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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Бр. 01/14. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 2.12., 2.14., и 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:23/01, 7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Упутства о 

утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини  („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број:9/10, 37/10 и 74/11) и члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник 

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

одржаној дана 24.01. 2014. године донијела је: 
 

О Д Л У К У 

о објављивању јавног огласа за именовање чланова 

 Општинске изборне комисије Костајница 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови за расписивање јавног огласа за избор и именовање 

чланова Општинске изборне комисије Костајница. 

 

Члан 2. 

(1)У Општинску изборну комисију Костајница именују се три члана. 

(2)Састав Општинске изборне комисије је мултиетничан, тако да одражава 

заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о 

посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу. 

(3)Састав Општинске изборне комисије ће у правилу одражавати равноправну 

заступљеност полова, односно у  саставу Општинске изборне комисије обезбједиће се 

да број чланова мање заступљеног пола буде најмање 40% од укупног броја чланова. 

 

Мандат 

Члан 3. 

Мандат чланова Општинске изборне комисије траје седам (7) година и тече од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку о именовању донесену 

од стране надлежног органа за именовање (Скупштине општине). 

 

Статус 

Члан 4. 

(1)Члан општинске изборне комисије не заснива радни однос. 
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(2)Члан Општинске изборне комисије има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад 

у складу са одредбама Изборног закона БиХ, другим подзаконским актима који 

регулишу предметну област и Одлуком Скупштине општине. 

 

Квалификације 

Члан 5. 

(1) Кандидат за члана Општинске изборне комисије мора испуњавати опште и посебне 

услове прописане Изборним законом БиХ и Упутством о утврђивању квалификација, 

броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини. 

 

(2) Општи услови које кандидат мора испуњавати: 

 1. да је лице са правом гласа- лицe старијe од 18 година 

 2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу 

избора. 

 

(3) За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице: 

 1. које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а. Изборног 

закона БиХ, 

 2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или 

коалиције  (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног 

одбора или главног одбора), 

 3. које је носилац изабраног мандата или члан извршног органа власти, осим у 

случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ, 

 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти и 

 5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних 

закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, 

рачунајући од дана правоснажности одлуке, 

 6. које је заступник односно пуномоћник субјекта који учествује на изборима, 

нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању 

од шест мјесеци или дуже. 

 

(4) Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 

1. да има пребивалиште у општини Костајница, 

2. да има завршен правни факултет, односно VII/1  степен стручне спреме друштвеног 

смјера или завршену вишу школу односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног 

смјера, 

Изузетно од одредбе овог става тачка 2), члан изборне комисије може бити особа са 

VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера, уколико посједује искуство у раду 

изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног 

закона БиХ. 

3. Да посједује искуство у провођењу избора. 

Изузетно од одредбе овог става тачка 3), члан изборне комисије може бити лице које 

има завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.  

 

(5) Под искуством у провођењу избора подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији, 

б) чланство у бирачком одбору, 

в) рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора и  
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г) објава стручних и научних радова из области избора. 

 

 Јавни оглас  

Члан 6. 

(1) Јавни оглас треба да садржи: 

1.опште услове прописане законом, 

2. посебне услове прописане чланом 2.2, 2.3 и 2.14 Изборног закона БиХ и чланом 2. и 

3. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, 

3.напомену о потребној полној и националној заступљености, 

4.трајање мандата изабраног члана, 

5. изузетке у посебним условима за члана изборне комисије, 

6.статус чланова  Општинске изборне комисије, 

7. потребна документа која се достављају уз пријаву на јавни оглас, 

8. рок за подношење пријава. 

 

Члан 7. 

Јавни оглас за именовање чланова Општинске изборне комисије Костајница објавиће се 

у дневним новинама „Еуро Блиц“ и ЈП „Центар СТИК“д.о.о. и остаје отворен осам (8) 

дана од дана објављивања. 

 

Конкурсна комисија 

Члан 8. 

(1) Скупштина општине Костајница, као надлежни орган за именовање чланова 

Општинске изборне комисије, именује Комисију за провођење поступка по јавном 

огласу (Конкурсна комисија), која броји три члана. 

(2) Задаци Конкурсне комисије дефинисаће се Актом о именовању конкурсне комисије 

и овом Одлуком. 

 

Члан 9. 

По затварању јавног огласа Конкурсна комисија подноси писани извјештај Скупштини 

општине, у којем наводи све релевантне податке за свако лице које је поднијело захтјев 

по јавном огласу. У наведеном извјештају Конкурсна комисија врши класификацију 

кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не 

испуњавају услове. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа Конкурсна 

комисија обавља интервју, након чега сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата 

према успјеху постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини општине. 

Скупштина општине, цијенећи положај кандидата на ранг-листи, доноси одлуку о 

именовању чланова општинске изборне комисије. 

 

Члан 10. 

Након завршене процедуре именовања чланова Општинске изборне комисије, а у циљу 

провођења поступка давања сагласности на акт о именовању од стране Централне 

изборне комисије БиХ, Скупштина општине доставља Централној изборној комисији 

БиХ сљедећу документацију: 

- Одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије, 

- Упитник са подацима именованог члана изборне комисије, 

- Доказ о стручној спреми именованог члана изборне комисије, 
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- Доказ о изборном искуству именованог члана изборне комисијеу смислу члана 

2. став (2) Упутства, осим у случају који је прописан чланом 3. став (3) 

Упутства, 

- Овјерену фотокопију личне карте именованог члана изборне комисије, 

- Изјашњење о националној припадности, својеручно потписано од стране 

именованог члана изборне комисије, 

- Изјаву да није члан највишег извршног органа нити једне политичке странке или 

коалиције, својеручно потписану од стране именованог члана изборне комисије, 

- Акте које се односе на објављивање јавног огласа и рад конкурсне комисије. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

Број:02-022-1/14.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.01.2014.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја 

и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 9/10, 37/10 и 74/11) и 

члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, 

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

24.01.2014. године донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Конкурсне комисије за провођење поступка  

по јавном огласу за именовање чланова  

Општинске изборне комисије Костајница  

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се именовање Конкурсне комисије за провођење поступка 

по јавном огласу за именовање чланова Општинске изборне комисије Костајница ( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија) у слиједећем саставу: 

 

 1. Александар Пашић, предсједник, 

 2. Хаседа Суљановић, члан, 

 3. Борислав Вуклиш, члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак Конкурсне комисије је да по затварању јавног огласа поднесе писани 

извјештај Скупштини општине, у којем ће навести све релевантне податке за свако 

лице које је поднијело захтјев по јавном огласу. У наведеном извјештају Конкурсна 

комисија врши класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним 

огласом за чланове општинске изборне комисије и на оне који не испуњавају услове. Са 

кандидатима који испуњавају услове јавног огласа Конкурсна комисија обавља 

интервју, након чега сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини општине. 

 

Члан 3. 

Конкурсна комисија је дужна да приликом провођења поступка по јавном огласу 

за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Костајница примјењује 

важеће одредбе Изборног закона БиХ, Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини и одредбе Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање чланова 

Општинске изборне комисије Костајница коју је усвојила Скупштине општине 

Костајница.  
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Члан 4. 

 Конкурсна комисија престаје са радом даном добијања сагласности Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине  на акт о именовању Општинске изборне 

комисије Костајница. 

 

 

Члан 5. 

 Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

            

  

Број:02-022-2/14.                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.01.2014.      Жељко Чекић,мр инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 148б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општине 

Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 24.01.2014 године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе 

запослених у Општинској управи општине Костајница  

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови за расписивање јавног конкурса за избор 

предсједника и два (2) члана Одбора за жалбе запослених у Општинској управи 

општине Костајница ( у даљем тексту:Одбор ). 

 

Опис послова 

Члан 2. 

Одбор одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом 

степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и 

жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за пријем службеника у 

Општинску управу општине Костајница. 

 

Мандат 

Члан 3. 

Предсједника и чланове Одбора именује Скупштина општине Костајница, након 

проведеног јавног конкурса, на мандатни период од четири (4) године. 

 

Статус 

Члан 4. 

Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и техничког и помоћног 

радника у Општинској управи. 

Предсједник и чланови Одбора  имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује  

Одлуком Скупштине општине.  

 

Квалификације 

Члан 5. 

(1) Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове прописане Законом о 

локалној самоуправи. 

 

(2) Општи услови које кандидат мора испуњавати: 

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

 2. да је старији од 18 година, 

 3. да има општу здравствену способност, 
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 4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

општинској управи јединице локалне самоуправе, 

 5.да није отпуштен из органа управе – као резултат дисциплинске мјере, на било 

ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.  
 

(3) Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 

1. да има четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 

студија- дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни 

испит, 

4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих 

способности. 

 

Члан 6. 

За члана Одбора не могу бити именована лица која су запослена у Општинској управи 

општине Костајница.  

 

 Јавни конкурс  

Члан 7. 

(1)Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном 

листу „Еуро Блиц“ са роком од 15 дана за пријављивање кандидата. 

(2)За провођење јавног конкурса за избор Одбора именује се комисија од пет чланова, 

од којих су три члана са листе стручњака коју утврђује јединица локалне самоуправе, а 

два члана су службеници који имају одговарајуће професионално искуство. 

(3)Поступак за избор Одбора подразумијева улазни интервју и контролу испуњености 

услова, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање 

кандидата. 

(4)Поступак именовања Одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана 

достављања приједлога комисије из става (2) овог члана предсједнику скупштине 

општине Костајница. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

Број:02-022-3/14.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.01.2014.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 148б. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општине 

Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 24.01.2014. године донијела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса  

за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе  

Општинске управе општине Костајница  

 

Члан 1. 

 За спровођење јавног конкурса за избор предсједника и два члана Одбора за 

жалбе запослених у Општинској управи општине Костајница именује се комисија од 5 

чланова. ( у даљем тексту: Комисија за избор). 

 

Члан 2. 

Комисија за избор састоји се од пет чланова, од којих су три члана са листе 

стручњака коју утврђује јединица локалне самоуправе-општина Костајница, а два члана 

су службеници који имају одговарајуће професионално искуство. 

 

Члан 3. 

Скупштина општине Костајница именује Комисију за избор у слиједећем саставу: 

 1. Тања Деветак, предсједник, 

 2. Александар Пашић, члан, 

 3. Душко Родић, члан, 

 4. Миодраг Чекић, члан, 

 5. Маја Плавуљ, члан. 

Члан 4. 

 Поступак за избор Одбора за жалбе подразумијева улазни интервју, а спроводи 

се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. 

 

Члан 5. 

Комисија за избор је дужна да након проведене процедуре по Јавном конкурсу 

приједлоге кандидата Комисије достави предсједнику Скупштине општине Костајница 

ради провођења даљње процедуре која се односи на именовање Одбора за жалбе од 

стране Скупштине општине. 

  
Члан 6. 

Комисија за избор ће приликом провођења поступка по јавном конкурсу 

примјењивати одредбе Закона о локалној самоуправи и Одлуке о расписивању Јавног 

конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Општинској 

упави општине Костајница коју је усвојила Скупштина општине Костајница.  

 

             

Члан 7. 
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 Конкурсна комисија престаје са радом даном ступања на снагу акта о именовању 

предсједника и чланова Одбора за жалбе запослених у Општинској управи Костајница 

који усваја Скупштина општине. 

 

Члан 8. 

 Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

             

Број:02-022-4/14        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.01.2014.       Жељко Чекић,мр инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1834/13.                                      

Датум: 26.12.2013. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

- 4131 – Расходи по основу камата на хартије од вриједности ( потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од:                                                                              

29,19 КМ 

  - 5171 – Издаци по основу пореза на додату вриједност ( потрошачка јединица        

 „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од:    

256,21 КМ       
- 6211 – Издаци за отплату главнице по основу хартија од вриједности ( потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности“ – 01350140) у 

износу од:  65,16 КМ   

- 6213 – Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи ( потрошачка 

једниница „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140 ) у 

износу од:  273,15 КМ 

- 6219 – Издаци за отплату осталих дугова ( потрошачка јединица „Одјељење за 

привреду, финансије и друш. дјелатности“ – 01350140) у износу од:   262,80 КМ 

                                                                                                            

2. Одобрава се реалокација средстава са позиције:      

- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од :    886,51 КМ    

      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                     НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                      Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1835/13.                                      

Датум: 23.12.2013. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

- 4141 – Субвенције  ( потрошачка јединица „Начелник општине“ – 01350120) у износу 

од: 18.000,00 КМ                                                                                    

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:      

- 4152 – Грантови у земљи   ( потрошачка јединица „Начелник општине“ – 01350120) у 

износу од: 800,00 КМ  

- 4122 – Расходи по основу утрошка енергије, ком.,комуникационих и траснспортних 

услуга   ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 01350130) у износу од: 2.000,00 КМ                                

- 4124 – Расходи за материјал за посебне намјене   ( потрошачка јединица „Општа 

управа“ – 01350130) у износу од: 4.000,00 КМ 

- 4125 – Расходи за текуће одржавање   ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 

01350130) у износу од: 1.500,00 КМ   

 - 4127 –  Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 

01350130) у износу од: 9.100,00 КМ 

  - 4129 –  Остали непоменути расходи ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 

01350130) у износу од: 600,00 КМ                                                                                                                    

      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                    НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                    Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1836 /13.                                            

Датум: 27.12.2013. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13.)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позицијa: 

-   4141 – Субвенције ( потрошачка јединица „ Начелник општине“ – 01350120) у 

износу од: 111,97 КМ 

     

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

-  4127 – Расходи за стручне услуге  ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 1350130)                                                                                                

111,97 КМ 

 

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                   НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                      Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1837 /13.                                   

Датум: 25.12. 2013. 

 

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 13. Одлуке о извршењу 

Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине 

Костајница“ број 14/13)   д о н о с и 

  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Срењошколски центар''  

08150037): 

Са позиције:    

 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених:   

 ........................................................................................................................... 200,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал                                                        972,57 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне намјене                                          16,32 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и опреме                                           16,94 КМ    

                          

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

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

транспортних услуга                                                                                    1.106,77 КМ 

 412500 – Расходи за текуће одржавање                                                          96,46 КМ 

 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја                                        2,60 КМ                                                                                                    

                           

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“.  

 

  ПРИПРЕМИО:                        

 Начелник одјељења за привреду,финансије                                        НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                    Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1838 /13.                                  

Датум: 24.12. 2013. 

 

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 13. Одлуке о извршењу 

буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине Костајница“ 

број 14/13)   д о н о с и 

  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Срењошколски центар''  

08150037): 

Са позиције:    412300 – Расходи за режијски материјал: 522,30 КМ     

                          

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

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

транспортних услуга                                                                                  460,50 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге                                                             8,72 КМ 

412900 – Остали непоменути расходи                                                        53,08 KM                                                                                  

                           

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“.  

 

 

  ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                       НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                         Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 28 /14. 

Датум: 08.01.2014. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13.)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава Народној Библиотеци ''Невенка Станисављевић'' 

(потрошачка јединица 08180007) са позицијe: 

 - 412400 – Расходи за материјал за посебне намјене  (потрошачка јединица  08180007) 

118,00 КМ  
на позицију:  

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

транспортних услуга (потрошачка јединица- 08180007) 118,00 КМ 

    

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

  

   

 

 

ПРИПРЕМИО:                        

   Начелник одјељења за привреду,финансије                                          НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                         Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-63/14.                                      

Датум: 15.01.2014. 

 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције:  

- 4112 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених ( 

потрошачка јединица „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 

01350140) у износу од:  1.550,00 КМ          

                                                                  

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:      

- 4112 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених   

( потрошачка јединица „Скупштина општине“ – 01350110) у износу од: 1.550,00 КМ    

      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                 НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                     Драго Бундало,дип.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-64/14.                                            

Датум: 22.01.2014. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13.)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позицијa: 

-   5113 – Издаци за набавку постројења и опреме ( потрошачка јединица „ Начелник 

општине“ – 01350120) у износу од:197,10 КМ                                                                                             

     

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

-  4129 – Остали непоменути расходи  ( потрошачка јединица „Начелник одјељења“ – 

1350120 ) у износу од: 197,10 КМ 

                                                                      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 ПРИПРЕМИО:                        

Начелник одјељења за привреду,финансије                                  НАЧЕЛНИК 

и друштвене дјелатности                    Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-64.1/14.                                     

Датум: 20.01.2014. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

- 4133 – Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи ( потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од: 

7.610,87 КМ          
 

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:      

- 4122 – Расходи по основу утрошка енергије, ком. , комуникационих и транспортних 

услуга  ( потрошачка јединица „Одјељење за општу управу“ – 01350130) у износу од:                              

3.380,87 КМ                                                                                             
- 4123 – Расходи за режијски материјал (потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ – 01350130) у износу од: 370,00 КМ 

- 4124 – Расходи за материјал за посебне намјене ( потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ – 01350130) у износу од: 210,00 КМ     

- 4125 – Расходи за текуће одржавање  ( потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ – 01350130) у износу од: 160,00 КМ 

- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Одјељење за општу управу“ 

– 01350130) у износу од: 3.350,00 КМ  

- 4129 – Остали непоменути расходи( потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ – 01350130) у износу од: 140,00 КМ 

                                                                                                                                                                                        

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                  НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                   Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                       

НАЧЕЛНИК                

Број: 02-020-65/14.                                                                           

Датум: 22.01.2014. 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

- 4152 – Грантови у земљи ( потрошачка јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од: 1.750,00  КМ     

      

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:                                                                                                   

- 4124 – Расходи за материјал за посебне намјене ( потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ – 01350130) у износу од: 250,00 КМ     

- 4125 – Расходи за текуће одржавање  ( потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ – 01350130) у износу од: 1.400,00 КМ 

- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Одјељење за општу управу“ 

– 01350130) у износу од: 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, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

  ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                             НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                 Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-66/14.                                      

Датум: 16.01.2014. 

 

 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције:  

- 4111 – Расходи за бруто плате ( потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од: 3.600,00 КМ                     

                                                                  

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:      

- 4111 – Расходи за бруто плате   ( потрошачка јединица „Скупштина општине“ – 

01350110) у износу од: 3.600,00 КМ                                                                                                      

      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

  ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                   НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                     Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-75 /14.                                                                   

Датум: 23.01. 2014. 

 

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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину, на основу Захтјева 

Средњошколског центра број: 583-08/2014 од 21.01.2014. („Службени гласник општине 

Костајница“ број 14/13)   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) са позиције:    

   412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 13,00 КМ                                

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

транспортних услуга  у износу од  20,03 КМ                                                                 

                          

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију: 412300 – 

Расходи за режијски материјал  у износу од  33,03 KM                                                

                           

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“.  

 

  ПРИПРЕМИО:                        

 Начелник одјељења за привреду,финансије                                   НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-76/14.                                                           

Датум: 24.01.2014. 
 

 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 13. Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 14/13)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

  - 4152 – Грантови у земљи   ( потрошачка јединица „Одјељење за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од: 1.000,00 КМ 

                                                                                                                                     

2. Одобрава се реалокација средстава на позицију:      

- 4122 – Расходи по основу утрошка енергије, ком.,комуникационих и траснспортних 

услуга   ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 01350130) у износу од: 200,00 КМ                                                                                            

- 4127 –  Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Општа управа“ – 01350130) 

у износу од: 800,00 КМ                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

  ПРИПРЕМИО:                        

  Начелник одјељења за привреду,финансије                                    НАЧЕЛНИК: 

  и друштвене дјелатности                                                  Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
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