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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 1/19 

 

 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-07/19.                                                                

Датум: 08.01.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 5/16), чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

621100 - Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вирједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                     8.700,00 КМ 

 

На позицију: 

 

412800 - Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средне 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                            6.000,00 КМ 

 

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                             2.700,00 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: 02-020-67/19. 

Датум: 17.01.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

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

Средњошколског центра број: 262-49/2018 од 

31.12.2018. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

 

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                           1.756,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја  (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар“ 08150037)    40,00 КМ 

 

На позицију: 

 

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                              1.490,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               266,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица  

„Средњошколски центар“ 08150037)    40,00 КМ 

2. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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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: 02-020-168/19.                                                               

Датум: 05.02.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

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

Народне бибилиотеке „Невенка 

Станисављевић“ број: 01/01-29/19 од 28.01.2019. 

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, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007)                                                   20,42 КМ   

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)                 

81,35 КМ 

 412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007)                                                 103,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге  

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)          151,69 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“  0818007)           10,40 

На позицију: 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 0818007)     48,36 КМ  

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица „Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић“ 

0818007) 318,50 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: 02-020-167/19.                                                                 

Датум: 06.02.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

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

Средњошколског центра број: 03-14/2019 од 

04.02.2019. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 

 

Са позиције: 

 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица 

„Средњошколски центар“ 08150037) 570,00 КМ 

 

На позицију: 

 

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица  „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 570,00 КМ   
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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: 02-020-166/19.                                                                

Датум: 06.02.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

412100 – Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   34.630,00 КМ 

621100 - Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вирједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   32.150,00 КМ 

 

На позицију: 

412200 - Расходи по основу утрошка 

енергије,комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица 

„Одјељење за општу управу“ 01350130)  

9.900,00 КМ 

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)      2.455,00 КМ 

412600 - Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)  2.365,00 КМ 

412700 - Расходи за стручне услуге  

(потрошачка  јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)      6.680,00 КМ 

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                              7.610,00КМ  

 419100 – Расходи по судским рјешењима 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                             4.620,00 КМ  

487200 – Трансфери ентитету (потрошачка 

јединица „Одјељење за општу управу“ 

01350130)                                          1.000,00 КМ 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 01350140) 32.150,00 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: 02-020-165/19.                                                               

Датум: 07.02.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

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

Центар за социјални рад  број: 02-4-6/19 од 

06.02.2019. 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: 

416100 - Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                   1.584,00 КМ   

 

На позицију: 

 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)                 1.100,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                      120,00 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                      315,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)                      49,00 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: 02-020-164/19.                                                               

Датум: 11.02.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

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

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2018. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/17) и 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2018 годину 

број: 01-022-155/18. и захтјева ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ број: 01-60-43/19 од 

04.02.2019. и број: 01-60-46/19 од 11.02.2019. д о 

н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 

Са позиције: 

411100 – Расходи за бруто плате запослених 

потрошачка јединица  „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                             47,40 КМ 

411300 - Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата (потрошачка јединица 

„ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 01350401)177,60 

КМ  

412400 – Расходи за метеријал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 862,00 КМ  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                             57,00 КМ 

511100 – Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката (потрошачка јединица  „ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ 01350401)   975,00 КМ 

На позицију: 

411200 – Расходи по освноу бруто накнада 

трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада(потрошачка 

јединица  „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ 

01350401)                                               225,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           344,00 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           575,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 975,00 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. 

 

НАЧЕЛНИК  
Број: 02-020-60/19 

Датум: 17.01.2019. gодине 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

60. став (1) алинеја 17. и члана 79. Статута 
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Општине Костајница (“Службени gласник 

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

начелник Општине Костајница дана 17.01.2019. 

gодине доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Јавне установе “Туристичка 

организација Општине Костајница” , број:03-

325-08/19 од 10.01.2019. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

     НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дип.ек.,ср. 

 

НАЧЕЛНИК  
Број: 02-020-59/19 

Датум: 17.01.2019. gодине 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

60. став (1) алинеја 17. и члана 79. Статута 

Општине Костајница (“Службени gласник 

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

начелник Општине Костајница дана 17.01.2019. 

gодине доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама 

и другим личним примањима запослених у 

Јавној установи “Туристичка организација 

Општине Костајница”, број:03-325-09/19 од 

10.01.2019. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

     НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дип.ек.,ср. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.





 

 

 


