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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
                            БРОЈ 18/22 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1006/22. 
Датум: 31.08.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 88. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 12/22), 
чланом 41. 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 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 37/21), а на основу Захтјева ЈУ 
Народна бибилиотека „Невенка Станисављевић“  
број: 01/01-229/22 од 26.08.2022. године д о н о с 
и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 
„Невенка Станисављевић““ 08180007): 
 

Са позиције:  
511300 – Издаци за набавку постројења и опреме 
(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 
„Невенка Станисављевић““ 08180007) 100,00 
КМ.  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

 
412500 – Расходи за текуће одржавање 
(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 
„Невенка Станисављевић““ 08180007) 100,00 
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 ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1007/22 
Датум: 31.08.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 88. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“ број 12/22), 
чланом 41. 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 2022. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 37/21), а на основу Захтјева 
ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-60-186/22 
од 26.08.2022. године   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:  

411300 – Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата (потрошачка јединица 
„ЈПУ Клуб за дјецу “Кестенко““ 01350401) 
310,60 КМ.  
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

 
412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка 
јединица „ЈПУ Клуб за дјецу “Кестенко““ 
01350401)     310,60 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 ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-977/22 
Датум:26.08.2022. године 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
члана 88. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:12/22), а у вези са чланом 21. став 3. Закона 
о ревизији јавног сектора Републике Српске 
(„Службени гласник Републике српске“, број: 
98/05 и 20/14) и Извјештајем о ревизији 
консолидованих финансијских извјештаја 
Општине Костајница за период 01.01.2021-
31.12.2021. године, број РВО52-22, Начелник 
општине Костајница дана 26.08.2022. године 
доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Радне групе за израду Плана 
активности за отклањање неправилности по 
Извјештају Главне службе за ревизију јавног 

сектора РСброј: РВО52-22 и праћење 
реализације истог 

I 
У Радну групу именују се: 

1.Мирјана Костадиновић, предсједник 
2. Мирјана Крњаић, члан 
3. Љиљана Слијепчевић, члан. 
 

II 
Задатак Радне групе је : 

- Да до 01.09.2022. године сачини План 
рада Радне групе, 
- Анализира Извјештај о ревизији број 
РВО52-22 до 05.09.2022. године, 
- Сачини приједлог Плана активности за 
превазилажење пропуста и отклањање 
неправилности по Извјештају о ревизији, 
број: РВО52-22до 20.09.2022.године, 
- Прати реализацију усвојеног плана 
активности на начин да најмање једном 
седмично одржава састанак на коме 
анализира реализацију Плана, 
- Извјештава Начелника Општине једном 
мјесечно путем писмене информације о 
реализацији Плана, 
- По реализацији задатака из Плана 
активности, Радна група ће сачинити коначан 
извјештај о извршењу препорука Главне 
службе за ревизију, односно реализацију 
Плана активности за отклањање 
неправилности. 

 
III 

У циљу што бржег отклањања непрвилности по 
Извјештају, радници Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности и Одјељења 
за општу управу морају бити на располагању 
Радној групи. 

 
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1005/22 
Датум: 31.08.2022. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19), члана 88. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“ број 12/22), чланом 43. и 
44. 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 2022. годину, 
(„Службени гласник општине Костајница“ број 
37/21) Начелник општине   д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о распоређивању средстава буџетске резерве 

 
1. Одобрава се исплата финансијских средстава 
из буџета општине Костајница у износу од 
150,00 КМ у сврху исплате средстава по 
Рјешењу број: 76 0 Pr 034350 22 Ips од 
15.08.2022. године. 

2. Средства у износу од 150,00 КМ ће се 
обезбједити из буџета Општине Костајница, са 
ставке „Буџетска резерва“ и биће исплаћена по 
Рјешењу број: 76 0 Pr 034350 22 Ips од 
15.08.2022. године. 
 
3. Одобрена средства ће се реалоцирати: 
- са средства буџетске у износу од 150,00 КМ 
- на организациону јединицу „Општинска 
управа“  01350130 – ставка 419100 – Расходи по 
судским рјешењима.  
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4. За реализацију овог Закључка 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 ОПШТИНЕ 
                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 
Република Српска 
Општина Костајница 
Начелник 
Општинска управа 
Одјељење за општу управу 
Број: 03-372- 02/22 
Дана: 30.08.2022. године 
-------------------------------------------------------------- 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за општу управу, на основу Рјешења 
бр.: 03-372-02/22 од 30.08.2022. године 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
бр. 03/03, упис промјене лица овлаштеног за 
заступање заједнице етажних власника у улици 
Светосавска, број: 17 са сљедећим подацима: 
 
Назив и сједиште: Заједница за управљање 
зградом С-8, улица Светосавска број 17, 
Оснивачи зграде 8 (осмеро) етажних власника; 
68.20 изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама узетим у закуп, прикупљање и 
трошење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја зграде и друге трошкове 
управљања зградом, одржавање заједничких 
дијелова и уређаја зграде, извођење радова 
хитних интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде и други 
послови управљања зградом; 
Заједницу заступају Матијашевић Милорад, 
предсједник, и Арбутина Милка замјеник 
предсједника самостално и без ограничења. 

 
       Начелник Одјељења: 

      Мирјана Крњаић, дипл. правник, ср. 

 
Република Српска 
Општина Костајница 
Начелник 
Општинска управа 
Одјељење за општу управу 
Број: 03-372- 03/22 
Дана: 30.08.2022. године 
-------------------------------------------------------------- 
 

О Г Л А С 
 
Одјељење за општу управу, на основу Рјешења 
бр.: 03-372-03/22 од 30.08.2022. године 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском листу 
бр. 01/22, упис заједнице етажних власника, 
Костајница, у улици Светосавској, број: 21А са 
сљедећим подацима: 
 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, 
Костајница, Светосавска, број: 21А. Оснивачи 
зграде 10 (десетеро) етажних власника; 68.20 
изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама узетим у закуп, прикупљање и 
трошење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја зграде и друге трошкове 
управљања зградом, одржавање заједничких 
дијелова и уређаја зграде, извођење радова 
хитних интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде и други 
послови управљања зградом; 
Заједницу заступа Душко Родић, предсједник 
скупштине самостално и без ограничења. 
 

                    Начелник Одјељења: 
                     Мирјана Крњаић, дипл. правник, ср. 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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Рјешење о именовању Радне групе за израду Плана активности за отклањање неправилности по 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 
 
ШТАМПА:Општина Костајница 
 
         ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
                     Свјетлана Бајалица, дипл. правник, с.р. 


