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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013- 398/10 

Датум: 29.11.2010. год. 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

29.11.2010. године усвојила је: 

 

 

О Д Л У К У 
о начину сахрањивања умрлих лица на Српском православном гробљу „Чекиновац“ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се регулише начин сахрањивања и превоз умрлог лица на Српском 

православном гробљу „Чекиновац“ у Костајници. 

 

Члан 2. 

Посмртни остаци покојника до сахране на Српском православном гробљу „Чекиновац“ 

Костајница чувају се у капели на Српском православном гробљу „Чекиновац“ у Костајници. 

 

Члан 3. 

 Посмртни остаци покојника  обавезни су најкасније два ( 2 ) сата прије укопа да се 

превезу у капелу на Српском православном гробљу „Чекиновац“ у Костајници. 

 

Члан 4. 

 Обред и сахрана покојника врши се из капеле на  Српском православном гробљу 

„Чекиновац“ . 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Костајница, а примјењује се од 01.01.2011. године.  

 

 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                      Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:  02-020-2243/10. 

Датум, 08.11.2010. 

 

 

 На основу члана  43. Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05. и  118/05), члана 3.Одлуке о паркирању  („Службени гласник  

општине Костајница“, број: 18/09) и члана 57.Статута општине  Б.Костајница („Службени 

гласник   општине Б.Костајница“, број; 12/05) , Начелник општине , д о н о с и  

 

 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника  о јавним паркиралиштима 

 
Члан 1. 

 У Правилнику  о јавним паркиралиштима  број: 02-020-325/10. од  18.02.2010.године  ( у 

даљем тексту: Правилник) члан  28. став  4. мијења се и гласи: 

 „Годишња  и мјесечна карта   физичких лица може се користити  само за возило  за које 

је издата, а карта правних лица  само за возила тог правног лица“. 

 Иза става  4.додаје  се нови став  5.који гласи: 

 „Правно  лице може годишњу  или мјесечну паркинг   карту у исто вријеме користити 

само за паркинг једног возила.“ 

 

Члан 2. 

 Члан 30.мијења се и гласи: 

 „Годишња и мјесечна паркинг карта  која се издаје физичким лицима  садржи: 

 Име и грб општине  Костајница , регистарски број возила   за које се издаје карта, 

серијски број, годину, односно  годину и мјесец  за који се издаје. 

 Годишња  и мјесечна паркинг карта  која се издаје  правним лицима садржи : 

 Име и грб општине   Костајница , назив правног лица  којем се издаје карта, серијски 

број  , годину, односно  годину и мјесец  за који се издаје.“ 

 

Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Костајница“. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

     НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-2400/10. 

Датум, 30.11.2010. 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник   Републике 

Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 

гласник општине Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке  о извршењу буџета  општине 

Костајница за 2010.годину   („Службени гласник општине   Костајница,  број: 18/09),                        

д о н о с и    

 

О Д Л У К У 
о одобрењу реалокације средстава 

 

 
 

1.Одобрава се реалокација средстава  „Средња стручна школа“ Костајница  (потрошачка  

јединица  08150037), са позиције: 

 

-613 100 – Путни  трошкови (потрошачка јединица  „Средња стручна школа“          

Костајница – 08150037)       388, 50  КМ 

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 

са позиције: 

-613 100 – Путни трошкови   (потрошачка јединица „Средња стручна школа“           

Костајница – 08150037)        388, 50  КМ 

 

 на позицију: 

 -613 700 – Трошкови  текућег одржавања   (потрошачка јединица  „Средња  стручна 

школа „  Костајница  -  08150037)      388, 50  КМ 

   

 

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

дјелатности. 

 

4.Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине  Костајница“. 

 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                            /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

     НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-2401/10. 

Датум, 29.11.2010. 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник   Републике 

Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 

гласник општине Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке  о извршењу буџета  општине 

Костајница за 2010.годину   („Службени гласник општине   Костајница,  број: 18/09),                        

д о н о с и    

 

О Д Л У К У 
о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава  „Средња стручна школа“ Костајница  (потрошачка  

јединица  08150037), са позиције: 

-611 200 – Расходи за бруто плате       300,66 КМ 

-613 900 – Уговорене услуге      1.986,05 КМ 

-613 200 – Расходи  по основу утрошка енергије      580,00 КМ 

-613 500 – Трошкови услуга и превоза       185,78 КМ 

-613 800 – Трошкови осигурања         154,00 КМ 

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 

са позиције: 

-611200 – Расходи за бруто плате  (потрошачка јединица „Средња стручна школа“ 

Костајница – 08150037)       300, 66   КМ 

 

на позицију: 

-613100 – Путни трошкови  (потрошачка јединица  „Средња стручна школа“           

    Костајница – 08150037)      300,66  КМ 

 

са  позиције: 

-613 900 – Уговорене услуге  (потрошачка јединица  „Средња  стручна  школа“   

Костајница  - 08150037)       1.986,05 КМ 

 

На позицију: 

-613 100 – Путни трошкови  (потрошачка јединица  „Средња  стручна  школа“   

Костајница  - 08150037)         581,00 КМ 

- 821300 – Информатичка опрема  (потрошачка јединица  „Средња стручна школа“                

Костајница – 08150037)         1.405,05 КМ 

 

Са позиције : 

-613 200 – Расходи   за бруто плате   (потрошачка јединица    „Средња стручна школа“ 

Костајница  - 08150037)          580,00 КМ 
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На  позицију: 

-613 400 -  Набавка материјала   (потрошачка јединица   „Средња стручна                      

школа“ Костајница   - 08150037)          395,00 КМ  

 

-821 300 – Информатичка опрема (потрошачка јединица   „Средња стручна                      

школа“ Костајница   - 08150037)       185,00 КМ 

 

са позиције: 

 -613 500-Трошкови услуга  превоза и горива (потрошачка јединица   „Средња стручна                      

школа“ Костајница   - 08150037)       185,78 

 

 на  позицију: 

 -821 300 – Информатичка опрема (потрошачка јединица   „Средња стручна                      

школа“ Костајница   - 08150037)       185,78 

 

 са позиције: 

-613 800 – Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 

(потрошачка јединица   „Средња стручна   школа“ Костајница   - 08150037)  154,00 КМ 

 

на позицију: 

-821 300 – Информатичка опрема  (потрошачка јединица   „Средња стручна                      

школа“ Костајница   - 08150037)       154,00 КМ 

 

2.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3.Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине  Костајница“. 

 

                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                      /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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С А Д Р Ж А Ј : 

 
- Одлука о  начину сахрањивања   умрлих лица   на Српском православном  

гробљу „Чекиновац“..................................................................... стр 1 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника  о јавним  

паркиралиштима........................................................................... стр 2 

- Одлука о одобравању реалокације  средстава   ........................  стр 3 

- Одлука о одобравању реалокације средстава............................ стр 4-5 

 

 

 

 

ТИРАЖ: 5 примјерака 

 

 

 

ШТАМПА: Кућна  штампарија општине Костајница  

 

 

 

 

 

 

 

        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

         Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

     

 

 


