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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 4/22 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-180/22.  
Датум: 15.02.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 ,61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 37/21), а на основу Захтјева 
ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-60-22/22 
од 15.02.2022. године   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
„Кестенко““ 01350401): 
 
Са позиције:  
411100 – Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко““ 01350401)                      1.000,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 
одлуке биће извршена на позицију:  
 
411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 
дјецу “Кестенко““ 01350401)            1.000,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Костајница“.    
 

           НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-181/22. 
Датум: 21.02.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19) ,чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21),    д о н о 
с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 
1. Одобрава се реалокација средстава: 
 
Са позиције:  
413900 – Расходи по основу затезних камата 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                          20.775,00 КМ  
415200-Грантови у земљи (потрошачка јединица 
„Начелник општине“ 01350120)     18.630,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију: 
487100-Трансфери држави (потрошачка 
јединица “Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности“ 01350140) 14.555,00 
КМ 
487300-Трансфери јединицама локалне 
самоуправе (потрошачка јединица „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 
01350140)                                          24.850,00 КМ 
  
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    

 
          НАЧЕЛНИК 

                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
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НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-182/22.  
Датум: 21.02.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19) ,чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС („Службени гласник Републике Српске“ број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21), а на 
основу Захтјева Средњошколског центра број: 
165/2022 од 14.02.2022. године   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  
08150037): 
 
Са позиције:  
412200-Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комун. и транспортних трошкова 
(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 
08150037)                                                44,00 КМ 
511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 
08150037)                                               880,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
 
412900-Остали неквалификовани расходи 
(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 
08150037)                                               924,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    
 

            НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-183/22. 
Датум: 21.02.2022. 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21),    д о н о 
с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Општа управа“ 
01350130): 
 
Са позиције:  
412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                               800,00 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију: 
412900 – Остали неквалификовани расходи 
(потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)                                               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 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-184/22.  
Датум: 22.02.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број  37/21),    д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 
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 о одобрењу реалокације средстава 

1. Одобрава се реалокација средстава: 
 
Са позиције:  
41110-Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 
2.200,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411400-Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (потрошачка јединица „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 
01350140)                                            2.200,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    
 

           НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-185/22. 
Датум: 22.02.2022. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 79. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17, 
13/19), чланом 41. Закона о буџетском систему 
РС (Службени гласник Републике Српске број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21, 25/21 и 37/21),    д о н о 
с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 
1. Одобрава се реалокација средстава: 
 
Са позиције:  
411100-Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 
161,00 КМ  
411100-Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Скупштина општине“ 
01350110)                                               300,00 КМ 

411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу 
рада (потрошачка јединица „Скупштина 
општине“ 01350110)                             105,00 КМ  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу 
рада (потрошачка јединица „Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 
01350140)                                               566,00 КМ 
 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    
 

           НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-020-245/22. 
Датум: 28.02.2022.  

 
На основу члана 372 и 374 Закона о 

облигационим односима („Службени гласник 
СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/86, 57/89, 17/93 и 
03/96), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 5/16, 5/17 и 
13/19), а на приједлог Централне пописне 
комисије именоване Рјешењем број: 02-020-
1504/21 од 14.10.2021. и Рјешењем број:02-020-
1504.1/21 од 31.12.2021., Начелник општине 
дана 28.02.2022. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
о отпису дијела обавеза евидентираних у 
рачуноводственој евиденцији општине 

Костајница за 2021. годину 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се отпис обавеза 

Општинске управе општине Костајница 
насталих до 31.12.2020. године и то у износу од 
32.939,11 KM. 

 
II 

Рачуноводствено евидентирање отписа 
обавеза из претходног члана ће се извршити у 
складу са Правилником о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени 
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контног плана за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
98/16, 115/17 и 118/18). 

 
III 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни 
прилог број 1., из којег је видљив назив 
добављача, година настанка обавезе као и основ 
по којем је иста укњижена у рачуноводствену 
евиденцију Општине. 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                     Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
 
На основу препоруке Министарства 

просвјете и кулртуре Републике Српске, којом 
је дата подршка идеји Удружења уније 
послодаваца Републике Српске са формирањем 
Регионалних савјета за образовање, 
Градоначелник Града Приједора и начелници 
општина приједорске регије: Нови Град, 
Козарска Дубица, Костајница, Крупа на Уни, и 
Оштра Лука, на састанку одржаном у 
Приједору, дана 21. фебруара 2022. године, 
закључили су 

 
СПОРАЗУМ 

о оснивању Регионалног Савјета за 
образовање и запошљавање за регију 

Приједор 
 

I 
Градоначелник Града Приједор и 

начелници општина приједорске регије: Нови 
Град, Козарска Дубица, Костајница, Крупа на 
Уни, и Оштра Лука, својим потписом овог 
споразума, сагласни су да се оснује Регионални 
Савјет за образовање и запошљавање за регију 
Приједор. (у даљем тексту; потписници 
Споразума). 

 
II 

Потписници Споразума су сагласни да ће 
именовати своје представнике у Регионални 

Савјет за образовање и запошљавање за регију 
Приједор. 

 
III 

Потписници Споразума су сагласни да је 
ефикасно функционисање тржишта рада једна 
од кључних претпоставки за запошљавање и 
развој регије Приједор. Имајући у виду 
трендове и изазове са којима се сусрећу у овој 
области, потписници Споразума закључују да је 
координацију локалних мјера и пројеката 
подршке потребно подићи на виши ниво, гдје је 
образовање, у функцији потреба локалне 
заједнице и регионалне економије, од 
приоритетног значаја. 

 
IV 

Потписници Споразума закључују да ће 
Регионални Савјет за образовање и 
запошљавање за регију Приједор својим 
савјетодавним дјеловањем унаприједити 
међуопштинску сарадњу и повећати ниво 
прилагођености образовања специфичностима 
економије локалних заједница на краткорочном 
и дугорочном нивоу. 

 
V 

Потписници Спразума се обавезују да ће 
поштовати и проводити све одлуке донесене на 
Регионалном Савјету за образовање и 
запошљавање за регију Приједор. 

 
VI 

Овај споразум ступа на снагу даном 
потписивања од стране овлаштених лица и биће 
објављен у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број:02-67-6/22 
Датум: 21. фебруар 2022. године 

 
Потписници Споразума: 
 
Градоначелник Града Приједор, ср. 
Начелник Општине Нови Град, ср. 
Начелник Општине Козарска Дубица, ср. 
Начелник Општине Костајница, ср. 
Начелника Општине Крупа на Уни, ср. 
Начелник Општине Оштра Лука, ср. 

 

.
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