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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1822/10.
Датум, 23.08.2010.

На основу члана 57. Статута општине Б.Костајница
(„Службени гласник
општине Б.Костајница“, број 12/05 и 1/07), Начелник општине дана 23.08.2010.године
доноси:

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама правилника о накнадама за службена
путовања у земљи и иностранству
Члан 1.
Члан 7. Правилника о накнадама за служена путовања у земљи и иностранству
мијења се, а нови гласи:
„За службено путовање у Републици Српској и Федерацији БиХ запосленима
припада дневница у висини од 20 КМ.“
Члан 2.
Члан 11. мијења се, а нови гласи.
„Дневнице и накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
утврђује се под условима , прописаним Уредбом о накнадама за службена
путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике
Српске“.
Члан 3.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Костајница“.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1842/10.
Датум, 27.08.2010.

На основу члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Бос. Костајница“, број 12/05 и 1/07), Начелник општине дана 27.08.2010. године
донио је слиједећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана утрошка намјенских средстава за воде за
2010.годину општине Костајница
Члан 1.
Усваја се План утрошка средстава за воде за 2010.годину општине Костајница.

Члан 2.
План из претходне тачке је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
гласнику општине Костајница“.

у „Службеном

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.
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ПЛАН УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ВОДЕ
ЗА 2010.ГОДИНУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА

1. Текуће одржавање каналске мреже / наставак из 2009.године
- крчење и кошење канала зона водоизворишта Мраово Поље
- чишћење отворених канала,
- ССС – Сана 700 м х 3,50 КМ =..........................................
2.450,00 КМ
- Бубњарица (мост код Цвијића до Комуналног) 700 м х 3,50 КМ = 2.450,00 КМ
2. Санација клизишта (ерозија косина водотока) и израда обалоутврда на
рјечицама.............................................................................................
600,00 КМ
3. Легализација сеоских водовода и израда елабората санитарне
заштите..................................................................................................

1.500,00 КМ

4. Хитне интервенције.............................................................................

1.000,00 КМ

УКУПНО:

8.000,00 КМ

ПЛАН РАДОВА ЗА 2011.ГОДИНУ
1. Прокопавање канала за одводњу површинских
односно према ријеци Уни

вода према „Пиралу“,

2. Уређење обале ријеке Уне
(градско купалиште „Пландиште“ и „Пирало“)

Шеф Одсјека за урбанизам
и стамбено-комуналну дјелатност
Анђелко Ераковић ,проф.

Број 9
10.09.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1861/10.
Датум: 30.08.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 4

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 – Накнаде трошкова запослених

3.370,00 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „Средња стручна
школа“ Костајница – 08150037)
3.370,00 КМ
на позицију:
-613500-Трошкови услуга превоза и горива (потрошачка јединица „Средња стручна
школа“ Костајница – 08150037)
3.370,00 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- 1880/10.
Датум: 03.09.2010.

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.) и Одлуке о
измјени Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину („Службени гласник
општине Костајница“, број: 07/10) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

1.Одобрава се реалокација средстава
(потрошачка јединица 01350300), са позиције:

„Центар

за социјални рад“ Костајница

600,00 КМ
720,00 КМ

-611 100 – Бруто плате и накнаде запослених
-613 900 –Уговорене услуге

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-611100 – Бруто плате и накнаде
социјални рад - 01350300)

запослених (потрошачка јединица „Центар за
600,00 КМ

и позиције:
-613 900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица „Центар за социјални рад“ –
01350300)
720,00 КМ
на позицију:
-612 100 – Порези и доприноси на остала лична примања (потрошачка јединица
„Центар за социјални рад“ – 01350300)
1.320,00 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/

Број 9
10.09.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1881/10.
Датум: 03.09.2010.
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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.) и Одлуке о
измјени Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину („Службени гласник
општине Костајница“, број: 07/10) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

1.Одобрава се реалокација средстава
јединица 01350300), са позиције:

„Центар

за социјални рад“

(потрошачка

3.500,00 КМ

-614 200 – Помоћи појединцима

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-614 200 – Помоћи појединцима ( потрошачка јединица „Центар за социјални
рад - 01350300)
3.500,00 КМ
на позицију:
-613 300 – Трошкови комуналних и комуникационих
„Центар за социјални рад“ – 01350300)

услуга

(потрошачка јединица
3.500,00 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/

Број 9
10.09.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1895/10.
Датум: 30.08.2010.
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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:
351,00 КМ

-611 200 – Накнаде трошкова запослених

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „Средња стручна
школа“ Костајница – 08150037)
351,00 КМ
на позицију:
-821300-Набавка опреме (потрошачка јединица „Средња стручна школа“ Костајница –
08150037)
351,00 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/

Број 9
10.09.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1906/10.
Датум, 08.09.2010.
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На основу члана 7.2.Изборног закона БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
бр. 23/1, 07/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08
и 37/08) и члана 56. Статута општине Костајница, Начелник општине Костајница доноси
следећу:

ОДЛУКУ
о јавном оглашавању и политичком плакатирању за опште изборе 2010.
године на подручју општине Костајница
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин јавног оглашавања и политичког
плакатирања од стране политичких субјеката у сврху провођења кампање у периоду
проглашене предизборне кампање.
Члан 2.
Политичко оглашавање
се у свему спроводи
Републике Српске и Босне и Херцеговине.

у складу са Изборним

законом

Члан 3.
Сви регистровани политички субјекти којима је дозвољено учествовање на изборима ,
су равноправни у кориштењу јавног оглашавања – у периоду проглашене предизборне
кампање , а ван тог периода јавно оглашавање регулисано Изборним законом РС и БиХ и са
овом Одлуком, није дозвољено.

Члан 4.
Политичко оглашавање, којим се промовишу политички субјекти и воде предизборне
кампање, може се вршити само у периоду проглашене предизборне кампање и на само за то
предвиђеним просторима за плакатирање (инфо – панои, инфо стубови), на сопственим
(привременим и покретним) пропагандним паноима, покретним оградама и жардињерама, и
на закупљеним просторима правних и физичких лица.

Члан 5.
Надлежни органи неће дозволити политичким странкама, коалицијама, листама
независних кандидата и независним кандидатима да постављају огласе, плакате, постере,
односно да пишу своја имена или слогане који су у вези са изборном кампањом, унутар или
на зграде у којима су смјештени органи власти на свим нивоима, јавна предузећа, јавне
установе, на вјерским објектима,
на јавним путевима и јавним површинама, дрвећу,
електричним и телефонским стубовима, осим на мјестима предвиђеним за плакатирање и
оглашавање.

Број 9

10.09.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 9

Члан 6.
Сопствени пропагандни панои се могу поставити на јавним површинама на подручју
општине Костајница на следећим локацијама:
-Магистрални пут М-14 од моста преко ријеке Стригове до улице Светосавске - на
удаљености 1 м од ивице путног канала (уз сагласност власника земљишта) оглас не смије да
омета прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
-Новоизграђена обилазница магистралног пута М-14 на удаљености од 2 м од руба
асвалта (уз сагласност власника земљишта).
-Светосавска улица-на зеленој јавној површини минимално удаљено 20 м од
раскрсница , уједно да не омета прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације,
кретање пјешака и возила и приступ подземној инфраструктури.
-Улица Младена Стојановића – од продавнице „Борово“ до продавнице „Каите“, на
асвалтном дијелу уз дрворед (без оштећења асвалте подлоге).
-Трг краља Петра I Ослободиоца - поред градске чесме на начин да не омета
прегледност раскрснице.
-Улица Ранка Шипке - од раскрснице са улицом Петра Пеције до моста на ријеци
Тавији, на зеленој јавној површини минимално удаљено 20 м од раскрсница , уједно да не
омета прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације , кретање пјешака и возила и
приступ подземној инфраструктури.
-Наставак улице Ранка Шипке - од извора Смајловац до бензинске станице Петрол на
удаљености 1 м од ивице путног канала ( уз сагласност власника земљишта) оглас не смије
да омета прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
Члан 7.
Забрањено је јавно оглашавање и политичко плакатирање на , унутар
зграде Општине Костајница.

и покрај

Члан 8.
Захтјеве за постављање сопствених пропагандних паноа, сходно одредбама Одлуке о
комуналном реду („Службени гласник општине Костајница“, број: 15/09), политички субјекти
подносе Одсјеку за урбанизам и стамбено-комуналне послове Одјељења за општу управу АС
општине Костајница , који о истима одлучује.
Члан 9.
Све оно што није регулисано овом Одлуком регулисано је Изборним законом и
Одлуком о комуналном реду општине Костајница.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална полиција
овлаштењима.

у складу са

Члан 11.
Ова Одлука 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
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 ) члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник Општине Костајница“ бр. 01/10) Начелник општине Костајница
доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.

У Правилнику о паркиралиштима (»Службени гласник Општине Костајница«,
број 01/10) иза члана 29. Dодаје се нови члан 30 који гласи:
-Резервација уз мјесечну паркинг карту износи 20,00 КМ.
-Резервација уз годишњу паркинг карту износи 200,00 КМ.
Досадашњи члан 30, 31, , 35...... постају чланови 31. 32....36.
Члан 2.
Овај Правилник о измјени и допуни правилника ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен U „Службеном гласнику Општине Костајница“, а почеће
се примјењивати од 12.јула 2010. Gодине.

Број: 02-020-1552/10.
Датум,09.07.2010.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Чолић, дипл.ек.
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САДРЖАЈ:

-

Правилник о измјенама и допунама правилника о накнадама за службена
путовања у земљи и иностранству..................................................
стр 1
Одлука о усвајању Плана утрошка намјенских средстава за воде за
2010.годину општине Костајница....................................................
стр 2-3
Одлука о одобрењу реалокације средстава – СШЦ......................
стр 4
Одлука о одобрењу реалокације средстава-Центар за соц.рад....
стр 5
Одлука о одобрењу реалокације средстава-Центар за соц.рад....
стр 6
Одлука о одобрењу реалокације средстава-СШЦ..........................
стр 7
Одлука о јавном оглашавању и политичком плакатирању за опште
Изборе 2010.године на подручју општине Костајница......................
стр 8-9
Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним
паркиралиштима.....................................................................................
стр 10

ТИРАЖ: 5 примјерака

ШТАМПА: Кућна штампарије општине Костајница

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Свјетлана Бајалица, дипл.прав.

