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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 10/18 
 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 21. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:79/15) и члана 78.Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница је на сједници одржаној 

дана 23.10.2018. године донијела следећу: 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА 

ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ КОСТАЈНИЦА 

 

I 

Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Годишњи Програм рада Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

за радну 2018/2019 годину, број:01-60-214/18 од 

20.09.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-99/18.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.10.2018.    Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 43. став (7) тачка 8) и 

става (10) Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/15) и члана 78. Статута 

Oпштине Костајница („Службени гласник 

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

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.10.2018. године донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

o давању сагласности за проширење 

мјешовите васпитне групе 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 

 

I 

Даје се сагласност Јавној предшколској 

установи Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

за проширење мјешовите васпитне групе, 

односно за упис већег броја дјеце у мјешовиту 

васпитну групу у текућој радној 2018/2019 

годину, с тим да број уписане дјеце не може 

бити увећан за више од 20% од броја утврђеног 

чланом 43. став (7) тачка 8) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15). 

 

II 

Мјешовита вртићка група у Јавној 

предшколској установи Клуб за дјецу 

„Кестенко“ може да броји највише тридесет (30) 

дјеце. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-100/18  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.10.2018.     Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

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 

23.10.2018. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању Комисијa за 

избор директора 

јавних установа којих је оснивач Општина 

Костајница 

 

I 

У тачки IV Одлуке о именовању Комисијa 

за избор директора јавних установа којих је 

оснивач Општина Костајница, број:01-022-

114/17 од 27.12.2017. године („Службени 
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гласник Општине Костајница“, број:15/17) 

подтачка 4. се мијења, тако да умјесто  

 

„4. Драган Грубљешић, члан,“ 

 

треба да стоји 

 

„4. Милена Гавриловић, члан.“ 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Oпштине Костајница“. 

 

Број: 01-022-101/18     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   

Датум: 23.10.2018.    Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 21. став 6. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:79/15) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

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

Општине Костајница је на сједници одржаној 

дана 23.10.2018. године донијела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине Костајница усваја 

Извјештај о раду за радну 2017/2018 годину 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, број:01-60-213/18 од 

19.09.2018. године. 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном  

гласнику Општине Костајница“. 

  

Број: 01-022-98/18.    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.10.2018. Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. став (1.) тачка 18.) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

60. Статута општине  Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број 5/16),члана 

16. Правилника о условима и начину 

остваривања субвенција за самозапошљавање у 

производним, занатским и услужним 

дјелатностима (''Службени гласник Општине 

Костајница'', број 12/17 и 5/18), Одлуке о 

усвајању Буџета општине Костајница за 

2018.годину („Службени гласник општине 

Костајница“, број 14/17) и  на основу ранг листе 

Тима за имплементацију потицаја за 

самозапошљавање Начелник  општине дана 

01.10.2018. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додјели подстицаја за самозапошљавање 

 

I 

Општина Костајница у оквиру МЕГ 

пројекта додјељује средства за 

самозапошљавање за 2018/2019 годину (колико 

траје пројекат) слиједећим апликантима: 

 

Р.б

р. 

Име и презиме Дјелатност Износ  

1 

Зоран Ивковић 

Занатство-

Каменорезачка 

радња 

10.000,00КМ 

2 

Бојан Новаковић 

Здравство-

Стоматолошка 

ординација 

10.000,00КМ 

3 
Драган Бјелајац 

Занатство- 

Прерада дрвета 
9.700,00КМ 

4 
Душка Пашић 

Угоститељство- 

Брза храна 
9.780,00КМ 

5 Здравко 

Боројевић 

Угоститељство- 

Брза храна 
10.000,00КМ 

 
УКУПНО 

СРЕДСТАВА 
49.480,00КМ 

 

II 

Са апликантима из тачке I ове Одлуке 

Начелник општине ће закључити појединачне 

уговоре о додјели подстицајних средстава. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се за календарску 

2018/2019 годину и биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Костајница. 

 

Број: 02-020-315.1/18               НАЧЕЛНИК 

Датум: 01.10.2018.         Драго Бундало, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 43. став 17. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05, 

98/13),  члана 153. Закона о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 74/08, 71/09, 104/11 и 

33/14) и члана  60. Статута општине  Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број 
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5/16, 5/17), Начелник  општине дана 23.10.2018. 

године доноси 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању трошкова превоза ученика 

 

1.Општина Костајница ће из средстава буџета 

општине суфинансирати трошкове превоза 

ученика Основне школе „Петар Мећава“ у 

школској 2018/19, који станују на удаљености 

већој од четири километра од школе у 

мјесеченом износу од највише 3.800,00 КМ, у 

зависности од броја радних дана у току мјесеца, 

а у складу са Правилником о школском 

календару за школску 2018/19 годину 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

57/18) 

 

2.Министарство просвјете и културе у Влади 

Републике Српске ће суфинансирати трошкове 

превоза ученика у износу од 1.587.00 КМ. 

 

3.Фактуру за превоз ученика на износ који 

суфинансира општина Костајница превозник 

„MГ ТУРИНГ“ ДОО доставља општини 

Костајница. 

 

4.Комисија за анализу предмета превоза ђака 

ОШ „Петар Мећава“ у школској 2018/19 је 

обавезна да контролиште фактуре  у вези броја 

радних дана. 

 

5.Одобрена средства исплатиће се са буџета 

Општине, конто буџета: 416100 Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општиан и градова (Суфинансирање 

превозаученика), на жиро-рачун број: 562 007 

8115 8112 84. 

 

6.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

7.Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 

школском календару за школску 2018/19 годину 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

57/18) 

 

8.Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Костајница. 

 

НАЧЕЛНИК  

Драго Бундало, дипл.ек. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1188/18. 

Датум: 21.09.2018. 

 

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 Средњошколског центра број: 135-

29/2018 од 20.09.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  

08150037): 

 

Са позиције:  

412600 - Расоди по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                             530,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

 

412700 – Расходи за стучне услуге (потрошачка 

јединица „Средњошколски центар“ 08150037) 

530,00 КМ 
 

4.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

5.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: 02-020-2174/18.                                                                                         

Датум: 30.10.2018. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине  
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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),    д о 

н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комунанлих, комникационих и танспортних 

услуга  (потрошачка  јединица „Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности“  

01350140)                                               140,00 КМ 

 

На позицију: 

 

419100 - Расходи по судским рјешењима  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)                               140,00 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: 02-020-2175 /18. 

Датум: 30.10.2018. 

 

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 Средњошколског центра број: 262-

06/2018 од 30.10.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  

08150037): 

 

Са позиције:  

412600 - Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар“ 08150037)  604,10 КМ 

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „Средњошколски 

центар“  08150037)                                604,10 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. 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-2176/18. 

Датум: 29.10.2018. 

 

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),    д о 

н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 
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Са позиције: 

415200 - Грантови у земљи (потрошачка 

јединица „Начелник општине“ 01350120)   

28.000,00 КМ 

413100 - Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности (потрошачка јединица „Одјељење 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   11.500,00 КМ 

На позицију: 

412700 - Расходи за стручне услуге  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)                            4.635,00 КМ 

412800 - Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средне  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)                          25.700,00 КМ 

412900  - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)     6.165,00 КМ                   

419100  - Расходи по судским рјешењима  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“  01350130)      3.000,00 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: 02-020-2177/18.                                           

Датум: 29.10.2018. 

 

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),    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, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   26.900,00 КМ 

621100 - Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вирједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   26.000,00 КМ 

 

На позицију: 

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 

515,00 КМ  
418100 - Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови између јединица власти  

(потрошачка  јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 

21.540,00 КМ 
611400 - Издаци за дате зајмове (потрошачка 

јединица  „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140) 1.000,00 КМ 

631900 - Издаци за дате зајмове (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140) 29.845,00 

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: 02-020-2178/18.                                                                            

Датум: 29.10.2018. 

 

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 
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гласник општине Костајница“ број 14/17),    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 привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140)    

410,00 КМ 

 

На позицију: 

411300 - Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског одуства и 

осталих накнада плата  (потрошачка  јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                        410,00 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: 02-020-2179 /18.                                                                                

Датум: 29.10.2018. 

 

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 

Захтјева Народне бибилиотеке „Невенка 

Станисављевић“ број: 01/01-472/18 од 

15.10.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007): 

 

Са позиције:  

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка јединица ''Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

08180007)                                               300,00 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица ''Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић““  

08180007)                                               300,00 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица ''Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007)   50,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007) 200,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

511300 – Издаци за набавку постојења и опреме 

(потрошачка јединица ''Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007) 850,00 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. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-2180 /18.                                                                                        

Датум: 29.10.2018. 

 

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 
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гласник општине Костајница“ број 14/17), и 

Захтјева ЈУ Центра за социјални рад број: 02-4-

64/18 од 19.10.2018.   д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“  01350300): 

 

Са позиције:  

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                      400,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412500 –  Расходи за текуће одржавање (пот. 

јединица „Центар за социјални рад“ 01350300) 

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, 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: 02-020-2181/18.  

Датум: 29.10.2018. 

 

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-

60-244/18 од 25.10.2018.   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)                        5.433,00 КМ 

412600 - Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 200,00 КМ 

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           158,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:                                                                                                                              

411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата (потрошачка  

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“  

01350401)                                            3.225,00 КМ  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           358,00 КМ  

638100 – Остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти (пот. јединица ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ 01350401) 2.208,00 

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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