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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 5/20 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 38. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

17. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13) и члана 

61. Статута општине Костајница (''Службени 

гласник Општине Костајница'', број: 5/16, 5/17 и 

13/19) Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 20.05.2020. године, 

донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се критеријуми и 

висина плата функционера општине Костајница, 

а у складу са Законом о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе.  

 

Члан 2. 

У смислу ове Одлуке функционери 

јединице локалне самоуправе у складу са 

Законом о локалној самоуправи (у даљем 

тексту: функционери) су:  

 

 1. Начелник општине Костајница 

2.Замјеник Начелника општине Костајница 

3.Предсједник Скупштине општине 

Костајница 

4.Потпредсједник Скупштине општине 

Костајница 

Члан 3. 

Плата функционера општине Костајница 

утврђује се на основу просјечне плате 

запослених у Општинској управи Општине 

Костајница за протеклу годину, не укључујући 

плате функционера, и то како слиједи:  

1. Плата Начелника општине утврђује се у 

висини једне просјечне плате запослених у 

Општинској управи општине Костајница за 

протеклу годину,  

2. Плата Замјеника Начелника општине, 

који функцију обавља са статусом запосленог 

лица утврђује се у висини од 75% плате 

Начелника општине Костајница,  

3. Плата Предсједника Скупштине 

општине утврђује се у висини двије просјечне 

плате запослених у Општинској управи 

општине Костајница за протеклу годину,  

4.Плата Потпредсједника Скупштине 

општине, који функцију обавља са статусом 

запосленог лица, утврђује се у висини од 55 % 

плате Предсједника скупштине општине 

Костајница.  

Члан 4. 

Средства за исплату плата функционера 

обезбјеђују се у буџету општине Костајница.   

 

Члан 5. 

Функционери немају право на увећање 

плате за случај прековременог рада.  

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о висини плате функционера 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“ број: 2/14).  

 

Члан 7. 

Рок важења ове одлуке је 01.09.2020., осим 

у случају да дође до доношења нове Одлуке 

прије истека овог рока. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница.” 

 

Број: 01-022-36/20           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:20.05.2020.    Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

49. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16) и 

члана 40. став (2) и (3) Пословника Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној 

20.05.2020. године, донијела је:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању Комисије за израду Нацрта 

буџета општине Костајница 
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1.У Комисију за израду Нацрта буџета 

Скупштине општине Костајница именују се: 

 

1. Жељко Чекић, предсједник (Одборник у СО),  

2. Дарко Вуруна, члан (Одборник у СО), 

3. Предраг Пилиповић, члан (Одборник у СО), 

4. Здравко Крњајић, члан (Одборник у СО), 

5. Јасна Боројевић,члан (Одборник у СО), 

6. Бошко Грабунџија, члан (Одборник у СО), 

7. Марко Чолић, члан (стручно лице из реда 

грађана). 

 

2. Задатак именоване Комисије је да у складу са 

Законом о буџетском систему РС, припреми 

приједлог Нацрта буџета општине Костајница, 

а најкасније до 15.6.2020.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-35/20         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                            

Датум:20.05.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка (21) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 50., члана 55. и члана 56., Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

54. став (3) Статута општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

20.05.2020. године донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ  ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 1.НЕНАД РЕЉИЋ, дипломирни инжињер 

пољопривреде, разрјешава се дужности 

начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

Општине Костајница са даном 20.05.2020. 

године због теже повреде радних дужности и 

наступања разлога утврђених на основу Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

62. став (1) Устава Републике Српске. 

 2.Права по односу радног односа и 

престанка функције именованом из претходне 

тачке утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом. 

 3.Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Скупштина Општине Костајница је 

рјешењем број: 01-022-32/17 дана 24.03.2017 

године, након проведеног јавног конкурса 

именовала Ненада Рељића, дипломираног 

инжињера пољопривреде за Начелника 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Административне службе општине 

Костајница на период трајања мандата 

Скупштине Општине. 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) је 

уређено: „У смислу овог закона, скупштина има 

слиједеће надлежности: 21) бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине (у даљем тексту: замјеник) 

и чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине, именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења, односно 

службе и врши избор, именовања и разрјешења 

на другим позицијама у складу са законом.” 

Чланом 50. став (1) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) је уређено: „(1) 

Скупштина именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или 

службе.“, а чланом 55. став (3) тачка 5) истог 

Закона је уређено: „(3) Начелника одјељења или 

службе разрјешава дужности скупштина, у 

случају: (5) наступања разлога за престанак 

радног односа у складу са овим законом.“, а 

чланом 56. став (1) и став (2) Разрјешење 

службеника сa руководећег радног мјеста 

утврђуje сe рјeшeњeм кoje дoнoси скупштина у 

рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaступaњa рaзлoгa за 

разрјешење са руководећег радног мјеста. (2) 

Рјeшeњe сaдржи и рaзлoгe за разрјешење са 

руководећег радног мјеста и дaтум разрјешења. 

Чланом 54. Статута општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број: 5/16, 5/17 и 13/19) је уређено: 

(1) Начелник одјељења или службе може 

бити разријешен прије истека мандата у 

случајевима утврђеним законом, овим статутом 

и другим актима органа Општине.  

(2) Ако начелник одјељења или службе не 

врши послове у складу са законом и актима 

органа Општине, Скупштина Општине 
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разрјешава начелника одјељења или службе на 

приједлог Начелника Општине или најмање 1/3 

одборника у Скупштини Општине.  

(3) У случају из става 2. овог члана када 

приједлог за разрјешење подноси 1/3 одборника, 

приједлог се доставља Начелнику Општине, а 

Начелник Општине доставља мишљење 

Скупштини Општине у року од 5 дана од дана 

пријема приједлога. 

Узимајући у обзир чињеницу да се 

разрјешење службеника сa руководећег радног 

мјеста утврђуje сe рјeшeњeм кoje дoнoси 

скупштина у рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaступaњa 

рaзлoгa, и да рјeшeњe сaдржи и осталерaзлoгe за 

разрјешење са руководећег радног мјеста овдје 

се утврђују примарни разлози у року од 15 дана 

од дана наступања, као и остали разлози за 

разрјешење.  

Примарни разлог за разрјешење огледа 

се у томе да је група одборника у складу са 

Статутом општине Костајница 21.4.2020. године 

уредно образложила и доставила Начелнику 

општине приједлог за разрјешење Начелника 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности господина Ненада Рељића. 

Собзиром да је Начелник општине у складу са 

Статутом општине Костајница имао рок од 5 

дана да одговори и достави мишљење 

Скупштини на овај приједлог за разрјешење, и 

да то закључно са 27.4.2020.није учинио, група 

одборника у складу са Законом о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) члан 56. став (2) и 

чланом 54. Статута општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број: 5/16, 5/17 и 13/19), предлаже Скупштини 

општине Костајница да донесе Рјешење о 

разрјешењу Начелника одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности.  

Поред овога у периоду између подношења 

приједлога Начелнику општиине и рока да на 

исти одговори, 24.4.2020. са почетком у 11 

часова, одржала се 1. ванредна сједница 

Скупштине општине Костајница. На дневном 

реду ове сједнице се нашао приједлог Нацрта 

буџета општине Костајница, чији је предлагач 

Начелник општине, приређивач Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности, а 

Нацрт је у име предлагача образлагао Начелник 

одјељења привреду, финансије и друштвене 

дјелатности господин Ненад Рељић, а за који су 

Комисија за буџет и одборници у току дискусије 

утврдили да није у складу са чланом 50.став (3) 

Закона о буџетском систему РСкоји гласи: У 

буџету Републике, општина, градова и фондова 

планирају се средства по основу новог 

задуживања и средства за сервисирање главнице 

дуга, камате и сервисних трошкова, за сваку 

фискалну годину на коју се односе, укључујући 

и процијењени износ активираних датих 

гаранција. Наиме, у Нацрту буџета за 2020. који 

је био по други пут предложен на овој сједници, 

није планирано Судско измирење дуга за 

обвезнице у износу од 914 130 КМ чија је 

наплата кренула у 15.8.2019. године и трајаће до 

15.8.2023. у мјесечним износима од 15 235,50 

КМ.Према овоме видимо да ће се наплата по 

основу овог судског измирења дуга за 

обвезнице вршити и у току 2020. године у 

укупном износу од 182 826 КМ. Анализом 

приједлога Нацрта буџета овај износ није био 

упланиран у овом Нацрту, што је евидентно 

кршењечлана 62. став (1) Устава Републике 

Српске и Закона о буџетском систему РС, члан 

50. став (3) од стране Начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности у 

току припреме овог документа. О престанку 

плаћања обвезница и о овом Судском 

поравнању Скупштина није била благовремено 

информисана, а сада се води и истрага по овом 

питању од стране Комисије за утврђивање 

материјалне штете коју је на раду или у вези са 

радом проузроковао функционер општине 

Костајнице. 

Истог дана 24.4.2020. године, Начелник 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности господин Ненад Рељић је на питање 

новинара око Нацрта буџета општине 

Костајница у свом одговору медијима, а који је 

емитован у емисији „Српска данас“ ткаође истог 

дана, у програму јавног РТВ сервиса Радио 

телевизије Републике Српске, грубо увриједио 

свих 17 одборника Скупштине општине 

Костајница изјавивши том приликом: 

„Нажалост већина одборника нема довољно 

образовање да може анализирати овакве 

ствари“. Увидом у доступну документацију и 

информације о степену образовања сваког од 

одборника, утврђено је да је господин Рељић 

овом приликом јавно изрекао лаж и увриједио 

лични интегритет одборника у Скупштини 

општине. Овим поступком Начелник одјељења 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности прекршио је члан 121. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) 

ставови: 

(4) недостојно, увредљиво или на други 

начин непримјерено понашање према 

претпостављеном, другим запосленима, 

грађанима, правним и физичким лицима и 

другим странкама у поступку пред органом 

јединице локалне самоуправе – Дакле јасно је да 

је ова изјава недостојно, увредљиво и 

непримјерно понашање према одборницима у 

Скупштини општине.  

(12) вербално и свако друго насиље по 

основу било којег вида дискриминације (доби, 
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пола, инвалидности, националног и етничког 

поријекла, језика, вјероисповијести и сл.) – 

Господин Рељић је прекршио и овај члан, јер је 

вербално извршио дискриминацију одборника 

по критеријуму образовања, иако у Скупштини 

нису сви одборници у вишем или високом 

степену образовања, али не и већина како је 

изјавио, неки су одборници у неколико мандата 

изабрани вољом грађана и сигурно да могу 

анализирати овакве ствари као што је Нацрт 

буџета. 

Поред примарних разлога за разрјешење 

Начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Административне 

службе општине Костајница, ту су и остали 

разлози који су се десили у периоду дужем од 

15 дана од дана настанка примарних разлога. 

Један од ових осталих разлога јесте одговорност 

за припремунезаконитих одлука број: 02-020-

138/20, 02-020-139/20 и 02-020-140/20 од 

18.2.2020.и 02-020-167/20 од 30.1.2020.о 

одобрењу реалокација, а које су објављене у 

Службеном гласнику Општине Костајница број 

2/20 од 9.4.2020. 

Одлукама број 02-020-138/20и 02-020-

140/20 од 18.2.2020., а које је припремио 

Начелник одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, извршена је незаконита 

прерасподјела средстава са буџетске позиције 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“) у укупном износу од 58 000 КМ. Између 

осталог преношење ових средстава је извршено 

на неке од позиција као што су 621100 – Издаци 

за отплату главнице по хартијама од 

вриједности (изузев акција) (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“) у износу од 19.211.81 

КМ или позиције 412200 – Расходи по основу 

утрошка енер.,ком,.комуникац. и транс. услуга 

(потрошачка јединица „Општа управа“) у 

износу 14.001,00 КМ, 412300 - Расходи за 

режијски материјал (потрошачка јединица 

„Општа управа“) у износу од 3.440,00 КМ и 

друге позиције. Све ове реалокације које су 

припремљене од Начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности и 

одобрене од стране Начелника општине, 

урађене су без одлуке о извршењу буџета 

Општине Костајница за 2020. годину, јер 

Скупштина општине Костајница није усвојила 

нити ову одлуку, нити уопште Буџет за 2020. 

годину и због ове ситуације Општина 

Костајница се тренутно налази у периоду 

привременог финансирања. Начелник одјељења 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности је припремио ове реалокације, а 

Начелник општине их одобрио безусвојене 

одлууке о привременом финансирању Општине 

Костајница,коју је начелник општине повукао са 

Дневног реда на 27. редовној сједници 

Скупштине Општине. Такође Начелник 

општине, као нити Начелник одјељења 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности нису исказали иницијативу нити су 

предложили икакав оперативни план о 

финансијском пословању општине у првом 

кварталу привременог финансирања. У 

заглављу наведених одлука о реалокацијама 

приређивач се позива на члан 43. Закона о 

буџетском систему РС који говори о 

распоређивању буџетске резерве, те за шта 

смију да се користе средства буџетске резерве, 

док у свим одлукама о спорним реалокацијама 

нигдје се уствари не распоређују средства са 

позиције буџетске резерве, већ са других 

позиција, а средства која се распоређују увелико 

прелазе износ који је у буџету за 2019. био 

планиран за буџетску резерву. Такође у члану 

38. став (5) истог Закона указује се да: 

Структура и врста расхода у периоду 

привременог финансирања пропорционално 

морају одговарати структури и врсти 

остварених расхода у истом периоду претходне 

године, што се из ових реалокација не може 

закључити, а Скупштини општине није поднијет 

извјештај о кварталном извршењу буџета у 

периоду привременог финансирања. 

Приређивач одлука о реалокацији у њиховом 

заглављу се позива и на Одлуку о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2019. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

12/18) иако доноси реалокације у 2020. години и 

то у периоду привременог финансирања. Чак и 

ако се узме, ова одлуку о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2019. као нешто на шта 

је приређивач могао да се позива, она и као 

таква је прекршена по свим ставовима члана 

XIII који се односи управо на прерасподјелу 

средстава, односно реалокације.  

Став (1) овог члана указује:  

1) Распоред средстава, утврђен Буџетом 

Oпштине Костајница може се изузетно 

прераспоређивати:  

• у оквиру буџетског корисника 

(потрошачке јединице) у оквиру једне врсте 

расхода и издатака,  

• у оквиру буџетског корисника 

(потрошачке јединице) између двије или више 

врста расхода и издатака и  

• између буџетских корисника 

(потрошачких јединица), на начин и по 

поступку утврђеном овом Одлуком. 

Дакле у овом члану јасно пише да се 

распоред средстава, утврђен Буџетом Општине 

Костајница може изузетно распоређивати, али 

ми немамо усвојен Буџет за 2020. годину, а у 

члану ове одлуке нема предвиђено привремено 

финансирање,или нека друга ситуација, осим 
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када је усвојен Буџет. Испод ћемо видјети да је 

ова одлука прекршена и у дијелу који каже да се 

прерасподјела врши „на начин и по поступку 

утврђеном овом Одлуком“. 

Став (2) овог члана указује: 

2) Изузетно од подтачке 1) ове тачке, не 

може се вршити прерасподјела буџетских 

средстава на расходе за лична примања. 

Иако је овај члан незгодно написан, и не 

може се баш најјасније портумачити, у одлуци 

број 02-020-167/20 од 30.1.2020урађена је 

прерасподјела буџетских средстава на расходе 

за лична примања, са позиције 411200 – Расходи 

за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених (потрошачка јединица 

„Центар за социјални рад“) на позицију 411100 - 

Расходи за бруто плате запослених (потрошачка 

јединица „Центар за социјални рад“). Сличне 

прерасподјеле на расходе за бруто плате 

запослених вршене су и у одлуци о реалокацији 

број 02-020-139/20на позицију 411100 - Расходи 

зa бруто плате запослених(потрошачка јединица 

''Скупштина општине“).  

Став (3) овог члана указује: 
3) Прерасподјела средстава између 

расхода, издатака за нефинансијску имовину и 

издатака за финансијску имовину и отплату 

дугова у оквиру буџетског корисника 

(потрошачке јединице), врши се Одлуком 

Начелника општине по захтјеву буџетског 

корисника на приједлог Одсјека за финансије. 

У одлуци 02-020-138/20 видимо да је 

предложена и одобрена реалокација са позиције 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“) у на позицију  621100 – Издаци за отплату 

главнице по хартијама од вриједности 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“) иако у 

образложењу не видимо да је Центар за 

Социјални рад, предао или изнио захтјев за 

овакву врсту реалокације, на другу потрошачку 

јединицу, па још на отплату дугова.  

Став (4) овог члана указује: 

4) Начелник општине може изврштити 

прерасподјелу средстава са једне потрошачке 

јединице на другу потрошачку јединицу у висини 

до 5% укупно усвојених средстава потрошачке 

јединице, којој се средства умањују. 

Када саберемо реалокације са потрошачке 

јединице Центар за социјални рад на друге 

потрошачке јединице добићемо износ од 58 000 

КМ. Ако узмемо да је буџет Центра за 

социјални рад у 2019. години износио 472 560 

КМ, онда добијемо да овај износ реалоцираних 

средстава од 58 000 КМ чини 12,27% укупног 

буџета ове потрошачке јединице, чиме је 

Начелник одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности као приређивач ове 

одлуке прекршио и овај став који каже да се 

прерасподјела може вршити само до 5% укупно 

усвојених средстава, што Начелник одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

није узео у обзир приликом приређивања ових 

реалокација. 

Став (5) овог члана указује: 

Начелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава извјештавати Скупштину општине 

у оквиру Извјештаја о извршењу буџета 

Општине. 

Никакав извјештај о овим реалокацијама 

није био на дневном реду Скупштине општине. 

Индикативно је и то да смо након реалокација 

од 18.2.2020. године ми имали сједницу 

Скупштине општине 24.2.2020. али о овим 

реалокацијама Скупштина општине нити 

одговарајућа радна тијела Скупштине нису била 

обавијештена. Поред овога, важно је 

напоменути да ове реалокације нису објављене 

у Службеном гласнику општине Костајница 

број 1/20 од 28.2.2020. иако су у том гласнику 

објављене одлуке са сједнице Скупштине 

општине Костајница, а које су усвојене послије 

наведених реалокација.  

Све ово додатно указује на кршење радних 

прописа и закона, као и Одлуке о извршењу 

буџета за 2019. на коју се Начелник одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

као приређивач није ни смио позивати у 

правном смислу.  

Став (6) овог члана указује: 

6) Прерасподјела средстава у складу са 

одредбама овог члана може се вршити до 20. 

фебурара 2019. године.  

Ово је уједно и основни члан који говори 

колико се заправо ова Одлука о извршењу 

буџета за 2019. годину не може примјењивати 

на доношење ових реалокација у 2020. години, 

поготов не у ситуацији када нема усвојен буџет. 

Слична ситуација је била и у негативном 

ревизорском извјештају за Општину Костајница 

за период 01.01-31.12.2018. године број: РВ054-

19. Тада је у овом извјештају на дну 13. 

странице наведено:  

„Општина је извршила 8 

реалокација буџетских средстава супротно 

одредбама члана 13. Одлуке о извршењу 

буџета за 2018. годину, тј. реалокације су 

извршене послије 20.02.2018. године. 

Наведеним чланом је одређено да се 

прерасподјела средстава може вршити до 

20.02.2018. године.“  

Дакле, ово није први пут да Начелник 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности као приређивач ради овакво 

кршење ове одлуке, само што је сада кршење 

још теже, јер се налазимо у периоду 

привременог финансирања и није се уопште 

смио позивати на Одлуку о извршењу буџета из 
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2019. године. Ревизорским извјештајем и 

Закључком који је усвојила Скупштина општине 

Костајница број 01-022-68/19, а којим је 

направљен План активности за отклањање 

неправилности по извјештају Главне службе за 

ревизију јавног сектора РС, наложено је да се 

ове неправилности отклоне, што сада са овим 

незаконским реалокацијама видимо да није 

учињено.  

Иако се о моралној одговорности тешко 

може расправљати у службеним и правним 

документима, остаје нејасно, шта ће сад бити са 

људима којима су требала да буду дозначена 

средства за социјалну помоћ, а која је Начелник 

одјељења предвидио за реалокацију на друге 

ставке и како је могуће и са моралне стране да 

се ова основна и егзистенцијална средства 

уопште узимају и планирају за реалокацију. 

Пошто Скупштина о овим реалокацијама није 

благовремено информисана, поставља се 

питање зашто Начелник одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности није 

предложио план враћања ових средстава на 

њихове основне ставке.  

У складу са свим горе наведеним везано за 

овај разлог, сматрамо да је Начелник одјељења 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Ненад Рељић, грубо прекршио 

наведене законе и одлуке, као и сва пословна 

правила, а при том припремајући ове одлуке, 

незаконито располагао материјалин средствима 

и свијесно је довео у заблуду и Начелника 

општине, те ми доље потписани одборници овај 

захтјев за његово разрјешење сматрамо у 

потпуности оправданим. 

Поред наведених разлога, постоји и низ 

других разлога који се гомилају већ један дужи 

период, а односе се такође на теже повреде 

радних дужности на основу члана 121. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16). Наиме, 

са истеком прошле године, Начелник одјељења 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности није Скупштини на усвајање 

предложио полугодишњи извјештај о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2019. годину, 

такође није предложен ни Ребаланс буџета за 

2019. годину, иако знамо да је било много 

реалокација и у прошлој години и да фискална 

година није могла завршити без ребаланса 

буџета, чиме је по ко зна који пут прекршио 

Закон о буџетском систему РС. На основу ових 

чињеница, а у складу са горе наведеним чланом 

121. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединица локалне самоуправеовдје 

можемо говорити о неблаговременом 

извршавању радних дужности од стране 

Начелника одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. Ту је такође очигледна 

и злоупотреба службеног положаја, те 

прекорачење овлашћења, а са припремом горе 

наведених реалокација у 2020. години и 

незаконито располагање материјалним 

средствима. 

За вријеме његовог мандата у 2018. години 

Општина Костајница је добила негативно 

мишљење ревизора за финансијски дио 

ревизорског извјештајаза период 01.01-

31.12.2018. године број: РВ054-19 од 27.8.2019. 

Након тога Скупштина је усвојила план којим је 

дефинисано да се неправилности отклоне, и 

самим тим је датајош једнашансаНачелнику 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности да покуша исправити ове и све 

друге неправилности, али као што видимо из 

ових посљедњих реалокација то није учињено, 

већ су напротив неке неправилности и 

поновљене. Сматрамо да у овом дијелу постоји 

једна шираврстаодговорности и незаконитог 

рада или чак пропуштања радњи за које је 

службеник овлашћен ради спречавања 

незаконитости или штете.  

Након формирања нове скупштинске 

већине у Скупштини општине Костајница 

2.12.2019., у службеној кореспонденцији са 

одборницима, а уједно и 

предсједницимапојединих Комисија, те са 

предсједником Скупштине општине избјегавао 

је да званично достави тражене информације о 

чему свједоче дописи који су уредно 

протоколисани. Предсједнику Скупштине ни до 

данас није званично одговорио на тражена 

питања о приједлогу Нацрта буџета за 2020. 

годину, а предсједнику Комисије за буџет и 

финансије у службеној кореспонденицији је 

прво одбијао примити пошту, кршећи 

Правилник о кретању документације у 

Административној служби општине Костајница 

(Службени гласник општине Костајница 14/09), 

а након тога следећим дописом и прихватањем 

погрешке, ипак приморан да прими пошту, 

одговарао је оно што га се није тражило и писао 

да не признаје нове скупштинске Комисије, 

иако су питања била искључиво из дјелокруга 

рада његовог одјељења. У складу са таквим 

ставом није хтио да достави одговоре на 

тражена питања, чак ни након захтјева у складу 

са Законом о слободи за приступ 

информацијама, чиме је Комисија за буџет и 

финансије Скупштине општине, а самим тим и 

Скупштина била хендикепирана за анализу 

стања буџета и свих неплаћених обавеза,а чиме 

смо и данас успорени те због овакве блокаде не 

можемо адекватно радити на припреми новог 

буџета у периоду привременог финансирања, на 

шта смо након 31.3.2020. и обавезни по Закону о 

буџетском систему РС. 

Скупштина је такође добијала и врло 

нејасне и упитне информације о задужености 
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општине, што се види из дописа Начелника 

општине број: 02-020-276/20 од 23.3.2020. 

одборницима и предсједнику Скупштине, за шта 

сматрамо одговорним и Начелника одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

као некога ко такође располаже овим подацима. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 121. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

овдјеможемо говорити о одбијању давања 

података или чак о давању нетачних података 

органима јединице локалне самоуправе, јер дио 

наведених података у овом допису и 

приложеној табели задужења није тачан. 

Поред овога сматрамо одговорним 

Начелника одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности због веома тешког и 

незахвалног стања у буџету општине 

Костајница, а поготово због не постојања било 

какве озбиљне стратегије, анализе и плана 

економских мјера и уштеда за стабилизацију 

буџета. Све оне неправилности које су утврдили 

републички ревизори, наставиле су да се 

понављају и колико видимо до сада без икаквих 

посљедица. Због свега наведеног, ми доље 

потписани одборници у функцији предлагача 

овог Рјешења Скупштини општине Костајница, 

сматрамо да у Општини, служби и финансијама 

нема више мјеста оваквим људима, њиховој 

самовољи и несавијесном понашању, 

Костајница не може да стоји због неколико 

људи, информације не смију да се сакривају, 

социјална помоћ од грађана не смије да се узима 

незаконитим реалокацијама, мјере економског 

опоравка у овом тешком периоду морају брже 

да се предлажу и доносе, а буџет мора да се 

планира одговорно и у складу са законом, како 

би се обезбједили редовност, стабилност и 

опстанак општине.  

Узимајући у обзир чињенице као и све 

наведене разлоге и објашњења одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог Рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе Општине Костајница у 

року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

Број: 01-022-37/20         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 20.05.2020.  Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 117. Пословника 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 

12/17 и 13/19), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној 20.05.2020. 

године, донијела је:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању Радног тијела за 

спровођење тајног гласања 

 

1. Именује се Радно тијело за провођење тајног 

гласања за опозив замјеника начелника 

Општине Костајница у слиједећем саставу: 

 

1. Јасна Боројевић, 

2. Исмет Боснић, 

3. Жељко Чекић. 

 

2. Задатак Радног тијела је да спроведе тајно 

гласање за опозив замјеника начелника 

Општине Костајница и Скупштини поднесе 

извјештај.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-38/20      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 20.05.2020. Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка (21) и 

члана 56. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 7 став (2) и члана 27. став 

1. тачка (4) Закона о статусу функционера у 

органима јединица локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/5 и 98/13), члана 62. Статута општине 

Костајница (''Службени гласник Општине 

Костајница'', број: 5/16, 5/17 и 13/19) и 

чланова178. и 182. Пословника Скупштине 

општине Костајница (''Службени гласник 

Општине Костајница'', број: 5/16 и 13/19) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 20.05.2020. године донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ О ОПОЗИВУ И СМЈЕНИ 

ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

1.ГОРАН РАБАТ, дипломирни 

економиста, опозива се и смјењује са дужности 

Замјеника начелника Општине Костајница са 

даном 20.05.2020. године због већих пропуста у 

раду и необављања своје функције довољно 

успјешно, што је утврђено у складу са чланом 

чланом 45. Устава Републике Српске и чланом 

182. Пословника Скупштине општине 
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Костајница (''Службени гласник Општине 

Костајница'', број: 5/16 и 13/19). 

 

2.Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом из претходне 

тачке утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом.  

3.Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Скупштина Општине Костајница је 

рјешењем број: 01-022-75/16 дана 29.11.2016. 

године, након проведеног поступка о избору и 

именовању Замјеника начелника општине 

Костајница, именовала Горана Рабата, 

дипломираног економисту на мјесто Замјеника 

начелника општине на период трајања мандата 

Скупштине Општине. 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) је 

уређено: „У смислу овог закона, скупштина има 

слиједеће надлежности: 21) бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, 

односно начелника општине (у даљем тексту: 

замјеник) и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.” 

Чланом 56. став (2) истог Закона прописано 

је да се избор, опозив и разрјешење замјеника 

врши се по поступку предвиђеном за избор, 

опозив и разрјешење предсједника скупштине и 

уређује се статутом и пословником. 

Чланом 7. став (2) Закона о статусу 

функционера у органима јединица локалне 

самоуправе(''Службени гласник Републике 

Српске“, број: 96/5 и 98/13), прописано је да 

Рјешење о опозиву, односно разрјешењу 

предсједника и потпредсједника скупштине, 

замјеника начелника и замјеника 

градоначелника доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе, након спроведеног 

поступка опозива, односно разрјешења у складу 

са прописима који уређују систем локалне 

самоуправе, статутом јединице локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине 

јединице локалне самоуправе.“ 

Чланом 27. став (1) тачка (4) истог Закона 

прописано је да Функционеру јединице локалне 

самоуправе функција престаје у случајевима: 1. 

смрти; 2. истеком мандата; 3. на лични захтјев 

(подношењем оставке); 4. опозива; 5. 

разрјешења; 6. болести.  

Чланом 62. Статута општине Костајница 

(''Службени гласник Општине Костајница'', 

број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је (1) 

Замјеник Начелника Општине може бити 

опозван и прије истека мандата ако 

правоснажном пресудом буде осуђен за 

кривично дјело, због неморалног и недоличног 

понашања, због већих пропуста у раду или 

злоупотребе функције коју обавља, уколико не 

извршава дужности које му је повјерио 

начелник Општине и у другим случајевима 

утврђеним законом. (2) Избор, опозив и 

разрјешење замјеника врши се по поступку 

предвиђеном за избор, опозив и разрјешење 

предсједника скупштине. (3) Поступак избора, 

опозива и разрјешења замјеника начелника 

Општине уређује се Пословником Скупштине 

Општине, у складу са законом. 

Чланом 2. став (1) тачка (е). Пословника 

Скупштине општине Костајница (''Службени 

гласник Општине Костајница'', број: 5/16 и 

13/19) прописан је поступак избора, именовања, 

разрјешења и опозив изабраних представника. 

Чланом 182. истог Пословника прописано 

је (1) Предсједник, потпредсједник Скупштине 

и замјеник Начелника разрјешавају се 

дужности и прије истека мандата ако: а) 

поднесу оставку, б) због издржавања казне 

затвора мора бити одсутан са дужности шест 

мјесеци и дуже даном ступања на извршење 

казне, в) због дуге и тешке болести, која га 

онемогућава да обавља ту дужност, г) у другим 

случајевима утврђеним законом, Статутом 

општине и Пословником о раду Скупштине 

општине. (2) Функционери из става 1. овог 

члана разријешени су дужности ако је за 

разрјешење гласала већина гласова од укупног 

броја одборника у Скупштини.(3) 

Функционери из става 1. овог члана могу 

бити смијењени са функције ако исту не 

обављају у складу са Уставом, законом и у 

оквиру датих овлашћења, те ако функцију не 

обављају савјесно или довољно успјешно, у 

складу са Статутом и Пословником о раду 

Скупштине општине. (4) Иницијативу за 

смјену горе наведених функционера може 

покренути 9 одборника у Скупштини, а 

приједлог за смјену замјеника начелника може 

да поднесе начелник општине. (5) (а) Уколико је 

у питању иницијатива из члана (4) коју покреће 

9 одборника, начелник има рок од 5 дана да 

предлагачима достави мишљење на 

иницијативу, а након тога иницијатива иде у 

редовну скупштинску процедуру на гласање. (б) 

Уколико је у питању приједлог начелника из 

члана (4) он се упућује директно у скупштинску 

процедуру на гласање. 
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Дана 24.4.2020. са почетком у 11 часова, 

одржала се 1. ванредна сједница Скупштине 

општине Костајница. На дневном реду ове 

сједнице се нашао приједлог Нацрта буџета 

општине Костајница, чији је предлагач 

Начелник општине, приређивач Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

За овај приједлог Нацрта буџета општине 

Костајница Комисија за буџет и финансије у 

Скупштини општине утврдила је да није у 

складу са чланом 50. став (3) Закона о 

буџетском систему РС који гласи: У буџету 

Републике, општина, градова и фондова 

планирају се средства по основу новог 

задуживања и средства за сервисирање главнице 

дуга, камате и сервисних трошкова, за сваку 

фискалну годину на коју се односе, укључујући 

и процијењени износ активираних датих 

гаранција. Наиме, у Нацрту буџета за 2020. који 

је био по други пут предложен на овој сједници, 

није планирано Судско измирење дуга за 

обвезнице у износу од 914 130 КМ чија је 

наплата кренула у 15.8.2019. године и трајаће до 

15.8.2023. у мјесечним износима од 15 235,50 

КМ. Према овоме видимо да ће се наплата по 

основу овог судског измирења дуга за 

обвезнице вршити и у току 2020. године у 

укупном износу од 182 826 КМ. Анализом 

приједлога Нацрта буџета овај износ није био 

упланиран у овом Нацрту, што је евидентно 

кршење Закона о буџетском систему РС, члан 

50. став (3) од стране Начелника општине као 

предлагача. О престанку плаћања обвезница и о 

овом Судском поравнању Скупштина није била 

благовремено информисана, а сада се води и 

истрага по овом питању и од стране Комисије за 

утврђивање материјалне штете коју је на раду 

или у вези са радом проузроковао функционер 

општине Костајнице. Сматрамо одговорним и 

Замјеника начелника општине Костајница за 

несавијесно и неодговорно понашање, зато што 

је пропустио да у оквиру своје личне и 

професионалне одговорности на вријеме 

обавијести Скупштину општине, Министарство 

финансија и друге надлежне институције, или 

предузме радње којима би упозорио Начелника 

општине о потенцијалној штети коју би одлука 

о неплаћању обвезница или судскм поравнању 

могла да проузрокује у буџету општине 

Костајница. Ово уједно представља и кршење 

Устава Републике Српске члан 45. који 

прописује да је свако дужан да да се придржава 

Устава и закона и да савјесно и одговорно врши 

повјерену му јавну функцију. 

Поред овога, Замјеник начелника је добио 

Захтјев за достављање података од 

Предсједника Скупштине општине Костајница 

број: 01-013-192/19 у коме се тражи да се 

доставе укупне, а неплаћене обавезе Општине 

Костајница, почевши од најстарије неизмирене 

обавезе закључно са 31.12.2019. Пошто на овај 

Захтјев није одговорио, Предсједник Скупштине 

је послао Ургенцију за доставу података број: 

01-013-05/20 и поновио питања из првог 

Захтјева 22.1.2020. године. Такође истог дана 

Предсједник Скупштине је доставио још један 

Захтјев број: 01-013-06/20  са циљем да добије 

одговор на питање које су мјере подузете на 

отклањању неправилности идентификованих по 

ревизорском извјештају РВ054-19 od 27.8.2019. 

године. Нити на један од ових захтјева Замјеник 

начелника није одговорио иако су били 

насловљени и на њега, поред Начелника 

општине и Начелника одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. Ово такође 

сматрамо несавијесним понашањем и 

пропуштањем радњи у овом случају било 

одговора на допис Предсједнику Скупштине 

општине. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба, али се може, у року од 

30 дана од дана пријема, тужбом покренути 

управни спор пред Окружним судом у 

Приједору. 

Број: 01-022-39/20      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 20.05.2020. Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-75/20. 

Датум: 06.04.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 90/17), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској од 18.03.2020. године, 

Закључка Републичког штаба за ванредне 

ситуације о забрани кретања на територији 
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Републике Српске на дан 06.05.2020. године, 

број: 31-08/20 од 05.04.2020  на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације дана 

06.05.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

општине Костајница 

 

 У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва и мјере 

забране кретања на дан 06.05.2020, регулише се 

рад трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката на територији: 

 

1. Радно вријеме свих трговинских, 

услужних, занатских и других објеката 

којима је Наредом број: 02-85-69/20. од 

28.04.2020  регулисан рад, у сриједу 

06.05.2020. радно вријеме је до 14.30 часова. 

2. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница.” 

    КОМАДАНТ ШТАБA 

    Драго Бундало,дипл.ек. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-79/20. 

Датум: 09.05.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 90/17), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

32-1/20 од 08.05.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 28.04.2020. године, комадант 

штаба  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом 

(COVID – 19) на територији општине 

Костајница 

 

 У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва регулише се 

рад трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката на територији 

општине Костајница: 

1. Забрањује/у  се до 25. 05.  2020. године: 

- сва јавна окупљања, 

-такмичарске активности спортских 

организација које обухвтају тренажни процес, 

2. Забрањује/у се до 18.05.2020. године 

- рад дјечиијим играоницама, 

-активности спортских огранизација и 

спортиста које обухватају тренажни процес. 

3. Ограничава се  рад до 25.05.2020. године у 

времену до 21.00 час  

- трговинама на велико 

-трговинама на мало прехрамбеном и 

непрехрамбеном робом, 

- угоститељским објектима за исхрану и пиће  

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности, 

- фитнес центрима, 

- приватним стоматолошким амбулантама 

- субјектима услужних и занатских дјелатности 

чије обављање захтјева непосредан контакт са 

корисницима (фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела) 

- пољопривредним апотекама 

- киосци, 

- продавнице погребном опремом и цвјећаре 

- меснице 

-бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни и угоститељски објекат а без 

временског ограничења када је у питању 

продаја горива, других нафтних деривата и 

плина 

- привређивачима игара на срећу, 

-дјелатностима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенице и 

колача искључиво у погледу продаје њихових 

производа, 

4. Ограничено радно вријеме од 07.00 до 17.00 

часова радним даном и суботом а недјељом 

од 07.00 до 14.00 часова сљедећим објектима: 
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 - тржницама на мало (пијацама) 

-пијацама за продају пољопривредних 

производа 

5. Апотеке радним даном и суботом од 07.00 

до 20,00 часова  

- недјељом од 07.00 до 14.00 часова. 

У вријеме кад апотеке не раде, снабдјевање 

лијековима и медицинским средствима вршиће 

се путем дежурства или приправности 

 

6. Од 18.05. до 25.05.2020. године ограничава 

се рад у временском периоду од 07.00 до 21.00 

час: 

- рад дјечијим играоницама и 

-активности спортских организација и 

спортиста које обухвтају тренажни процес 

7. Угоститељски објекти који послују у у 

угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге 

смјештаја као и услуге исхране и пића гостима и 

трећим лицима са временским ограничењем од 

07.00 до 21.00 час 

8. Свим субјектима којима је дозвољено да раде 

дужни су да рад организују уз обавезно 

предузимање мјера прпписанх у Упутству ЈЗУ 

„Институт за јавано здравство Републике 

Српске“ за спрјечавање појаве ширења COVID -

19 болести на радном мјесту 

9.) Контролни  органи, комунална полиција, 

тржишна и здравствена инспекција за 

непоштовање ових мјера кажњаваће у складу са 

Законом о заштити становништва од заразних 

болести и Кривичним законом Републике 

Српске.  

 

10.) Задужује се комунална полиција и 

здравствени инспектори општине Костајница за 

провођење ове наредбе у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске. Комунална полиција и 

здравствени инспектори  су обавезни да 

обезбједе поштовање ове наредебе а  извршењу 

задатака из наредбе редовно извјештавају 

Општински штаб за ванредне ситуације.  

11.) Наредба број:02-85-69/20 од 28.04.2020 

ставља се ван снаге. 

12.) Наредба ступа на снагу 11.05.2020 и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

     НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало,дипл.ек. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-81/20. 

Датум: 12.05.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 90/17), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

33-6/20 од 11.05.2020 о престанку примјене 

закључка о организацији и раду карантина при 

граничним прелазима и карантинима локалне 

самоуправе а на приједлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације дана 12.05.2020. године, 

комадант штаба  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

о престанку рада локалног карантина 

  

1.Са даном 12.05.2020. године престаје са радом 

локалани карантин у просторијама ФК 

„Партизан“ 

 

2.Сва лица која се налазе у карантину у 

просторијама ФК „Партизан“ упућују се у кућну 

изолацију до истека важећег рјешења. 

 

3.Лице којем је одрђена мјера изолације у 

кућној средини а за које се у поступку контроле 

поштовања мјере утврди да не поштује утврђену 

мјеру, биће санкционисао у складу са 

надлежностима институције које је вршило 

контролу. 

4.Престаје са радом карантин за лица која не 

поштују мјере кућне изолације на подручју 

општине Костајница у подручној школи у 

Календерима. 

5.Овај закључaк ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

    Драго Бундало,дипл.ек. 



22.05.2020.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 5,   стр. 12 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

Број: 02-85-83/20. 

Датум:15.05.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 90/17), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

32-1/20 од 08.05.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) Општински 

штаб за ванредне ситуације дана 15.05.2020. 

године  доноси сљедећи:   

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Јавна предшколска установа Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница почиње са радом од 

18.05.2020. године 

 

2. ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

дужан је да у свом раду примјењује Упутство 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“ за постепено ублажавање мјера за 

предшколске установе 

3. Наредба ступа на снагу 15.05.2020 и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

    Драго Бундало,дипл.ек.
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ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник



 

 

 


