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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
БРОЈ 2/15
_____________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
На основу члана 7. став 2. Уредбе о
условима и начину плаћања готовим новцем
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
86/12) и члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
12/05 и 1/07), Начелник општине Костајница
доноси
ОДЛУКУ
о благајничком максимуму за 2015. годину
Члан 1.
Овом одлуком одређује се износ готовог
новца који органи општинске управе могу
држати у својој благајни.
Члан 2.
Висина износа из предходног члана ове
Одлуке је 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде
конвертабилних марака).
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Костајница.
Број: 02-020- 173/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.02.2015. Драго Бундало,дипл.ек.с.р.
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
57. Статута општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07),
начелник општине, доноси:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о корисницима и
висини лимита за службене телефоне
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о корисницима и висини
лимита са службене телефоне број: 02-0201052/13 и 02-020-201/15. године мијења се и
нови гласи:
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. Предсједник Скупштине општине,
4. Секретар Скупштине општине,
5. Савјетник начелника,
6. Начелници одјељења у општинској
управи општине,
7. Шеф Одсјека за финансије,
8. Виши
Стручни
сарадник
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство,
9. Службеник за односе с јавношћу –
портпарол,
10. Технички
секретар
начелника
и
оператер на централи,
11. Комунални полицајац,
12. Кућни мајстор – возач.
Члан 2
Члан 4. став 1. Одлуке корисницима и
висини лимита са службене телефоне број: 02020-1052/13 и 02-020-201/15 године мијења се и
нови гласи:
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. Предсједник Скупштине општине до
50,00 КМ,
4. Савјетник начелника до 50,00 КМ,
5. Секретар Скупштине општине до 50,00
КМ,
6. Начелници одјељења у општинској
управи до 50,00 КМ,
7. Шеф одсјека за финансије до 40,00 КМ,
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8. Виши
стручни
сарадник
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство до
40,00 КМ,
9. Службеник за односе с јавношћу портпарол до 50,00 КМ,
10. Стручни сарадник - секретар начелника
и оператер на централи до 30,00 КМ
11. Комунални полицајац до 40,00 КМ,
12. Кућни мајстор – возач до 50,00 КМ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница“.
Број: 02-020- 277/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2015. Драго Бундало,дипл.ек.с.р.
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
57. Статута општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:12/05, 1/07),
начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о корисницима и
висини лимита за службене телефоне
Члан 1.
Члан 4. став 1. Одлуке корисницима и
висини лимита са службене телефоне број:02020-1052/13 од 17.07.2013. године мијења се, и
нови гласи:
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. Предсједник Скупштине општине до
50,00 КМ,
4. Савјетник начелника до 50,00 КМ,
5. Секретар Скупштине општине до 50,00
КМ,
6. Начелници одјељења у општинској
управи до 50,00 КМ,
7. Виши
стручни
сарадник
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство до
40,00 КМ,
8. Службеник за односе с јавношћу портпарол до 50,00 КМ,
9. Стручни сарадник - секретар начелника
и оператер на централи до 30,00 КМ
10. Комунални полицајац до 40,00 КМ,
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11. Кућни мајстор – возач до 50,00 КМ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница“.
Број:02-020-201/15
НАЧЕЛНИК
Датум, 18.02.2015. Драго Бундало, дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
621100 – Издаци за отплату главнице по
хартијама од вриједности ( потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности “ 0135140) 20.948,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412500 – Расходи за текуће одржавање
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 01350130)
6.948,00 КМ
412700 – Расходи за стручне услуге
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 01350130)
5.500,00 КМ
412900
- Остали
непоменути
расходи
(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности“
01350140)
100,00 КМ
415200 – Грантови у земљи (потрошачка
јединица ''Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности“ 01350140) 8.400,00 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“.
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ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-157/15
Датум: 09.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину,
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14 ), a на
основу Захтјева Средњошколског центра, број:
685-09/2015 од 13.02.2015. 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 позицијa:
412400 – Расходи за материјал за посебне
намјене (потрошачка јединица „Средњошколски
центар“08150037)
7,72 КМ
412500 – Расходи за текуће одржавање
(потрошачка јединица „Средњошколски центар
08150037)
31,30 КМ
412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја
(потрошачка
јединица
„Средњошколски центар 08150037)
80,52 КМ
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка јединица „Средњошколски центар
08150037)
39,48 КМ
511300 – Издаци за набавку постројења и
опреме (потрошачка јединица „Средњошколски
центар 08150037)
1,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
411200 – Расходи за бруто накнаде и остала
лична примања запослених (потрошачка
јединица „Средњошколски центар“
08150037)
68,34 КМ
412300 – Расходи за режијски материјал
(потрошачка јединица „Средњошколски центар“
08150037)
44,92 КМ
412700 – Расходи за стручне услуге
(потрошачка јединица „Средњошколски центар“
08150037)
46,76 КМ
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3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-186/15
Датум: 16.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава из
буџетске резерве у износу од:
10.000,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
- 4125 – Расходи за текуће одржавање
(потрошачка јединица ''Одјељење за општу
управу'' – 01350130) у износу од: 10.000,00 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-225/15
Датум: 19.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.с.р.
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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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
414100 – Субвенције ( потрошачка јединица
„Начелник општине “ 0135120)
2.200,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности“
0135140)
2.200,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-228/15
Датум: 19.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
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О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
412300 – Расходи за режијски материјал
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу “ 01350130)
1.150,00 КМ
412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја (потрошачка јединица „Одјељење за
општу управу “ 01350130)
3.900,00 КМ
412400 – Расходи за материјал за посебне
намјене (потрошачка јединица „Одјељење за
општу управу “ 01350130)
500,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга (потрошачка јединица „Одјељење за
општу управу“ 01350130)
1.150,00 КМ
412500 – Расходи за текуће одржавање
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу “ 01350130)
3.900,00 КМ
412800 – Расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 01350130)
500,00 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.с.р.
Број:02-020-229/15
Датум: 20.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине

Број 2
Костајница“,
доноси

03.03.2015.године
број:

14/13,

06/14

и

Службени гласник општине Костајница
12/14),

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
414100 – Субвенције (потрошачка јединица
„Начелник општине “ 0135120)
1.620,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900
- Остали
непоменути
расходи
(потрошачка јединица „Начелник општине“
01350120)
470,00 КМ
415200 – Грантови у земљи (потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелтаности“ 01350140) 1.150,00 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.с.р.
Број:02-020-230/15
Датум: 23.02.2015.
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НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
621100 – Издаци за отплату главнице по
хартијама од вриједности (потрошачка јединица
„Одјељење за привреду, финсније и друштвене
дјелатности“ 01350140)
13.100,00 КМ

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412700 – Расходи за стручне услуге
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу “ 01350130)
7.100,00 КМ
412800- Расoхди за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 01350130)
6.000,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-231/15
Датум: 20.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
621100 – Издаци за отплату главнице по
хартијама од вриједности (потрошачка јединица
„Одјељење за привреду, финсније и друштвене
дјелатности“ 01350140)
4.120,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка јединица „Општинска изборна
комисија“ 01350111)
4.120,00 КМ

Број 2

03.03.2015.године

Службени гласник општине Костајница

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.с.р.
Број:02-020-232/15
Датум: 20.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених
(потрошачка јединица „Скупштина општине“
0135110)
1.900,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка
јединица „Скупштина општине“
01350110)
1.900,00 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.с.р.

Број:02-020-233/15
Датум: 19.02.2015.
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НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
414100 – Субвенције (потрошачка јединица
„Начелник општине“ 0135120)
1.120,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900
- Остали
(потрошачка јединица
01350120)
511300 – Издаци за
опреме (потрошачка
општине“ 01350120)

непоменути
расходи
„Начелник општине“
920,00 КМ
набавку постројења и
јединица „Начелник
200,00 КМ

3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-234/15
Датум: 20.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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

Број 2

03.03.2015.године

Службени гласник општине Костајница

(„Службени гласник општине
Костајница“,
број: 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о
извршењу Буџета општине Костајница за 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
414100 – Субвенције (потрошачка јединица
„Начелник општине“ 0135120)
300,00 КМ
415200 - Грантови у земљи (потрошачка
јединица „Начелник општине“
01350120)
2.200,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
415200 – Грантови у земљи (потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности“ 01350140) 2.500,00 КМ
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Са позиције:
413300 – Расходи по основу камата на
примљене зајмове у земљи „Одјељење за
привреду, финсније и друштвене дјелатности“
01350140
400,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности“
01350140)
400,00 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.с.р.

3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

Број:02-020-236/15
Датум: 20.02.2015.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК

ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.

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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и

Број:02-020-235/15
Датум: 20.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), д о н о с и
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.с.р.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
517100 – Издаци по основу пореза на додану
вриједност ( потрошачка јединица „Одјељење за
привреду, финансије и друштвне дјелатности“
0135140)
31.950,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникацијских и транспортних
услуга (потрошачка јединица „Одјељење за
општу управу“ 0135130)
6.900,00 КМ

Број 2

03.03.2015.године
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412500 – Расходи за текуће одржавање
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 0135130)
250,00 КМ
412700 – Расходи за стручне услуге
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 0135130)
16.100,00 КМ
412900
- Остали
непоменути
расходи
(потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ 0135130)
8.700,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-237/15
Датум: 19.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
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“
0135120)
1.700,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
415200 – Грантови у земљи (потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности“ 0135140 1.700,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
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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.с.р.
Број:02-020-238/15
Датум: 19.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014.
годину
(„Службени
гласник
општине
Костајница“, број: 14/13, 06/14 и 12/14),
доноси
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава:
Са позиције:
517100 – Издаци по основу пореза на додану
вриједност ( потрошачка јединица „Одјељење за
привреду, финансије и друштвне дјелатности“
0135140)
12.050,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности“ 0135140) 11.385,00 КМ
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених
(потрошачка јединица „Одјељење за привреду,
финансије и друштене “ 0135140)
665,00 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
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Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-285/15
Датум: 27.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), 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 непоменути расходи
(потрошачка јединица „Начелник општине“
0135120)
5,27 КМ
414100 – Субвеницје (потрошачка јединица
„Начелник општине“ 0135120)
760,00 КМ
415200 – Грантови у земљи (потрошачка
јединица „Начелник општине“
0135120)
74,54 КМ
5113 – Издаци за набавку постројења и опреме
(потрошачка јединица „Начелник општине“
0135120)
15,61 КМ
411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка
јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“
01350401)
240,00 КМ
412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуикационих и транспртних
услуга (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за
дјецу „Кестенко“ 01350401)
1.520,00 КМ
412700 – Расходи за стручне услуге
(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу
„Кестенко“ 01350401)
425,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
511100 – Издаци за изградњу и прибављање
стамбених објеката и јединица (потрошачка
јединица „Начелник општне“
0135120)
3.040,42 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
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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.с.р.
Број:02-020-286/15
Датум: 27.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.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 2014. годину
(„Службени гласник општине Костајница“, број:
14/13, 06/14 и 12/14), 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 (потрошачка
јединица „Скупштина општине“
0135110)
411,93 КМ
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених (потр.
јединица „Скупштина општине“
0135110)
45,94 КМ
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка једница „Општинска изборна
комисија“ 01350111)
3.644,04 КМ
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка
јединица
„Општа
управа“
01350130)
1.180,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове
одлуке биће извршена на позицију:
412900 – Остали непоменути расходи
(потрошачка јединица „Скупштина општине“
0135110)
5.281,91 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“.
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ПРИПРЕМИО:
Начелник одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности
Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.
Број:02-020-287/15
Датум: 27.02.2015.

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало,дипл.ек.с.р.

На основу члана 160. Закона о раду –
пречишћени текст (“Службени гласник РС”,
број:55/07) и члана 31. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне
самоуправе (“Службени гласник РС”, број:
114/07) Синдикална организација Општинске
управе Костајница-с једне стране и Начелник
општине
Костајница-с
друге
стране,
02.марта.2015. закључили су:
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА

Члан 1.
Овим
Појединачним
колективним
уговором за запослене у Општинској управи
општине
Костајница
(у
даљем
тексту
„Појединачни колективни уговор“) уређује се
начин обрачуна плата, висина коефицијената
запослених у Општинској управи општине
Kостајница, висина цијене рада и висина
регреса за кориштење годишњег одмора,
зимнице и огрева, јубиларних награда за
запосленe, новчане помоћи у случају смрти
запосленог или члана уже породице запосленог.
Члан 2.
(1) Основна плата за пуно радно вријеме
утврђује се тако што се цијена рада као израз
вриједности за најједноставнији рад помножи са
одговарајућим коефицијентом, који је утврђен
овим Појединачним колективним уговором.
(2) Саставни дио основне плате је увећање
по основу укупног радног стажа запосленог,
које износи 0,5 %, за сваку навршену годину
радног стажа.
Члан 3.
Цијена рада, као израз вриједности за
најједноставнији рад и основ за обрачун плата
запослених у Општинској управи износи 110,00
КМ.
Појединачне плате запослених утврђују се
рјешењем Начелника општине.
Члан 4.
Висинa коефицијената за обрачун плате
запослених у Општинској управи, зависно од
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степена стручне спреме прописане за радно
мјесто и сложености послова, утврђује се на
слиједећи начин:
1. Послови на којима се не захтјева
стручност (неквалификовани радници) или се
захтијева
стручност
полуквалификованог
радника (ПК-радник)..........................................3,5
2. Послови на којима се захтјева
стручност која се стиче средњим образовањем у
трајању од три године (КВ радник-III
степен)...............................................................4,00
3. Послови на којима се захтјева
стручност која се стиче средњим образовањем у
трајању од четири године (IV степен) .........4,90
4. Послови на којима се захтјева
стручност која се стиче специјализацијом на
основу стручности средњег образовања (V
степен) .............................................................5,00
5. Послови на којима се захтјева
стручност која се стиче вишим образовањем (VI
степен) или послови на којима се захтјева
стручност која се стиче првим циклусом
високог образовања са 180 ECTS....................7,00
- Виши стручни сарадници
6. Послови на којима се захтјева
стручност која се стиче високим образовањем
(VII степен) или првим циклусом високог
образовања са 240 ECTS ..............7,70-9,50 и то:
1. Секретар Скупштине..........................9,50
2. Начелник одјељења............................9,20
3. Шеф одсјека........................................8,40
4. Општински инспектори.....................8,40
5. Комунални полицајац........................7,70
6. Самостални стручни сарадници…....7,70
Члан 5.
Плата запослених може се увећати по
основу
обављања
високосложених,
најсложенијих и изузетно значајних послова до
30%, што ће бити регулисано Правилником о
платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Костајница.
Члан 6.
(1) Плата запослених се може увећати за
стимулативни дио, зависно од остварених
посебних резултата у раду.
(2) Висина стимулативног дијела одређује
се у складу са Правилником о платама и
накнадама запослених у Општинској управи
општине Костајница.
Члан 7.
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Плата запослених који немају положен
стручни испит или други одговарајући стручни
испит, који су по закону дужни положити,
умањује се за 20%.
Члан 8.
Запослени који су распоређени на радна
мјеста за која је алтернативно прописана
стручна спрема као услов за обављање послова
тог радног мјеста плата се обрачунава у висини
средње вриједности распона коефицијента
прописаних за виши степен алтернативно
прописане стручне спреме.
Члан 9.
Када запослени врши замјену другог лица у
трајању дужем од три дана, узастопно, обрачун
плате за период у којем врши замјену ће се
извршити према коефицијенту за обрачун плате
лица које замјењује.
Члан 10.
На
терет
материјалних
трошкова
запослених се исплаћује дневница за службено
путовање у Републици Српској, Федерацији
Босне и Херцеговине и у иностранство, накнада
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла, накнада за повећане
трошкове боравка за вријеме рада на терену,
трошкови топлог оброка, отпремнина приликом
одласка у пензију, накнада трошкова за
кориштење сопственог аутомобила у складу са
Посебним колективним уговором за запослене у
области локалне саоуправе Републике Српске.
Члан 11.
(1) На терет материјалних трошкова
запосленим се исплаћује регрес за кориштење
годишњег одмора у висини три најниже
утврђене плате у Републици Српској.
(2) На терет материјалних трошкова
запослених се могу исплатити средства за
обезбјеђење зимнице и огријева, у висини три
најниже утврђене плате у Републици Српској за
свако давање.
Члан 12.
Запосленом ће се исплатити јубиларна
награда за непрекидно остварени стаж у
Општинској управи за:
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А) 10 година радног стажа- у висини једне
просјечне плате остварене у предходној години
у Општинској управи Костајница;
Б) 20 година радног стажа- у висини двије
просјечне плате остварене у предходној години
у општинској управи Костајница;
В) 30 година радног стажа- у висини три
просјечне плате остварене у предходној години
у општинској управи Костајница;
Члан 13.
Запосленом и његовој породици може се
одобрити помоћ у случају:
1) смрти запосленог-у висини три просјечне
плате у Републици Српској.
2) смрти члана уже породице (родитељи, брачни
друг, дјеца)-у висини до двије просјечне плате у
Републици Српској.
Члан 14.
На питања која нису регулисана на
другачији
начин
овим
Појединачним
колективним уговором примјењују се одредбе
Посебног колективног уговора за запослене у
области локалне самоуправе Републике Српске.
Члан 15.
Овај колективни уговор се сматра
закљученим, када га у истовјетном тексту
потпишу његови учесници у преговарању.
Члан 16.
Овај Појединачни колективни уговор ступа
на снагу осмог дана од дана објаве у
„Службеном гласнику општине Костајница“.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Појединачног
колективног уговора престаје да важи
Појединачни колективни уговор за запослене у
Општинској
Административној
служби
општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 6/08).
СИНДИКАЛНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА Драго Бундало, дипл.ек.с.р.
ОУ КОСТАЈНИЦА
Број: 03-6/15.
Број: 02-020-266/15
Дана: 02.03.2015.
Дана: 02.03.2015.
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