
ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК 

OOППШШТТИИННЕЕ  ККООССТТААЈЈННИИЦЦАА  

ББрр..  66//1122  
Број 6      01.10.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 1 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1025 /12. 

Датум: 13. 08. 2012. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   д о н о с и 

 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције   5111  - Издаци за изградњу  и 
прибављање  зграда и објеката  (потрошачка јединица   „Начелник општине“  - 
01350120) у износу од  : 

5.430,00 КМ 
 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена  на позицију : 
 - 5113 – Издаци за набавку  постројења  и опреме   (потрошачка јединица  „Начелник 
општине“   - 01350120) у износу од  :      5.430,00 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:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 1062/12. 
Датум: 24. 08. 2012. 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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), а по Захтјеву  број: 360-29/2012.упућен од стране  
Средњошколског центра   24.08.2012.године, са позиције 

 
   -412200 – Расходи по основу  утрошка енергије, комуналних, комуникационих   и 

транспортних услуга         646,11 КМ 
 

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

 - 412200 – Расходи  по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих  и 
транспортних  услуга (потрошачка јединица  „Средњошколски центар“  - 08150037):  
           646,11 КМ 
    
 на позицију: 
 -412900-Остали непоменути  расходи  (потрошачка јединица  „Средњошколски  центар“  - 
08150037)          646,11 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:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 1160/12. 
Датум: 17. 09. 2012. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   д о н о с и 

 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 
- 5171  - Издаци по основу  ПДВ-а  (потрошачка јединица  „Одјељење за привреду,  

финансије  и друштвене дјелатности“ -01350140) у износу од:  13.000,00 КМ 
 

 
2.Реалокација средстава  биће извршена   на позицију: 
 
- 6129 – Остали непоменути  (потрошачка јединица  „Скупштина општине“ – 

01350110)   у износу  од :       13.000,00 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:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 1167/12. 
Датум: 19. 09. 2012. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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) ,  а по Захтјеву број:  384-07/2012.упућен  од стране  Средњошколског центра    
19.09.2012., са позиција: 

-411 200  - Расходи  за бруто  накнаде трошкова  и осталих  личних примања   
      запослених        702,04 КМ 

-412 500 – Трошкови за одржавање                      2,39 КМ 
 
 

2.Реалокација средстава из тачке  1.ове  одлуке    биће извршена   
 на позицију: 
 
- 412 900 – Остали непоменути расходи   (потрошачка јединица  „Средњошколски   

центар“ –08150037)          704,43  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:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

      НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-1216/12. 

Датум, 27.09.2012. 

 

 

 На основу  члана  57. Статута  општине Костајница („Службени гласник  општине  

Костајница“, број: 12/05. и  1/07), Начелник општине  Костајница дана  27.09.2012.године  

доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
о  измјени  и допуни Одлуке   о именовању  Општинског развојног  тима  (ОРТ) 

 

 

 I Члан   I  Одлуке о именовању  Општинског развојног тима  (ОРТ)  за вођење процеса  

планирања број: 02-020-1966/12.од 06.11.2009.године, мијења се , а нови гласи: 

 

  Именује се  Општински развојни тим (ОРТ)  у слиједећем саставу: 

 

1. Александар  Пашић, Координатор  општинског развојног тима, 

2. Горан Милијевић, в.д. начелника одјељења  за привреду , финансије  и друштвене 

дјелатности, 

3. Свјетлана Бајалица, Секретар  Скупштине општине, 

4. Анђелко  Ераковић, шеф одсјека  за урбанизам и стамбено  комуналне послове, 

5. Ефраим Подиновић , одсјек за развој, 

6. Данијела  Бундало, одсјек за урбанизам и стамбено  комуналне послове, 

7. Богдан  Станисављевић, представник приватног  сектора, 

8. Огњен Новаковић, представник невладиних организација, 

9. Душко Марин, представник јавних предузећа. 

 

II  Задатак  општинског  развојног тима  (ОРТ)  који је оперативно , извршно  и  

координационо тијело  је да води  процес планирања  на општинском нивоу  те представља  

комуникацијску везу  са другим општинским тијелима  (Скупштином  општине, Начелником, 

социоекономским субјектима  и др.), да прати  имплементацију  стратегије развоја  и да 

подноси  годишњи  извјештај  Скупштини  општине   о реализацији Стратегије. 

 

III Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику  

општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

          НАЧЕЛНИК 

         Марко Чолић, дипл.ек. 
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тима  (ОРТ) ................................................................................................... стр 5 

 
 
 
 

ТИРАЖ:  5 примјерака 
 
 
 
 
 
 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

        Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 


