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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

                            БРОЈ 1/23 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                

НАЧЕЛНИК                                            

Број: 02-020-1480/22.                                                                                                                                         

Датум: 26.12.2022. 

 

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 и 19/22), а на основу 

захтјева ЈУ Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић“ број: 01/01-327/22 од 

19.12.2022. и захтјева број: 01/01-347/22 од 

26.12.2022. 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:  

412200 – Расходи по оснвоу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица ''ЈУ 

Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић““ 08180007)                500,00 КМ  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007) 230,70 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007) 60,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић“ 08180007) 200,00 КМ                

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме  (потрошачка јединица ''ЈУ Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић““  

08180007)                                               990,70 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: 02-020-1481/22.                                                                                             

Датум: 27.12.2022. 

 

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 и 19/22), а на основу 

захтјева ЈУ Средњошколски центар број: 

1317/2022 од 19.12.2022.,    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“  08150037): 

 

Са позиције:  

412200 – Расходи утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“  08150037)     16,22 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                                   16,22 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 
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                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 

НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1482/22.                                                                                                                                          

Датум: 27.12.2022. 

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“  

01350120): 

 

Са позиције:  

511100 – Издаци за прибављање зграда и 

објеката  (потрошачка јединица ''Начелник 

општине“ 01350120)                                50,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

516100 – Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“ 

01350120)                                                  50,00 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: 02-020-1483/22.                                                                                                                                          

Датум: 30.12.2022. 

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“  

01350140): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате 

запослених  (потрошачка јединица ''Привреда и 

финансије“  01350140)                       4.045,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

на основу рада (потрошачка јединица ''Привреда 

и финансије“  01350140)                    4.045,00 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: 02-020-1484/22.                                                                             

Датум: 30.12.2022. 

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
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1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“  

01350140): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате 

запослених  (потрошачка јединица ''Привреда и 

финансије“ 01350140)                           495,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

411300 – Расходи за накнаду плата 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“ 

01350140)                                                495,00 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: 02-020-07/23.                                                                                                                                         

Датум: 03.01.2023. 

 

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 и 19/22),    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 ''Привреда и 

финансије“ 01350140)                        1.246,90 КМ  

411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

на основу рада (пот. јединица ''Привреда и 

финансије“  01350140)                            30,87 КМ   

411300 – Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања, род.одсуства и осталих 

накнада плата (пот. јединица ''Привреда и 

финансије“  01350140)                              0,61 КМ                                                                     

411300 – Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања, род.одсуства и осталих 

накнада плата (пот. јединица ''Скупштина 

општине“  01350110)                             907,78 КМ                                                                     

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

411400 – Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (потрошачка јединица 

''Привреда и финансије“ 01350140)   2.186,16КМ 

 

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: 02-020-46/23.                                                                                                  

Датум: 10.01.2023. 

 

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 и 19/22), а на оснвоу 

Захтјева ЈУ Центар за социјални рад Костајница 

број: 02-131-1/23 од 05.01.2023. године,               

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 ''Скупштина 

општине“ 01350110)                          1.543,62  КМ 

411300 – Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата које се не рефундирају 

(потрошачка јединица ''Скупштина општине“ 

01350110)                                                294,18 КМ  
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411100 – Расходи за бруто плате 

запослених (потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко““ 01350401)            1.914,13  КМ 

411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања          

запослених по основу рада (потрошачка 

јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““ 

01350401)                                                 96,92  КМ 

411300 – Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата које се не рефундирају 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                       3.919,24 КМ   

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

411100 – Расходи за бруто плате 

запослених (потрошачка јединица ''Центар за 

социјални рад“ 01350300)                 5.440,22  КМ 

411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада (потрошачка јединица ''Центар за 

социјални рад“ 01350300)                 1.837,80  КМ 

411300 – Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата које се не рефундирају 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                                490,07 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: 02-020-77/23.                                                                                                                                         

Датум: 17.01.2023. 

 

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 и 19/22), а на оснвоу 

Захтјева ЈУ Центар за социјални рад Костајница 

број: 02-4-4/23 од 16.01.2023. 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 Центар за социјани 

рад“  01350300): 

 

Са позиције:  

2. 416300 – Дознаке пружаоцима услуга 

социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова (потрошачка 

јединица ''ЈУ Центар за социјани рад“                    

01350300)                                           25.684,38 КМ                                                            

 

3. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (потрошачка јединица ''ЈУ Центар за 

социјани рад“  01350300)                 25.684,38 КМ  

              
4.За реализацију ове Одлуке 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 

Број: 02-020-78/23.                                                                                             

Датум: 19.01.2023. 

 

 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 и 19/22), а на основу 

захтјева ЈУ Средњошколски центар број: 

31/2022 од 16.01.2023., д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“  08150037): 

 

Са позиције:  
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411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“  08150037)    50,00 КМ 

412200 – Расходи утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга  (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“  08150037)   194,22 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)        8,64 КМ   

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                                   67,15 КМ 

412900 – Остали неквалификовани 

расходи (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)      41,25 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)      12,26 КМ   

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

   

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)    253,24 КМ 

511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)    120,28 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: 02-020-79/23.                                                                                                                                        

Датум: 20.01.2023. 

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“  

01350120): 

 

Са позиције:  

511100 – Издаци за прибављање зграда и 

објеката (потрошачка јединица ''Начелник 

општине“ 01350120)                         18.000,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

412800 – Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“ 

01350120)                                           12.900,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани 

расходи (потрошачка јединица ''Начелник 

општине“ 01350120)                           4.350,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица ''Начелник 

општине“ 01350120)                              750,00 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: 02-020-80/23.                                                                                                 

Датум: 20.01.2023. 

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“  

01350140): 
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Са позиције:  

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                       

01350140)                                             2.897,00 КМ  

412900 – Остали неквалификовани 

расходи  (потрошачка јединица ''Привреда и 

финансије“  01350140)                          146,00 КМ  

413100 – Расходи по основу камата на 

хартије од вриједности (потрошачка јединица 

''Привреда и финансије“ 01350140)     383,00 КМ 

413300 – Расходи по основу камата на 

примљене зајмове у земљи (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                  

01350140)                                                  15,00 КМ 

621100 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности   (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                  

01350140)                                                361,00 КМ 

621300 – Издаци за отплату главнице 

зајмова у земљи (потрошачка јединица 

''Привреда и финансије“ 01350140)       47,00 КМ 

631900 – Остали издаци (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                  

01350140)            174,00 КМ 

                                                                                                                                                                 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (потрошачка јединица ''Привреда и 

финансије“  01350140)                       2.051,00 КМ 

418100 – Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови између јединица власти 

(потрошачка јединица ''Привреда и финансије“ 

01350140)                                                423,00 КМ 

487200 – Трасфери ентитету (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                    

01350140)                                                  54,00 КМ 

628100 – Издаци за отплату дугова према 

другим јединицама власти (потрошачка 

јединица ''Привреда и финансије“                    

01350140)                                           1.495,00 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: 02-020-82/23.                                                                                                                                 

Датум: 20.01.2023.    

 

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 и 19/22),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130): 

 

Са позиције:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналих, комуни. и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                             5.220,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                             2.000,00 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130)                                             6.000,00 КМ                                    

                                                                                                                    
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                                630,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                           11.740,00 КМ   

412900 – Остали неквалификовани 

расходи (потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                                850,00 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: 02-020-81/23.                                                                                                

Датум: 23.01.2023. 
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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 и 19/22), а на оснвоу 

Захтјева ЈУ Центар за социјални рад Костајница 

број: 02-4-5/23 од 20.01.2023. 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 Центар за социјани 

рад“  01350300): 

 

Са позиције:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуанлних, комуникационих и 

транспортних услуга(потрошачка јединица ''ЈУ 

Центар за социјани рад“ 01350300)     739,92 КМ   

412300 – Расходи за режијски материјал  

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјани 

рад“  01350300)                                      102,20 КМ  

412500 – Расходи за текуће оджавање 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјани 

рад“  01350300)                                      666,50 КМ   

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјани 

рад“  01350300)                                   1.112,12 КМ   

412900 – Остали неквалификовани 

расходи (потрошачка јединица ''ЈУ Центар за 

социјани рад“  01350300)                        49,78 КМ  

487400 – Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања (потрошачка јединица ''ЈУ 

Центар за социјани рад“  01350300)    417,58 КМ  

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица ''ЈУ Центар за 

социјани рад“  01350300)                      150,00 КМ   

                                                                                                            
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

 

416300 – Дознаке пружаоцима услуга 

социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова (потрошачка 

јединица ''ЈУ Центар за социјани рад“                                

01350300)                                             3.238,10 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- 08 /23. 

Датум: 04.01.2023. 

 

  На основу члана 7. Уредбе о условима и 

начину плаћања готовим новцем,  („Службени 

гласник Републике Српске „ број 86/12 и 10/14) 

и члана 67. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

12/22), Начелник општине Костајница д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о благајничком максимуму за 2023. годину 

 

Члан 1. 

 

  Овом Одлуком одређује се износ готовог 

новца који органи општинске управе могу 

држати у својој благајни. 

 

Члан 2. 

 

  Висина износа из предходног члана ове 

Одлуке је 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде 

конвертабилних марака). 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Костајница. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-86/23 

Датум: 25.01.2023.године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 8) Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 97/16, 36/19, 61/21), 

члана 48. став (4) Закона о службеницима и 
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намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске, број: 97/16), члана 88. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/22), а везано за Уредбу о 

начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 10/17) и 

Уредбу о категоријама, звањима, и условима за 

обављање послова службеника у јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 10/17), Начелник 

Општине Костајница, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији  

радних мјеста  

Општинске управе Општине Костајница 

 

Члан 1. 

У члану 13. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број 16/21- у 

даљем тексту: „Правилник“) у тачки б) послије 

подтачке 8. додаје се нова подтачка 9. која 

гласи: 

„9. Самостални стручни сарадник за путеве 

и припрему, праћење и реализацију 

инвестиција......................................1 извршилац“. 

 

Постојеће подтачке 9, 10, 11, 12.и 13.постају 

подтачке 10, 11, 12, 13.и 14. 

 

Члан 2. 

У члану 13. Правилника у тачки б) нова 

подтачка 9. гласи: 

 

„9. НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА: 

Самостални стручни сарадник за путеве и 

припрему, праћење и реализацију 

инвестиција 
 

КАТЕГОРИЈА  5  

ЗВАЊЕ  1  

СТРУЧНА 

СПРЕМА  

ВСС – дипл. инжењер 

грађевинарства или први 

циклус студија – 

дипл.инжењер 

грађевинарства са 

најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент 

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ  

Положен стручни испит 

за рад у општинској 

управи, познавање рада 

на рачунару  

РАДНО 

ИСКУСТВО  

3 године у траженом 

степену образовања  

СЛОЖЕНОСТ 

ПОСЛОВА  

прецизно одређени 

сложени послови у 

којима се примјењују 

утврђене методе рада, 

поступци или стручне 

технике   

САМОСТАЛНОСТ  

У РАДУ  

самосталност у раду је 

ограничена повременим 

надзором и помоћи 

непосредног руководиоца 

у рјешавању сложених 

стручних питања   

ОДГОВОРНОСТ  одговорност  за правилну 

примјену метода рада, 

поступака или стручних 

техника   

ПОСЛОВНА  

КОМУНИКАЦИЈА  

контакти унутар и изван 

органа у којима је 

потребно да се 

дјелотворно пренесу 

информације које служе 

остваривању  

циљева рада органа 

општинске управе  

ПОТРЕБАН БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА  

1  

СТАТУС  Службеник   

 

ОПИС ПОСЛОВА:  
- прати примјену законских и 

подзаконских прописа из области 

путева; 

- обавља послове у вези разврствања, 

управљања, изградње, одржавања и 

заштите локалних и некатегорисаних 

путева и улица на подручју Општине; 

- учествује у изради нацрта и приједлога 

одлуке о локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама на подручју 

Општине; 

- израђује програме и планове 

одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних 

путева и улица и врши управни надзор 

над њиховим извршењем; 

- припрема информације и извјештаје 

који се односе на путеве којима управља 

Општина; 

- води евиденције о јавним путевима и 

објектима на њима; 

- врши снимање путева и обезбјеђује 

основне податке о јавним путевима и 

објектима на њима; 

- води податке о минималним техничким 

подацима за путеве и стално прати 

стање на путевима уношењем нових 

података ради реалног планирања 

саобраћаја на тим путевима и њиховог 

оптималног коришћења; 

- ради на изради Програма за одржавање 

и реконструкцију локалних и 
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некатегорисаних путева и Програма 

заједничке комуналне потрошње; 

- води евиденције стања и послова 

изградње, одржавања и кориштења 

локалних и некатегорисаних путева, 

улица и других објеката саобраћајне 

инфраструктуре на подручју општине; 

- израђује програм рада и планове 

обезбјеђења проходности путева и 

улица у зимским условима; 

- изградња и одржавање тротоара, 

бициклистичких и пјешачких стаза; 

 

- припрема подлоге, податке и 

координише рад пројектаната који 

израђују инвестиционо-техничку 

документацију за општину; 

- врши припрему смјерница за израду 

УТУ и пројектих задатака за израду 

пројектне документације; 

- учествује у процјени инвестиција, 

припреми плана набавки и измјени 

плана набавки у случају ребаланса; 

- учествује у свим активностима од 

доношења одлуке о инвестирању до 

коначне реализације пројекта гдје се 

Општина појављује као инвеститор 

радова (изградња, доградња, 

надзиђивање, реконструкција и 

модернизација, санација, текуће и 

инвестиционо одржавање објеката 

високоградње и инфраструктуре);  

- врши посебно прорачунавање уговора 

на бази анализе тржишта, а везано за 

предвиђене пројекте које су радиле 

пројектантске куће;  

- учествује у изради посебног дијела 

тендерске документације (технички 

дио);  

- прати реализацију уговора 

пројектовања, ревизије и реализације 

изградње објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње;  

- врши интерну и рачунску контролу 

рачуна, привремених и окончаних 

ситуација пристиглих на основу 

проведеног поступка јавних набавки и 

њихову усклађеност са потписаним 

уговорима;  

- прати рад ангажованих надзорних 

органа у име Општине;  

- врши надзор над радовима код текућег 

одржавања, код испоруке материјала и 

пружања услуга; 

- припрема технички дио документације 

за аплицирање пројеката; 

- врши оцјену извођача радова, пружаоца 

услуга и испоручиоца материјала; 

- израђује извјештаје о реализацији 

пројеката; 

- припрема акте из своје надлежности за 

Скупштину општине; 

- одговара за законито, стручно, 

рационално и благовремено извршавање 

послова; 

- обавља и друге послове које му повјери 

Начелник одјељења и Начелник 

Општине;   

- за свој рад одговоран је начелнику 

Одјељења и Начелнику општине.“   

 

Члан 3. 

У члану 13. Правилника у тачки б) у 

подтачки 4. НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА: 

Урбанистичко-грађевински инспектор и 

Самостални стручни сарадник за стамбено-

комуналне послове у опису послова алинеје 24, 

28, 29.и 32.бришу се, а досадашње алинеје 25, 

26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 

42.постају алинеје 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37. и 38. 

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

                

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1462/22 

Датум: 28.12.2022. године 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 10. став (3) Уредбе о 

канцеларијском пословању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 8/20), тачке 83. и 104. 

Упутства о спровођењу канцеларијског 

пословања („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 129/20, 107/22 и 126/22) и члана 

88. Статута Oпштине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/22) 

Начелник општине доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  Утврђују се бројчане ознаке 

организационих јединица Општинске управе 

Општине Костајница, за 2023. годину и то: 

1. Скупштина  општине ................... 01 

2. Начелник општине........................ 02 

3. Одјељење за општу управу........... 03 

4. Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности................................ 04 

5. Општинска изборна комисија............01/1 



 

25.01.2023.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 1,   стр. 10 

 

6. Одбор за жалбе................................... 01/2 

 

II 

У циљу ефикаснијег рада и боље 

прегледности садржаја рада  Општинске управе, 

јединствене класификационе ознаке  подгрупа, 

допуњују се интерним рашчлањивањем како 

слиједи: 

- 330.1- инспекција за храну, 

- 330.2- пољопривредна сагласност, 

- 371.1- доплатна паркинг карта, 

- 372.1- рјешења о кућним бројевима, 

- -510.1-,  -510.2- , -510.3- Санитарна 

инспекција: надзор над примјеном прописа о 

сузбијању и спречавању заразних болести – 

рјешења о изолацији „КОВИД -19“:  

 

III 

Одређује се да се у Пријемној канцеларији 

осим картотеке предмета, воде сљедеће помоћне 

евиденције: 
1.књига предмета управног поступка за 

свако одјељење, 

2.интерна доставна књига, 

3.доставна књига за мјесто,             

4.књига примљене поште, 

5.књига рачуна, 

6.попис аката: 04-40- 

               

IV 

За релизацију овог рјешења задужује се 

Виши стручни сарадник за рад на инфо пулту, 

пријем захтјева и поште. 

 

V 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење бр. 02-020-1878/21 од 

28.12.2021. године. 

 

VI 

Рјешење се примјењује од 01.01.2023. 

године a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

       

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1463/22 

Датум: 28.12.2022. године 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/15, 61/21), члана 11. став 

(1) Уредбе о канцеларијском пословању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

8/20), тачке 157. Упутства о спровођењу 

канцеларијског пословања („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 129/20, 107/22 и 

126/22) и члана 88. Статута Oпштине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 12/22) Начелник општине доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Општинска управа Oпштине Костајница 

за 2023. годину водиће у свом пословању попис 

аката за сљедеће aктe: 

 

I 

Општа управа 

- Рјешења о комуналној накнади –  

класификациони знак -433 – база података 

- Захтјеви за правну помоћ и представке и 

притужбе грађана - класификациони знак  -059 

 

Пријемна и матична канцеларија:  
 Скраћени дјеловодник за: 

- Издавање извода из МК рођених -  -200- 

- Издавање извода  из МК вјенчаних -  -

201- 

- Издавање извода из МК умрлих -  -202- 

- Издавање увјерења о држављанству и 

друга увјерења -  -204- 

- Издавање радних књижица – 128- 

 

I I 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности: 

- Дописи из области финансија, привреде 

и друштвених дјелатности:  04-40- 

- Издавање рјешења о комуналној такси -  

класификациони знак -462- база података 

 

Пописи аката за „Дописи из области 

финансија, привреде и друштвених дјелатности“ 

води се у писарници, а остали пописи аката код 

одговарајућих службеника. 

 

I I I 

За релизацију овог рјешења задужује се 

Виши стручни сарадник за рад на инфо пулту, 

пријем захтјева и поште.  

 

I V 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење бр. 02-020-1877/21 од 

28.12.2021. године. 

 

V 

Рјешење се примјењује од 01.01.2023. 

године a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                 
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НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-56 /23. 

Датум: 16.01.2023.  

 

На основу члана 59.став (1) тачка 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 

61/21) и члана 67. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број: 

12/22), тачке III Одлуке о висини плата 

функционера Општине Костајница („Службени 

глансик општине Костајница“ број 10/21), тачке 

III Одлуке о висини одборничког додатка који 

припада одборницима скупштине општине 

Костајница („Службени глансик општине 

Костајница“ број 10/21), Начелник општине           

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Утврђује се просјечна нето плата 

запослених у Општинској управи општине 

Костајница за период јануар – децембар 2022. 

године у износу од 1.108,44 КМ. 

 

II 

Уврђена просјечна нето плата запослених 

у Општинској управи општине Костајница за 

период јануар – децембар 2022. године, је основ 

за обрачун плата функционера и накнада 

одборника Скупштине општине у 2023. години. 

 

III 

Просјечна нето плата обухвата нето плате 

службеника и намјештеника, а обрачун по којем 

је утврђена саставни је дио овог закључка. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се од 01.01.2023. 

године. 

 

V 

Овај закључак ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Општина Костајница 

 

                     ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

                     Свјетлана Бајалица, дипл. правник, с.р. 


