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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 17/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-939/22. 
Датум: 10.08.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 88. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине  Костајница“ број 12/22), 
чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број  37/21),    д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава: 
 
Са позиције:  
621100 – Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (потрошачка  јединица 
„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности“ 01350140)  34.200,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију: 
416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 
(потрошачка јединица „Начелник општине“ 
01350120)                                           34.200,00 KM 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-951/22. 
Датум: 23.08.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 88. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 12/22), 
чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број  37/21),    д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава: 

 
Са позиције:  
413100 – Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности (потрошачка јединица „Одјељење 
за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности“ 01350140)                      8.500,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију: 
412600 – Расходи по основу путовања и 
смјештаја (потрошачка јединица „Општинска 
управа“ 01350130)       1.000,00 КМ 
412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка 
јединица „Општинска управа“ 01350130) 
2.000,00 КМ 
412900 – Остали неквалифковани расходи 
(потрошачка јединица „Општинска управа“ 
01350130)        5.000,00 КМ 
6114000 – Издаци за дате зајмове (потрошачка 
јединица „Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатносит“ 01350140)      500,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
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Број: 02-020-952/22. 
Датум: 23.08.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 88. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ 12/22), чланом 41. 
Закона о буџетском систему РС (Службени 
гласник Републике Српске број 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16) и Одлуке о извршењу Буџета 
општине Костајница за 2022. годину, 
(„Службени гласник општине Костајница“ број  
37/21),    д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава: 

 
Са позиције:  

411100-Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 
800,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411300 – Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (потрошачка  јединица „Одјељење 
за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности“ 01350140)                         800,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    

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

 
 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 88. и члана 94. став (3) Закона о средњем 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 41/18, 35/20 и 92/20) и 
члана 88. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, број 
12/22), начелник Општине дана 23.08.2022. 
године доноси 
 

ОДЛУКУ  
о финансирању трошкова превоза ученика са 

посебним потребама 
 

I 
Општина Костајница ће из средстава буџета 
општине финансирати трошкове превоза 
ученика са посебним потребама у  ЈУ ЦЕНТАР 
„СУНЦЕ“, Приједор, у школској 2022/23 
години. 
 

II 
Финансирање трошкова превоза ће се вршити у 
износу од 25 КМ по дану путовања ученика на 
наставу, у зависности од броја радних дана у 
мјесецу, а у складу са Правилником о школском 
календару за школску 2022/2023 годину 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
66/22). 
 

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

IV 
Начелник ће Рјешењем именовати Комисију за 
утврђивање износа трошкова превоза ученика у 
ЈУ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“  за школску 2022/2023 
годину. Комисија ће вршити мјесечни обрачун 
трошкова превоза у складу са Правилником о 
школском календару за школску 2022/2023 
годину ( „Службени гласник Републике Српске“ 
број: 66/22), и достављати Начелнику изјештај. 
Исплата трошкова превоза ће се вршити до 05. 
за текући мјесец, на текући рачун родитеља. 
 

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

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

VII 
Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 
школском календару за школску 2022/2023 
годину („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 66/22). 
 

VIII 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о финансирању трошкова превоза 
ученика са посебним потребама број: 02-020-
1241/21 од 24.08.2021. године ( „Службени 
гласник општине Костајница број: 31/21). 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 
 
ШТАМПА:Општина Костајница 
 
         ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
                     Свјетлана Бајалица, дипл. правник, с.р. 


