница обезбјеђена су средства у Буџету 
општине за 2023.годину. 
 

V СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

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

НАЧЕЛНИК 
               Никола Јањетовић, дипл.ек.,с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ЈП „РАДИО КОСТАЈНИЦА“ са по 
СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА 
Број:01-022-29/23 
Датум. 22.02.2023. године 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 39/19 и 61/21), члана 5. 
тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
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75/04 и 78/11) и члана 87. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 12/22), Скупштина Јавног 
предузећа „Радио Костајница“ са по Костајница 
на сједници одржаној дана  22.02.2023. године, 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Костајница“ 
са по Костајница 

 
1. Разрјешавају се дужности чланова  
Надзорног одбора Јавног предузећа “Радио 
Костајница” са по  Костајница, због истека 
мандата  у саставу: 

1.Љиљана Стијак 
2.Жељко Станић 
3.Дијана Поповић 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина Општине Костајница је 
17.12.2018. године именовала Надзорни одбор 
Јавног предузећа „Радио Костајница“ 
Костајница на мандатни период од четири (4) 
године, након проведеног поступка јавне 
конкуренције. Именовање је ступило на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Општине Костајница, 
односно 25.12.2018. године.  

Узимајући у обзир чињеницу да 
Надзорном одбору Радија мандат истекао  
25.12.2022. године испуњени су  услови да се 
чланови Надзорног одбора разријеше дужности, 
те је одлучено је као у диспозитиву овог 
Рјешења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ЈП „РАДИО КОСТАЈНИЦА“ са по 
СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА 
Број:01-022-28/23 
Датум. 22.02. 2023.године 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. 

тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 
104/06 – одлука УС) и члана 87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 12/22), Скупштина 
Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 
Костајница на сједници одржаној дана 
22.02.2023. године доноси слиједеће: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 
Костајница 

 
1.Именују се чланови Надзорног одбора Јавног 
предузећа “Радио Костајница“ са по Костајница 
у саставу: 

 
1. Светлана Ђурђевић 
2. Љиљана Стијак 
3. Жељко Станић 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на основу 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03, 41/03 и 
104/06 – одлука УС), Одлуке о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио Костајница“ са по Костајница“ број: 01-
022-193/22 („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:21/22), Одлуке о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 
Костајница“ са по Костајница број: 01-022-
194/22 („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:21/22), расписала Јавни 
конкурс за избор и именовање чланова  
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 
Костајница“ са по Костајница, број:01-013-
150/22, у којем је била расписана позиција за 
пријаву кандидата за упражњена мјеста чланова 
Надзорног одбора ЈП „Радио Костајница“ са по 
Костајница. 

Јавни конкурс је био објављен  је у 
дневном листу „Глас Српске“ 08. децембра 
2022. године и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ дана 8. децембра 2022. 
године са роком од 15 дана за пријаву 
кандидата. 

Надзорни одбор Радио Костајнице има 
три члана који поред општих услова прописаних 
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законом, морају испуњавати и посебне услове: 
висока, виша или средња стручна спрема, да 
познају дјелатност којом се бави предузеће, да 
познају садржај и начин рада Надзорног одбора 
у јавним предузећима. 

Задатак Комисије за избор Надзорног 
одбора „Радио Костајница“ са по  Костајница је 
био да размотри приспјеле пријаве на конкурс, 
да сачини листу са ужим избором кандидата 
који испуњавају критеријуме за избор, обави 
интервјуе са кандидатима и након тога 
предложи ранг листу кандидата Скупштини 
Општине. 

У отвореном року Комисији за избор 
Надзорног одбора Радио Костајница су стигле 
три пријаве и то: Жељка Станића, Љиљане 
Стијак и  Светлане Ђурђевић. 

Комисија за избор је утврдила да 
кандидати испуњавају опште и посебне 
формално-правне услове предвиђене 
расписаним Јавним конкурсом. 

Чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04 и 78/11) је уређено да  
„Скупштина је надлежна да именује и 
разрјешава надзорни одбор.“ 

Чланом 10. Статута Јавног предузећа 
„Банијапромет“ Костајница је уређено да се 
надзорни одбор предузећа састоји од најмање 
три члана. 

Члан 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: број: 25/03, 41/03 и 104/06 – одлука УС) 
прописује коначна именовања након интервјуа. 

Након проведене процедуре, Комисија 
је сачинила извјештај у којем је предложено да 
се за чланове Надзорног одбора ЈП „Радио 
Костајница“ са по именују: Светлана Ђурђевић, 
Љиљана Стијак и Жељко Станић и исти 
доставила Скупштини Општине на разматрање 
и усвајање. 

Узимајући у обзир све наведено 
одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
Милош Штековић, правник, ср. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ЈП „РАДИО КОСТАЈНИЦА“ са по 
СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА 
Број:01-022-27/23 
Датум,22.02. 2023. године 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 12/22) и члана 126. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број:16/22), Скупштина Јавног 
предузећа „Радио Костајница“ са по Костајница 
на сједници одржаној  22.02.2022. године 
доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај Комисије  
за избор и именовање чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио Костајница“ са по 
Костајница са приједлогом кандидата за 
именовање. 
 
2.  Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

Милош Штековић, правник, ср. 
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