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    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 4/17 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 13. Правилника о накнадама 

и другим примањима запослених и функционера у 

Административној служби општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:1/06, 4/10) и члана 60. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16), начелник општине, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о корисницима и висини лимита за службене 

телефоне 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује: 

- право на коришћење службеног (општинског) 

броја за мобилни телефон, 

- висину рачуна који се покрива из буџета 

општине, 

- висину рачуна за фиксне телефонске бројеве које 

користи матична служба и ватрогасна јединица. 

 

Члан 2. 

Право на кориштење службеног броја за 

мобилни телефон  имају слиједећи функционери, 

службеници и радници Општинске управе 

општине Костајница: 

1. Начелник општине, 

2. Замјеник начелника општине, 

3. Шеф кабинета начелника општине, 

4. Предсједник Скупштине општине, 

5. Секретар Скупштине општине, 

6. Савјетник начелника, 

7. Начелници одјељења у општинској 

управи  општине Костајница 

8. Шеф одсјека за финансије, 

9. Службеник за односе с јавношћу – 

портпарол 

10. Виши стручни сарадник за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

11. Технички секретар начелника и оператер 

на централи, 

12. Комунални полицајац, 

13. Кућни мајстор – возач. 

 

Члан 3. 

Општина ће за наведена лица обезбједити и 

иста задужити с постпејд бројевима у ВПН 

мрежи. 

Корисници су по истеку мандата дужни 

вратити општини Костајница постпејд бројеве. 

 

Члан 4. 

Општина Костајница ће из буџета општине 

покривати  трошкове рачуна на мјесечном нивоу 

за постпејд бројеве у слиједећим износу: 

1.Начелник општине до 150,00 КМ, 

2.Замјеник начелника до 50,00 КМ, 

3.Шеф кабинета начелника општине до 50,00 КМ 

4.Предсједник Скупштине општине до 50,00 КМ, 

5.Савјетник начелника до 50,00 КМ, 

6.Секретар Скупштине општине до 50,00 КМ, 

7.Начелници одјељења у општинској управи до 

50,00 КМ, 

8.Шеф одсјека за финансије до 50,00 КМ 

9.Виши стручни сарадник за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство до 40,00 КМ, 

10.Службеник за односе с јавношћу - портпарол 

до 50,00 КМ, 

11.Технички секретар начелника и оператер на 

централи до 30,00 КМ  

12.Комунални полицајац до 40,00 КМ, 

13.Кућни мајстор – возач до 50,00 КМ 

 

За фиксне телефонске бројеве које користи 

матична служба из буџета општине ће се 

покривати мјесечни  рачун у износу до 50,00 КМ а 

за ватрогасну јединицу у износу до 100,00 КМ. 

Изузетно од претходна два става, дозвољена 

су прекорачења, уз услов да збирни износи рачуна 

за један квартал морају бити у оквиру дозвољених 

износа из става 1. овог члана. 

Након достављеног прегледа трошкова рачуна 

мобилних телефона за три мјесеца, лица чији 

трошкови прелазе оквире дозвољених износа  

дужни су  да у року од 15 дана плате разлику 

износа  на благајну општине. 

Лице које не уплати износ, губи право на 

кориштење службеног броја а наведени износ ће 

бити обустављен приликом обрачуна слиједеће 

плате 

Начелник општине може у случају одласка на 

дужи службени пут или у случају повећаног 

обима посла одобрити прекорачење наведеног 

износа, уз предочење изјаве о разлозима 
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прекорачења и листинга позива на наведени 

мјесец. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука број:02-020-1052/13 („Службени 

гласник општине Костајница“, број:8/13)   

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:02-020-82/17     НАЧЕЛНИК 

Датум:18.01.2017. год. Драго Бундало, дипл.ек.ср 

__________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17)    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, комуникациских и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                    962,82 КМ                                                                                                                                            

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                   110,44 КМ                                                                              

412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                  852,38 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“.  

   

Број: 02-020-12 /17.                      НАЧЕЛНИК                                      

Датум: 04.01.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                            

Начелник одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности        

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17),а на основу 

Захтјева Средњошколског центра број: 03-02/2016 

од 26.01.2017.    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, комуникациских и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                    146,57 КМ  

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                    55,33 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне намјене  

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                   80,44 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                   165,31 КМ 

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка  

јединица „Средњошколски центар “08150037)                                         

10,80 КМ                                                                                                                                         

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                 314,41 КМ                                                                             
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412900 – Остали некласификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                                144,04 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“.  

 

Број: 02-020-236 /17.               НАЧЕЛНИК                                                                             

Датум: 07.02.2017.       Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                  

Начелник одјељења за привреду,  

финансије и друштвене дјелатности           

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. ср. 

___________________________________________   

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2017. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/17) и Захтјева за реалокацију 

Средњошколског центра број: 03-11/2017. од 

02.02.2017. 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, комуникациских и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                 1.754,50 КМ                                                                                                                                             

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка  јединица „Средњошколски центар“  

08150037)                                             1.754,50 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“.  

 

Број: 02-020-235 /17.       НАЧЕЛНИК                                        

Датум: 08.02.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                          

Начелник одјељења за привреду,  

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17),  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:  

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникациских и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401)                         1.876,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал   

(потрошачка  јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401)                              20,00                                 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401)                      1.632,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка  

јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““  

01350401)                                                 264,00 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“.  

 

Број: 02-020-234 /17.                  НАЧЕЛНИК                                                                            
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Датум: 08.02.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                            

Начелник одјељења за привреду,  

финансије и друштвене дјелатности            

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 

                                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17)    д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Центар за социјални рад“  01350300): 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“  

01350300)                                                     20,00 КМ                                                                                                                                             

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                          120,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал  

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“  

01350300)                                                     50,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“  

01350300)                                                   400,00 КМ 

412700 – Расходи за стучне услуге (потрошачка 

јединица ''Центар за социјални рад“ 01350300)                                         

140,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“  

01350300)                                                2.570,00 КМ                                                                                                                                          

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникациских и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''Центар за 

социјалнирад“ 01350300)                         190,00 КМ 

416100 – Доз. грађанима које се исплаћују из 

буџета Репуликe, општина и градова (потр. јед. 

''Центар за соц. рад“  01350300)           3.110,00 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“.    

 

Број: 02-020-233 /17.         НАЧЕЛНИК                                                              

Датум: 13.02.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                            

Начелник одјељења за привреду, 

Финансије и друштвене дјелатности        

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. ср. 

___________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                  

НАЧЕЛНИК                                                                    

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17), а на основу 

Захтјева Народне бибилиотеке „Невенка 

Станисављевић“ број:01/01-48/17 од 13.02.2017. 

године   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Народна библиотка „Невенка 

Станисављевић““  08180007): 

Са позиције:  

412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић „08180007)     399,87 КМ                                                                   

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 - Расходи по основу утрошка 

енергије,комуналних,комуникационих и 

транспортхих трошкова (потрошачка  јединица 

„Народна бибилиотека „ Невенка Станисављевић” 

08180007)                                                  113,94 KM  
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412800- Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„НевенкаСтанисављевић“08180007)        12,70 КМ                                                                                                                                                             

511300 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка  јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007)     273,23 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“.  

 

Број: 02-020-232 /17.                 НАЧЕЛНИК                                                                                                                    

Датум: 15.02.2017.        Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                               

Начелник одјељења за привреду,  

финансије и друштвене дјелатности            

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                         

НАЧЕЛНИК                                                                                     

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17)    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 и финансије“01350140)        1.105,00 КМ                                                             

На позицију: 

413300 – Расходи по основу камата на примљене 

зајмове у земљи (потрошачка јединица „Одјељење 

за привреду и финансије“ 01350140)   1.105,00 КМ                                                

Са позиције: 

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „Одјељење за привреду и 

финансије“ 01350140)                              504,00 КМ  

На позицију: 

411200 – Расходи за бруо накнаде трошкова и 

осталих личних примања запосених по основу 

рада земљи  (потрошачка  јединица „Одјељење за 

привредуифинансије“ 01350140)           504,00 КМ                                               

Са позиције: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Одјељење за привреду и 

финансије“01350140)                                20,00 КМ 

413100 – Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности (потрошачка  јединица „Одјељење за 

привреду и финансије“ 01350140)       7.180,00 КМ 

621000 – Издаци за отплату главнице по хартијама 

од вриједности (потрошачка  јединица „Одјељење 

запривреду и финансије“ 01350140)  16.080,00 КМ 

621300 – Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова у земљи (потрошачка јединица „Одјељење 

за привреду и финансије“ 01350140)        70,00 КМ 

621900 – Издаци за оттплату осталих дугова 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду и 

финансије“ 01350140)                                 10,00 КМ 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општине и градова 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални рад“  

01350300)                                                  400,00 КМ     

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                                 80,00 КМ 

412400 – Расходи за матерјал за посебне намјене  

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401                                140,00 КМ 

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                              140,00 КМ 

412900 – Остали некласификовани расходи 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                               130,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и опреме 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                             190,00 КМ 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортхих 

услуга (пот. јед. „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               110,00 КМ   

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица “Народна бибилиотека“ 

08180007)                                                   525,00 КМ 

На позицију: 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка  

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140)   23.995,00 КМ                                                                                            

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике,општине и градова (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“01350140)  1.080,00 КМ                                                                                                    

Са позиције: 
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412900 Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Скупштина општине“ 

01350110)                                               3.330,00 КМ    

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Општинска изборна 

комисија“ 01350111)                                160,00 КМ  

415200 – Грантови у земљи (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                           140,00 КМ 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општинеи градова (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финанасије и 

друштвнедјелатности“01350140)              60,00 КМ  

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица „Одјељење за општу управу“)   70,00 КМ                                                                                                                                                           

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица „Народна бибилиотека“08180007) 

350,00КМ  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортхих 

услуга (пот. јед.„Одјељење за општу управу“ 

01350130)                                                   370,00 КМ                                                                                                                                                           

412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“01350130)                                  1.400,00 КМ          

На позицију: 

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“01350130)                                          5.880,00         

Са позиције: 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                 2.100,00 КМ     

На позицију: 415200 – Грантови у земљи 

(потрошачка јединица „Начелник општине“ 

01350120)                                                1.950,00 КМ  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општине и градова 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финанасије и друштвне дјелатности“ 01350140) 

150,00 КМ  

2.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-020- 231/17.                    НАЧЕЛНИК                                                                   

Датум: 17.02.2017.         Драго Бундало, дипл.ек.ср 

 

ПРИПРЕМИО:                          

Начелник одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17)    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Начелник општине“  01350120): 

Са позиције:  

412900 – Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица „Начелник општине“  

01350120)                                               2.000,00 КМ 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412900 – Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)                                2.000,00 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“.  

 

Број:02-020-229/17                       НАЧЕЛНИК 

Датум:20.02.2017.         Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                            

Начелник одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности      

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

___________________________________________ 

                                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  



24.02.2017.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА     Број 4,    стр. 7 

 
Костајница“ број 5/16), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, („Службени гласник општине 

Костајница“ број 01/16) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/17)    д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка 

јединица ''Начелник општине“  01350120): 

Са позиције:  

415200 – Грантови у земљи (потрошачка јединица 

„Начелник општине “01350120)                20,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постојења и опреме 

(потрошачка јединица „Начелник општине“  

01350120)                                                  60,00 КМ                                                                                      

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412900 – Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица „Начелник општине“  

01350120)                                                   80,00 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“.  

 

Број:02-020-230/17            НАЧЕЛНИК 

Датум:20.02.2017.         Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО:                             

Начелник одјељења за привреду,  

финансије и друштвене дјелатности            

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

__________________________________________ 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 
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