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    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 12/15 
_________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 62. Закона о задужењу, дугу 

и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14) , 

члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Одлуке о 

алокацији кредитних средстава Свјетске банке – 

Међународне асоцијације за развој по Хитном 

пројекту опоравка од поплава( „Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/15) и члана 

56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број:12/05,1/07), 

Скупштина општине Костајница  на сједници 

одржаној дана  02.11.2015.године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

o прихватању  кредитних средстава  Свјетске 

банке - Међународне асоцијације  за развој  по 

Пројекту  хитног опоравка од поплава  

 

I 
Прихватају се кредитна средстава Свјетске 

банке - Међународне асоцијације за развој по 

Хитном пројекту опоравка од поплава у износу од 

400.000 SDR (888.000 КМ ). 

  

II 
Кредитна средства из тачке I ове Одлуке  

користиће се за санацију штета од поплава на 

инфраструктурним објектима, као што је 

предвиђено по компоненти 2Б „ Пројекта хитног 

опоравка од поплава“,  и то: 

1. Санација изворишта Градског водовода, 

2. Санација локалне депоније, 

3. Санација и реконструкција пута 

Мракодол-Бегићи- рибњак фаза 1, 

4. Санација и реконструкција пута 

Мракодол-Ријека-СВ.Вид-Л05,  

5. Санација и реконструкција пута 

Мракодол-Глушице-Св.Вид-Брдар,  

6. Санација и реконструкција пута Брдар-

Станићи-Ул.П.Пеције, 

7. Санација и реконструкција пута Зовик-

спој са Р-475 до Боројевић Младена, 

8.  Санација и реконструкција пута 

Подошка-спој са Р-475–дом стара 

Подошка, 

 

9.  Санација и реконструкција пута 

Календери – крај асфалта-школа, 

10. Санација и реконструкција пута Гумњани 

– крај асфалта-Грубљешићи, 

11.  Санација и реконструкција пута 

Петриња-Баринац-Стијак Милан, 

12. Санација и реконструкција пута у 

Побрђанима-кроз насеље-Л08, 

13. Санација и реконструкција пута Тавија-

Стијаци-гробље, 

14. Санација и реконструкција улице у 

Костајници-Бубњарица, 

15. Санација и реконструкција пута 

Костајница - Тркуље Цвијићи 

(мрциниште), 

16. Санација и реконструкција пута 

Г.Слабиња- спој са Р-475 – Палија Драго. 

Наведени пројекти су евидентирани у 

Елаборату штета и подлажу процедурама 

Управног Одбора Пројекта и Свјетске банке. 

 

III 

Кредит из тачке I ове Одлуке одобрава се 

општини Костајница под сљедећим условима: 

 

- Износ кредита:888.000,00 КМ; 

- Рок отплате 25 година,(дугорочни 

кредит); 

- Период одгоде плаћања: до 5 (пет) година 

који је урачунат у рок отплате; 

- Каматна стопа; 1,25 % годишње; 

- Сервисни трошкови  0,75 % годишње на 

повучени износ кредита; 

- Комисиона провизија до 0,50 %  на 

одобрена а неповучена средства; 

- Отплата главнице: полугодишње 

15.фебруар и 15.август; 

- Начин осигурања дуга: мјенице са 

мјеничном изјавом и бјанко потписани налози  за 

плаћање; 

- Валута отплате: ЕУРО или КМ, у 

еквивалентном износу SDR, 

- Коефицијент сервиса дуга општине 

Костајница у складу са ограничењима износи 

16,86 %; 

- Отплата главнице у износу 1,65 % почиње 

15 августа 2019.године, а завршава 15.фебруара 
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2029.године, а отплата главнице  у износу од  3,35 

% кредита почиње 15.августа  2029. године, а 

завршава 15.фебруара 2039.године. 

 

IV 

Права и обавезе између уговорених страна, 

општине Костајница и Министарства финансија 

Републике Српске, регулисаће се посебним 

уговором. 

 

V 

Предметно задужење је изузето из члана 59. 

Закона о задужењу, дугу и гранцијама Републике 

Српске у складу са измјенама и допунама члана 62 

истог закона из разлога што ће кредит бити 

утрошен за санацију штета из јединственог 

регистра штета Републике Српске прописаног 

Законом о фонду солидарности за обнову 

Републике Српске који се финансирају из ових 

средстава. 

 

VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

VII 
Овлашћује се Начелник општине Костајница 

да у име Општине, потпише суспидијарни 

поразум између Републике Српске и општине. 

 

VIII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику  

општине Костајница“. 

 

Број. 01-013-210/15.                

Датум: 02.11.2015.  

 

           ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

       Вахидин Будимлић, дипл.инг.менаџмента, с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 131.Пословника Скупштине 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 12/09), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној  дана 

02.11.2015.године донијела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 02.11.2015.године 

овлашћује потпредсједника Скупштине општине 

да потпише донешену одлуку о кредитном 

задужењу. 

 

2. Скупштина општине обавезује секретара 

Скупштине општине да предметну одлуку овјери 

печатом СО-е Костајница, и да у складу са 

Пословником и Статутом чува печат СО-е. 

 

3. Скупштина општине изражава резерву 

према дописима које је предсједник СО-е упутио  

Министарству финансија РС и изнешене ставове 

сматра да су лични ставови предсједника СО-е . 

 

4. Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику  општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-013-209/15     

Датум: 02.11.2015.    

                     

 ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

         Вахидин Будимлић,дипл.инг.менаџмента,с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14), на основу 

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

60-233/15 од 06.11.2015.   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:    

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених (потрошачка 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“         

1350401)                                                 5.683,16 КМ  

412400 – Расходи за материјал за посебне намјене 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“1350401)                              1.000,00 КМ  

412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“1350401)                                 110,00 КМ  
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2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:     

412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“                             

1350401)                                                 5.683,16 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 1350401)                                500,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и опреме 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 1350401)                                610,00 КМ 

  

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-1586/15                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 10.11.2015.       Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

                                ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

                                 Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


