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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 6/18 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНА 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

330. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике  Српске“, број: 124/08, 

95/11), члана 2. став (4) Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрмабено - 

отаџбинског рата Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

43/07,73/08 и 18/11) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.06.2018. године доноси 

слиједећу:   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу права располагања - власништва  

земљишта на којем су изграђени стамбени 

објекти са  Општине Костајница на носиоце 

рјешења о додјели на коришћење стамбених 

објеката (типских кућа) породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида 

 

I 

Овом Одлуком  преноси се право 

располагања - власништва над земљиштем на 

којем су изграђени стамбени објекти на којима 

је утврђено право својине у корист Општине 

Костајница, на лица који су носиоци рјешења о 

додјели на коришћење стамбених јединица - 

типских кућа, намјенски направљених за 

породице погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено - отаџбинског рата 

Републике Српске. 

 

II 

Скупштина Општине Костајница преноси 

право располагања - власништва на  земљишту 

на којем  се налазе 4 стамбена објекта - типске 

куће изграђене у улици Скендера Куленовића, 

означеним са: 

 

1.к.ч. број 1046/14 - Циглана пашњак, површине 

315 м
2 

, уписана у ПЛ број 311 што одговара 

старом премјеру к.ч. број 392/4, површине 300 м 

2
  ,уписана у зк уложак 32 - корисник Савка 

Ћибић; 

2. к.ч. број 1046/16 - Циглана пашњак, 

површине 347 м
2 

, уписана у ПЛ број 311 што 

одговара старом премјеру к.ч. број 392/54, 

површине 347 м 
2 

, уписана у зк уложак 2189 - 

корисник Горан Милошевић; 

3. к.ч. број 1046/17 - Циглана пашњак, 

површине 289 м
2 

, уписана у ПЛ број 311 што 

одговара старом премјеру к.ч. број 392/55, 

површине 289 м 
2 

, уписана у зк уложак 2189 -

корисник Станојка Гороња; 

4.  к.ч. број 1046/18-Циглана пашњак, површине 

293 м
2 

, уписана у ПЛ број 311 што одговара 

старом премјеру к.ч. број 392/56, површине 293 

м 
2 

, уписана у зк уложак 2189 - корисник 

Бранка Бањанац; 

 

III 

Начелник Општине ће са свим носиоцима 

рјешења о додјели стамебног објекта на 

коришћење, односно уговора о откупу 

стамбеног објекта, закључити Уговор о преносу 

коришћења без накнаде, а у складу са одредбама 

члана 330. Закона о стварним правима чиме ће 

се успоставити јединство земљишта и зграде 

која је на њему изграђена. 

 

IV 

Власници стамбеног објекта дужни су да 

проведу поступак укњижбе пред органом управе 

надлежним за имовинско-правне послове у 

катастарском и грунтовном операту. 

 

V 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Начелник Општине и Одјељење за општу 

управу.  

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-81/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНE 
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На основу члана 145. став (1) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.06.2018. године 

донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о успостављању сарадње између Општине 

Костајница у Републици Српској, Босна и 

Херцеговина и Опћине Калник у Републици 

Хрватској 

 

I 

Скупштина Општине Костајница, ради 

даљњег развоја пријатељских веза на темељу 

обостраног разумијевања, а у циљу размјене 

добрих пракси и искустава, те пружања стручне 

помоћи,  прихвата успостављање сарадње и 

пријатељства на подручју друштвених 

дјелатности, привреде и локалне самоуправе 

између Општине Костајница у Републици 

Српској, Босна и Херцеговина и Опћине Калник 

у Републици Хрватској. 

 

II 

Овлашћује се начелник Општине 

Костајница да потпише Споразум о сарадњи 

између Општине Костајница у Републици 

Српској, Босна и Херцеговина и Опћине Калник 

у Републици Хрватској (у даљем тексту: 

Споразум о сарадњи) 

 

III 

Након потписивања, Споразум о сарадњи 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

IV 

Ова Одлука на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-82/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16)  и члана 78. 

Статута Општине Костајница  („Службени 

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

), Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној  дана 25.06.2018. године  доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о поништењу дијела Јавног конкурса 

за избор и именовање чланова Управних 

одбора јавних установа 

и Надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница 

 

I 

Поништава се дио Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница који је 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број: 12/18 од 13.02.2018. године и у 

дневним новинама „Блиц“ дана 14.02.2018. 

године, у дијелу који се односи на позицију 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комунално“ а.д. Костајница - пет чланова 

(тачка I подтачка 5.  и тачка V подтачка I.5.) и 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Костајница“ са по. Костајница - три члана, 

(тачка I подтачка 6.  и тачка V подтачка I.6.) 

 

II 

Задужује се предсједник Скупштине 

Општине да проведе поступак поништења 

дијела Јавног конкурса из тачке I ове Одлуке. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-85/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.06.2018. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

расписивању поновног Јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Надзорног 

одбора КП „Комунално“ ад Костајница и 

чланова Надзорног одбора ЈП „Радио 

Костајница“ 

 

I 
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Расписује се поновни Јавни конкурс за 

избор и именовање чланова Надзорног одбора 

КП „Комунално“ ад Костајница и чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио Костајница“. 

  

II 

Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање надзорних одбора из тачке I 

ове Одлуке прописани су Одлуком Скупштине 

Општине о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа 

којих је оснивач Општина Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:15/17). 

 

III 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 30 

дана од дана расписивања Јавног конкурса. 

Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Комунално“ ад 

Костајница и чланова Надзорног одбора ЈП 

„Радио Костајница“ објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 

„Блиц“. 

 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисије за избор 

које ће именовати Скупштина Општине 

Костајница посебном одлуком. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-86/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

25.06.2018. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о именовању 

Комисијa за избор Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних 

предузећа којих је оснивач Општина 

Костајница 

 

I 

Тачка VI Одлуке о именовању Комисијa за 

избор Управних одбора јавних установа и 

Надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-

117/17 од 27.12.2017. године („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:15/17) се 

мијења и гласи: 

 

„Именује се Комисија за избор Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комунално“а.д. 

Костајница, у саставу: 

 

1. Мирјана Крњаић - предсједник, 

2. Ненад Рељић - члан, 

3. Бранка Кецман - члан, 

4. Елвис Халиловић - члан, 

5. Љиљана Стијак - члан“ 

 

II 

Тачка VII Одлуке о именовању Комисијa за 

избор Управних одбора јавних установа и 

Надзорних одбора јавних предузећа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-

117/17 од 27.12.2017. године („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:15/17) се 

мијења и гласи: 

 

„Именује се Комисија за избор Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Костајница“ , у 

саставу: 

 

1. Горан Милијевић - предсједник, 

2. Мирсад Ковачевић - члан, 

3. Александар Пашић - члан, 

4. Давор Стијак - члан, 

5. Милена Гавриловић - члан.“ 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-87/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту  („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 

14/10, 05/12); члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 78. Статута 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.06.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма утрошка средстава 

остварених од накнада 

за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју Општине Костајница за 

2018. годину 

 

I 

Усваја се Програм утрошка средстава од 

накнада за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе на 

подручју Општине Костајница  за 2018. годину, 

како слиједи: 

 

Програм утрошка средстава остварених од 

накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју 

Општине Костајница за 2018. годину 

 

Планирана средства по основу накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју Општине 

Костајница за 2018. годину у износу од 3.000,00 

КМ расподијелиће се на слиједећи начин: 

 

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

ИЗНОС 

У КМ 

 

 

 

1. 

Изградња одводних 

канала и санација 

постојеће каналске 

мреже на подручју 

Општине Костајница у 

2018. години у сврху 

спровођења 

противерозионих мјера и 

мелиорације 

пољопривредног 

земљишта слабијег 

квалитата. 

 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

II 

Средства остварена по основу накнаде за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, врста прихода 722425, 

утврђена у Програму из тачке I ове Олуке, 

трошиће се сразмјерно степену извршења у 

односу на план.  

 

III 
Начелник Општине ће поднијети извјештај 

о утрошеним средствима Скупштини Општине 

Костајница, најкасније до 31.03.2019. године. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница “. 

 

Број: 01-022-90/18.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.Никола Јањетовић,дипл.ек. ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  

На основу члана 89. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр 

75/08,60/13); члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 78. Статута Oпштине Костајница 

(„Службени гласник Oпштине  Костајница“ 

број: 05/16 и 5/17) , Скупштина Oпштине 

Костајница на сједници одржаној дана 

25.06.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег плана утрошка 

намјенских средстава од накнада по основу 

продаје шумских дрвних сортимената  на 

подручју Oпштине  

Костајница за 2018. годину 

 

I 

Усваја се Годишњи план утрошка намјенских 

средстава од накнада по основу  продаје 

шумских дрвних сортимената на подручју 

Oпштине Костајница за 2018. годину, како 

слиједи: 

 

Годишњи план утрошка намјенских 

средстава  од накнада по основу  продаје 

шумских дрвних сортимената  

на подручју Oпштине Костајница за 2018. 

годину 

 

Планирана средства од накнада по основу  

продаје шумских дрвних сортимената на 

подручју Oпштине Костајница за 2018. годину у 

износу од 76.000,00 КМ расподјељују се на 

следећи начин:  

 

 

II 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС у КМ 

 

1. 

Финансирање 

реконструкције и 

одржавања локалних и 

шумских камионских 

путева 

 

76.000,00 
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Средства утврђена у Годишњем плану из 

тачке I ове Одлуке трошиће се сразмјерно 

степену извршења у односу на план. У случају 

да остварена средства од продатих дрвних 

сортимената у 2018. години буду виша у односу 

на извршење предвиђено овим Планом, више 

остварена средства биће утрошена за 

асфалтирање дијела локалних путева на 

неразвијеним подручјима у складу са 

Средњорочним програмом изградње, 

реконструкције и одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју Oпштине 

Костајница. 

 

III 
Начелник Општине ће поднијети извјештај 

о утрошеним средствима Скупштини Oпштине 

Костајница, најкасније до 31.03.2019. године. 

 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Oпштине Костајница“. 

 

Број: 01-022-88/18  ПРЕДСЈЕДНИК СО-e 

Датум:25.06.2018.Никола Јањетовић,дипл.ек. ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 195. Закона о водама  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

50/06, 92/09, 121/12), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ ,број: 97/16) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница “,број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.06.2018. године, 

донијела је 

  

О Д Л У К У 

о усвајању Програма утрошка средстава 

остварених од посебних 

водних накнада на подручју Oпштине 

Костајница за 2018. годину 

 

I 

Усваја се Програм утрошка средстава 

остварених од посебних водних накнада на 

подручју Општине Костајница за 2018. годину, 

како слиједи: 

 

Програм утрошка средстава остварених од 

посебних водних накнада на подручју Општине 

Костајница за 2018. годину 

 

Средства планирана у Буџету за 2018. 

годину у износу од  17.000,00  КМ по основу 

посебних водних накнада ће се утрошити на 

слиједећи начин:  

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

ИЗНОС У 

КМ 

 

 

1. 

Изградња насипа и 

одводних канала и 

санација постојеће 

каналске мреже на 

подручју Општине 

Костајница у 2018. 

години. 

17.000,00 

 

II 

Средства утврђена у Програму из тачке I 

ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену 

извршења Буџета у односу на план. 

 

III 

Начелник Општине ће поднијети извјештај 

о утрошеним средствима Скупштини Општине 

Костајница, најкасније до 31.03.2019. године. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница “. 

 

Број: 01-022- 89/18  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 155. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.06.2018. године 

донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1.Именује се Одбор за жалбе Општине 

Костајница у слиједећем саставу: 

 

1. Душко Родић, дипломирани правник - 

предсједник; 

2. Мр Весна Аћић - члан; 

3. Споменка Рађеновић, дипломирани 

правник - члан. 
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2. Одбор за жалбе именује се на мандатни 

период од четири (4) године, са могућношћу 

поновног избора. 

 

3. Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

немају статус службеника и намјештеника у 

Општинској управи. 

 

4. Одбор за жалбе одлучује у другом степену о 

жалбама учесника јавног конкурса у поступку 

запошљавања у општинску управу, о жалбама 

које се односе на статусна питања службеника, 

као и о другим жалбама утврђеним Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе. 

 

5.Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-79/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

    

На основу члана 39 став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 2018. године донијела 

је: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

1.Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 

Одбора за жалбе Општине Костајница, због 

истека времена на који су именовани, у 

слиједећем саставу: 

 

1. Ранко Бакић, нотар - предсједник 

2. Боривој Гак, адвокат - члан 

3. Мр Весна Аћић – члан. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-80/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној 

25.06.2018. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовање предсједника и 

чланова Одбора за жалбе Општине Костајница 

са приједлогом кандидата за именовање.  

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број:01022-78/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 4) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 25.06.2018. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о 

пословању Jавне установе „Центар за социјални 

рад Костајница“ за 2017. годину, број: 01-530-

2/18 од 15.05.2018. год. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број:01-022-83/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној 

25.06.2018. године доноси слиједећи: 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине не усваја Годишњи 

извјештај о раду Управног одбора Jавне 

установе „Центар за социјални рад Костајница“ 

за календарску 2017. годину, број:01-530-2/18 од 

04.05.2018. год. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број:01-022-84/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница на сједници одржаној 

25.06.2018. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Задужује се Виши стручни сарадник за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Општинске управе Општине Костајница да за 

наредну сједницу Скупштине Општине 

припреми скраћену верзију (сажетак) 

Информације о засијаним површинама у 

прољетној сјетви 2018. године која ће бити, због 

јавности, прочитана на засједању сједнице.  

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број:01-022-91/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2018.  Никола Јањетовић, дип.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) ,чланом 43. 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 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17), и 

Захтејва ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-102/18 од 04.05.2018.   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)              1.122,00 КМ 

411200  - Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада (потрошачка 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 

01350401)                                               400,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

411300 – Расоди за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата (потрошачка  

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““ 

01350401)                                            1.522,00 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“.    

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-778/18                НАЧЕЛНИК 

Датум: 15.06.2018.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 



28.06.2018.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 6,   стр. 8 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Одлука о  преносу права располагања - власништва  земљишта на којем су изграђени стамбени објекти са  
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