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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 3/19 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 18. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14), члана 96. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 8/15) и члана 78. 

Статута општине Костајница („Службени 

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

Скупштина општине дана 27.02.2019. године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене 

за обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта 

на подручју Општине Костајница 

 

I 

Овом одлуком утврђује се базна цијена за 

обрачун накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта док се не донесе 

Програм уређења грађевинског земљишта. 

Уколико за одређено подручје (зону) буде 

донесен Програм уређења грађевинског 

земљишта, базна цијена се неће примјењивати 

за то подручје. 

 

II 

На основу извршене анализе просјечне 

цијене на припремању и опремању грађевинског 

земљишта по једном m² те постојећег законског 

рјешења којим је предвиђено да се износ 

накнаде утврђује по јединици корисне 

површине објекта који се гради на грађевинској 

парцели, утврђује се базна цијена по зонама, 

како слиједи: 

I зона, базна цијена...................28,80 КМ/ m² 

II зона, базна цијена.................24,00 КМ/ m² 

III зона, базна цијена................19,20 КМ/ m² 

IV зона, базна цијена................14,40 КМ/ m² 

V зона, базна цијена...................9,60 КМ/ m² 

VI зона, базна цијена..................4,80 КМ/ m² 

 

III 

Базна цијена за обрачун накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта из 

претходне тачке, примјењиваће се од 

01.04.2019. године, односно док Скупштина 

општине не донесе Програм уређења 

грађевинског земљишта. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 2/18). 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-4/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 80. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16), 

члана 97. став 3. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Костајница“, бр. 8/15) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

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

Скупштина општине дана 27.02.2019. године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице 

за израчунавање једнократне ренте 

на подручју Општине Костајница 

 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног 

простора изграђеног на подручју општине 

Костајница у 2018. години, која ће служити као 

основица за израчунавање једнократне ренте 

код изградње, доградње и надоградње објеката у 

2019. години. 

 

II 
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Утврђује се да просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора изграђеног на подручју општине 

Костајница у 2018. години, износи 600,00 КМ и 

служи као основица за израчунавање 

једнократне ренте. 

 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању основице за 

израчунавање једнократне ренте на подручју 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 2/18). 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

данa објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

   

Број: 01-022-5/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 72. став (1), (2) и (4) 

Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/17) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.02.2019. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада Јавне 

установе “Туристичка организација 

Општине Костајница” за 2019. годину 

 

1.Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Програм рада Јавне установе 

“Туристичка организација Општине 

Костајница” за 2019. годину. 

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-6/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 72. став (1), (2) и (4) 

Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/17) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.02.2019. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Финансијски план 

Јавне установе “Туристичка организација 

Општине Костајница” за 2019. годину 

 

1.Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Финансијски план Јавне установе 

“Туристичка организација Општине 

Костајница” за 2019. годину. 

 

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-7/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12., 2.14., и 2.15. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 23/01, 7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7 став 1. 

тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 57/17, 60/17 и 10/18) и 

члана 78. Статута Општине Костајница ( 

„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

5/16 и 5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 27.02.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о објављивању јавног огласа за именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

Костајница 

 

I 

Опште одредбе 

 

Овом Одлуком утврђују се услови за 

расписивање јавног огласа за избор и 

именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница. 

 

II 

Мандат 
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Мандат члана Општинске изборне 

комисије траје седам (7) година и тече од дана 

давања сагласности Централне изборне 

комисије БиХ на Одлуку о именовању донесену 

од стране надлежног органа за именовање 

(Скупштине општине). 

 

III 

Статус 

 

(1)Члан Општинске изборне комисије не 

заснива радни однос. 

 

(2)Члан Општинске изборне комисије има 

право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у 

складу са одредбама Изборног закона БиХ, 

другим подзаконским актима који регулишу 

предметну област и Одлуком Скупштине 

општине. 

 

IV 

Квалификације 

 

Кандидат за члана Општинске изборне 

комисије мора испуњавати опште и посебне 

услове прописане Изборним законом БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 23/01, 7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и Упутством о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 57/17, 60/17 и 10/18) 

 

V 

Општи услови 

 

Општи услови које кандидат мора 

испуњавати: 

- да је лице са правом гласа, 

- да је лице са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу избора. 

 

VI 

Посебни услови 

 

1) Посебни услови које кандидат мора 

испуњавати: 

- да има пребивалиште у општини 

Костајница, 

- да има завршен факултет, VII/1  степен 

стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања с најмање 180 

ECTS и 

- да посједује искуство у спровођењу 

избора. 

 

2) Под искуством у спровођењу избора 

подразумијева се: 

- чланство у изборној комисији 

- чланство у бирачком одбору на изборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 

 

3) Састав Општинске изборне комисије је 

мултиетничан, тако да одражава заступљеност 

конститутивних народа, укључујући и остале, 

водећи рачуна о посљедњем попису 

становништва спроведеном на државном нивоу. 

 

4) У саставу Општинске изборне комисије 

настојаће се обезбједити заступљеност полова у 

складу са Законом о равноправности полова у 

Босни и Херцеговини, односно у  саставу 

Општинске изборне комисије обезбједиће се да 

је један од полова заступљен са 1/3 од укупног 

броја чланова. 

 

5) Изузетно од одредбе из тачке VI 

подтачка 1) алинеја један ове Одлуке, члан 

изборне комисије може бити лице са 

пребивалиштем из друге општине, уколико нема 

кандидата, са пребивалиштем у општини за коју 

се именује изборна комисија, који испуњавају 

услове тражене јавним огласом. 

 

6) Изузетно од одредбе из тачке VI 

подтачка 1) алинеја три ове Одлуке, члан 

изборне комисије може бити лице које има VII/1 

степеном стручне спреме, завршен правни 

факултет, односно завршен правни факултет 

Болоњског система студирања с најмање 180 

ECTS, без изборног искуства прописаног 

подтачком 2) ове Одлуке.  

 

7) Изузетно од одредбе из тачке VI 

подтачке 1) алинеја два ове одлуке, члан 

изборне комисије може бити лице које има 

завршену вишу школу, односно VI степен 

стручне спреме ако је потребно испоштовати 

одредбе члана 2.14. став (1) Изборног закона 

БиХ или уколико нема кандидата који 

испуњавају услове из тачке VI подтачка 1) 

алинеја два.  

 

8) За члана Општинске изборне комисије 

не може бити именовано лице: 

- које се не може кандидовати у смислу 

одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а. Изборног закона 

БиХ, 

- које је члан највишег извршно-

политичког органа политичке странке или 

коалиције  (предсједник, потпредсједник, 

генерални секретар или члан извршног одбора 

или главног одбора), 

- које је носилац изабраног мандата или 

члан извршног органа власти, осим у 
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случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. 

Изборног закона БиХ, 

- које је кандидат за изборе за било који 

ниво власти и 

- којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона или 

прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 

четири (4) године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке. 

 

9) За члана изборне комисије може бити 

изабран: предсједник или судија редовног суда, 

секретар скупштине општине, лица 

професионално запослена у општинским 

органима управе и друга лица ако испуњавају 

услове одређене чланом 2.2 Изборног закона 

БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног 

Закона БиХ уз поштивање члана 2.14. Изборног 

закона БиХ, као и члана 2. и 3. Упуства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу чланова Изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини. 

  

VII 

Јавни оглас 

 

1) Јавни оглас треба да садржи: 

- опште услове за кандидате прописане 

законом, 

- посебне услове за кандидате прописане 

чланом 2.2, 2.3 и 2.14 Изборног закона БиХ и 

чланом 2. и 3. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању, разрјешењу 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини, 

- трајање мандата изабраног члана, 

- изузетке у посебним условима за члана 

изборне комисије, 

- статус чланова  Општинске изборне 

комисије, 

- потребна документа која се достављају уз 

пријаву на јавни оглас, 

- рок за подношење пријава. 

 

2) Јавни оглас за именовање чланова 

Општинске изборне комисије Костајница 

објавиће се на интернет страници Општине 

Костајница wwwopstina-kostajnica.com, дневним 

новинама „Еуро Блиц“ и ЈП „Радио Костајница“  

и остаје отворен осам (8) дана од дана 

објављивања. 

 

VIII 

Конкурсна комисија 

 

1) Скупштина општине Костајница, као 

надлежни орган за именовање чланова 

Општинске изборне комисије, именује 

Комисију за провођење поступка по јавном 

огласу ( у даљем тексту: конкурсна комисија) 

која броји три члана и у чијем саставу ће се 

настојати осигурати да буду именована лица са 

изборним искуством. 

 

2) Задаци Конкурсне комисије дефинисаће 

се Актом о именовању конкурсне комисије и 

овом Одлуком. 

 

IX 

Процедуре након затварања јавног огласа 

 

1) По затварању јавног огласа Конкурсна 

комисија подноси писани извјештај Скупштини 

Општине, у којем наводи све релевантне 

податке за свако лице које је поднијело захтјев 

по јавном огласу. У наведеном извјештају 

Конкурсна комисија врши класификацију 

кандидата на оне који испуњавају услове 

тражене јавним огласом и на оне који не 

испуњавају услове, уз образложење. Са 

кандидатима који испуњавају услове јавног 

огласа Конкурсна комисија обавља интервју, 

према предходно утврђеним критеријумима, 

након чега врши бодовање и сачињава ранг-

листу са редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на 

интервјуу и исту доставља Скупштини 

Општине. 

 

2) Скупштина Општине, цијенећи положај 

кандидата на ранг-листи, доноси одлуку о 

именовању једног члана Општинске изборне 

комисије. 

 

X 

Сагласност на акт о именовању члана 

изборне комисије 

 

1) Након завршене процедуре именовања 

једног члана Општинске изборне комисије, а у 

циљу провођења поступка давања сагласности 

на акт о именовању од стране Централне 

изборне комисије БиХ, Скупштина општине 

доставља Централној изборној комисији БиХ 

сљедећу документацију: 

 

-Одлуку о именовању члана Општинске изборне 

комисије, 

-Упитник са подацима именованог члана 

изборне комисије, 

-Доказ о стручној спреми кандидата - 

именованог члана изборне комисије, односно 

овјерену диплому о стеченој стручној спреми, 

-Доказ о изборном искуству именованог члана 

изборне комисије у смислу тачке VI подтачка 2) 

ове Одлуке, осим у случају који је прописан 

тачком VI подтачка 6) ове Одлуке. Доказ о 

изборном искуству кандидата у смислу тачке VI 

подтачка 2) ове Одлуке мора садржаватаи 

податке о називу изборне комисије и мандатном 
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периоду, односно врсти и години избора и 

називу бирачког мјеста, у којем је именовани 

кандидат био члан бирачког одбора, те податак 

да је именовани кандидат био ангажован у раду 

бирачког одбора и обављао ову дужност. 

-Образац ПБА-3 о пребивалишту именованог 

члана изборне комисије (не старији од три 

мјесеца, од дана издавања од стране надлежног 

органа), 

-Изјаву о националном изјашњењу кандидата – 

именованог члана изборне комисије са 

последњег пописа становништва у Босни и 

Херцеговини, својеручно потписану и овјерену 

код надлежног органа, 

-Изјаву именованог члана изборне комисије да 

није обухваћен одредбама члана 2.3. Изборног 

закона БиХ, својеручно потписану и овјерену 

код надлежног органа и 

-Акте које се односе на објављивање јавног 

огласа и рад конкурсне комисије (одлука о 

расписивању јавног огласа, рјешење о 

именовању конкурсне комисије, јавни оглас, 

доказ о објављивању јавног огласа, критерије за 

оцјењивање кандидата, записнике са састанака 

конкурсне комисије на којим је извршена 

класификација кандидата на оне који 

испуњавају услове тражене јавним огласом и на 

оне који не испуњавају услове, уз образложење, 

записник са одржаног интервјуа, који укључује 

питања и бодове сваког члана конкурсне 

комисије за сваког кандидата, ранг листу са 

редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на 

интервјуу. 

 

2) Централна изборна комисија БиХ даје 

писану сагласност на акт о именовању члана 

иборне комисије, уколико су испоштоване 

процедуре из члана 7. Упутства и уколико 

изабрани кандидат испуњава прописане услове 

и ту сагласност доставља Скупштини Општине, 

коју овај орган доставља и кандидатима који су 

учествовали у поступку именовања. 

 

XI 

Ступање на снагу Одлуке 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-9/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 7. став 1. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини  („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 57/17, 60/17 и 10/18) и 

члана 78. Статута Општине Костајница ( 

„Службени гласник Општине Костајница“, број: 

5/16 и 5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 27.02.2019. године 

донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Конкурсне комисије за 

провођење поступка 

по јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Костајница 

 

I 

Чланови Конкурсне комисије 

 

Овом Одлуком врши се именовање 

Конкурсне комисије за провођење поступка по 

јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Костајница ( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија) у 

слиједећем саставу: 

 

1. Тања Деветак, предсједник, 

2. Горан Милијевић, члан, 

3. Хаседа Суљановић, члан. 

 

II 

Задатак Конкурсне комисије 

 

Задатак Конкурсне комисије је да: 

-сачини записник са састанака конкурсне 

комисије на којим је извршена класификација 

кандидата на оне који испуњавају услове 

тражене јавним огласом и на оне који не 

испуњавају услове, уз образложење,  

-сачини записник са одржаног интервјуа, који 

укључује питања и бодове сваког члана 

конкурсне комисије за сваког кандидата,  

- сачини ранг листу са редослиједом кандидата 

према успјеху (укупном броју бодова), 

постигнутом на интервјуу, 

- поднесе писани извјештај Скупштини 

Општине, у којем наводи све релевантне 

податке за свако лице које је поднијело захтјев 

по јавном огласу. У наведеном извјештају 

Конкурсна комисија врши класификацију 

кандидата на оне који испуњавају услове 

тражене јавним огласом и на оне који не 

испуњавају услове, уз образложење. Са 

кандидатима који испуњавају услове јавног 

огласа Конкурсна комисија обавља интервју, 

према предходно утврђеним критеријумима, 

након чега врши бодовање и сачињава ранг-

листу са редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на 
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интервјуу и исту доставља Скупштини 

Општине. 

 

III 

Примјена прописа у раду Конкурсне 

комисије 

 

Конкурсна комисија је дужна да приликом 

провођења поступка по јавном огласу за избор и 

именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница примјењује важеће 

одредбе Изборног закона БиХ, Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини и 

одредбе Одлуке о објављивању јавног огласа за 

именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница коју је усвојила 

Скупштина Општине Костајница. 

  

IV 

Престанак са радом Конкурсне комисије 

 

Конкурсна комисија престаје са радом 

даном добијања сагласности Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине на акт о 

именовању једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница. 

 

V 

Ступање на снагу Одлуке 

Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-10/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12. став 6. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13,7/14 и 31/16), члана 9. став (3) и 

став (4) Упутства о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини (пречишћени текст), број: 

05-1-02-2-76-3/18 и члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17), Скупштина 

општине Костајница на 21. редовној сједници 

одржаној дана 27.02.2019. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Костајница 

 

1.MУРИС КУЛАГЛИЋ разрјешава се дужности 

члана Општинске изборне комисије Костајница 

због подношења оставке. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине и објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Костајница“. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Ово рјешење је коначно, те против њега 

није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Приједору у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

Број: 01-022-8/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 27.02.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о раду 

Скупштине Општине Костајница за 2018. 

годину. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-2/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 
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Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 27.02.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине не усваја Локални 

акциони план за реинтеграцију БХ држављана 

који се враћају по основу Споразума о 

реадмисији на подручје Општине Костајница за 

период 2019-2022 година; 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-3/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019. г Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 27.02.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Задужује се надлежна служба Општинске 

управе да за прву наредну сједницу Скупштине 

Општине Костајница припреми Одлуку о 

измјени и допуни Програма рада Скупштине 

Општине Костајница за 2019. годину који ће  

садржавати слиједеће програмске теме за 

обраду: 

- Приједлог Годишњег плана изградње, 

реконструкције, одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју општине 

Костајница; 

- Приједлог Одлуке о успостављању спомен 

собе у Општини Костајница; 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-11/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум: 27.02.2019.   Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  

КП „КОМУНАЛНО“ А.Д.     

 

   

 

На основу члана 6. став 2. Статута 

Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 

Костајница, број:01-013-18/11 и 01-013-187/13, 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 05/16 и 5/17 ) и члана 141. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17 и 12/17), Скупштина акционара 

Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 

Костајница на 6. редовној сједници одржаној 

дана 18.02.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Задужује се Начелник Општине да са 

стручним тимом, директором КП „Комунално“ 

ад и Надзорним одбором КП „Комунално“ ад 

изврше анализу пословања у Комуналном 

предузећу са посебним освртом на финансијско 

материјално пословање и предложе Скупштини 

акционара Програм мјера за превазилажење 

кризе у предузећу, све у року 30 дана од дана 

усвајања овог закључка. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-1/19.   ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:18.02.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-249/19. 

Датум: 25.02.2019. 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. и на основу захтјева ЈУ 

Центар за социјални рад број: 02-4-13/19 од 

21.02.2019. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 
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412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300) 

 

На позицију: 

 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Центар за 

социјални рад“  01350300)                                                       

456,00 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“.  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-241/19.  

Датум: 26.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Начелник општине“ 

01350120)     6.000,00 КМ 

 

На позицију: 

511100 – Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката (потрошачка јединица 

„Начелник општине“ 01350120) 6.000,00 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“.  

 НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-250/19.  

Датум: 26.02.2019.  

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. 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, финан. и друштвене 

дјелатности“ 01350140)   4.100,00 КМ 

621100 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности  (потрошачка  

јединица „Одјељење за привреду, финан. и 

друштвене дјелатности“ 01350140) 20.600,00 

КМ 

621300 – Издаци за отплату главнице 

примљених зајмова у земљи (потрошачка  

јединица „Одјељење за привреду, финан. и 

друштвене дјелатности“ 01350140)  2.700,00 КМ 

638100 – Остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти (потрошачка  

јединица „Одјељење за привреду, финан. и 

друштвене дјелатности“ 01350140)  1.200,00 КМ 

 

На позицију: 
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412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)  4.250,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    1.970,00 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка  јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)        50,00 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                            1.550,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка  јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                     400,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                             2.480,00 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    17.900,00 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“.  

 НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-020-248/19.  

Датум: 26.02.2019.  

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

 

Са позиције: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)    2.000,00 КМ 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова  

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)    20.600,00 КМ 

 

На позицију: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    11.265,00 КМ  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    11.335,00 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“.  

  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИ 

Број: 02-020-247/19.  

Датум: 26.02.2019. 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

 

Са позиције: 
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412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Општинска изборна 

комисија“ 01350110)   1.800,00 КМ 

 

На позицију: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    1.800,00 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“.  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-246/19.  

Датум: 26.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица „Начелник општине“ 01350120) 

       11.000,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Начелник општине“ 

01350120)     500,00 КМ  

 

На позицију: 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, фин. и 

друштвене дјелатности“ 0135140)   

       10.500,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)    1.000,00 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“.  

  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-245/19.  

Датум: 26.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  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 пр., 

финансије и дру. дјелатности“  01350140)  

       460,00 КМ 

 На позицију: 

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка  јединица „Одјељење за пр., 

финансије и дру. дјелатности“ 01350140) 

        460,00 КМ 
 

Са позиције: 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Ребулике, оптина и градова 

(потрошачка  јединица „Одјељење за пр., 
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финансије и дру. дјелатности“ 01350140) 

       5.350,00 КМ  
На позицију: 

631900 – Остали издаци (потрошачка  јединица 

„Одјељење за пр., финансије и дру. дјелатности“ 

01350140)      5.350,00 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“.  

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-242/19.  

Датум: 22.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Скупштина општине“ 

01350110)     830,00 КМ 

 

На позицију: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за пр., 

финансије и дру. дјелатности“ 01350140) 

       280,00 КМ  

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељењњ за општу 

управу“ 01350130)    550,00 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“.  

 НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-240/19.  

Датум: 22.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  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 „Скупштина оппштине“ 

01350110)     2.500,00 КМ   

411100 – Расходи за бруто плате 

запослених(потрошачка  јединица „Одјељење за 

пр., финансије и дру. дјелатности“ 01350140)

       168,00 КМ 

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка јединица „Скупштина 

оппштине“ 01350110)   500,00 КМ  

 

На позицију: 

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

Кестенко“ 01350401)     1.155,00 КМ   

411100 – Расходи за бруто плате 

запослених(потрошачка  јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)     1.673,00 КМ  

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 
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рада (потрошачка јединица „Одјељење за пр., 

финансије и дру. дјелатности“ 01350140) 

            340,00 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“.  

 НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-244 /19.  

Датум: 25.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18) д о н о 

с и 

О  Д  Л  У  К  У 

о распоређивању средстава буџетске резерве 

 

1. Одобрава се распоређивање средстава из 

буџетске резерве у износу од:        11.001,00  КМ 

2. Распоређивање средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршено на позицију: 

 

-414100 – Субвенције (потрошачка јединица 

„Начелник општине“ 01350120)     11.001,00 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: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-243 /19. 

Датум: 26.02.2019. 

 

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) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о распоређивању средстава буџетске резерве 

 

1. Одобрава се распоређивање средстава из 

буџетске резерве у износу од: 5.000  КМ 

 

2. Распоређивање средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршено на позицију: 

 

-412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуикациионих и транспортих 

услуга (потрошачка  јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)   400,00 KM 

-412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуикациионих и транспортих 

услуга (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)   2.800,00 KM  

-415200 - Гранотови у земљи (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, фин. и 

друш.дјелтаности 01350140)  1.100,00 КМ  

-412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја  (потрошачка  јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)   700,00 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: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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