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    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 3/16 
_____________________________________________________________________________

___ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Скупштина општине“ 

01350110): 

Са позиције:    

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Скупштина општине“ 

01350110)                                             10.200,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

511100 – Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката (потрошачка јединица 

''Начелник општине“ 01350120)         10.200,00 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“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-111/16                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.01.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:    

413100 – Расходи по основу камата на 

хартије од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140):                     19.700,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:      

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица 

''Одјељење за општу управу“                            

01350130):                                              3.950,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                              15.750,00 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

  

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-112/16                  НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.01.2016.       Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:    

6211 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140):                     40.715,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140):    2.287,00 КМ 

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“                

01350140):                                                     3,00 КМ 

413400 – Расходи по основу камата на 

примљене зајмове из иностранства (потрошачка 

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140):  38.425,00 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“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-113/16                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.01.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава из 

буџетске резерве у износу од               9.450,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију: 

 

- 4152 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица ''Начелник општине'' – 01350120) у 

износу од:                                               7.050,00 КМ 

- 5113 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица ''Начелник 

општине'' – 01350120) у износу од:     2.400,00 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“. 
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ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-114/16                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.01.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:    

4131 – Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности (потрошачка јединица „Одјељење 

за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 

01350140):                                            15.210,00 КМ 

6211 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка јединица 

''Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140):                     21.872,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

511100 – Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката (потрошачка јединица 

''Начелник општине“ 01350120)         37.082,00 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“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-115/16                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.01.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), по Захтјеву број: 

01-60-14/16 од 27.01.2016. 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:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица „ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ 1350401)        547,70 КМ 

 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 1350401)                             1.000,00 КМ 

    

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:   

411111 - Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“                  

1350401)                                                 1.000,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 1350401)                                  93,40 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 1350401)                                454,00 КМ 

   

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-116/16                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 03.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), а по захјеву број: 

02-4-9/16 од 01.02.2016. д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Центар за социјани рад“ 

01350300): 

Са позиције:    

411100 – Расходи за бруто плату 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                               3.028,62 КМ 

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова 

и осталих личних примања запослених 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                                    51,25 КМ 

412200 – Расходи по основу утрошку 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица 

„Центар за социјални рад“ 01350300)    607,44 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                                    94,20 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''Центар за 

социјални рад“ 01350300)                          81,30 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                                      2,00 КМ 

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални рад“ 

01350300)                                               1.112,36 КМ 

416100 – Дознаке грађанима који се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (потрошачка јединица „Центар за 

социјални рад“ 01350300)                     8.927,83 КМ  

     

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621999 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица „Центар за социјални рад“ 

01350300)                                             13.905,00 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“.  

  

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-117/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 03.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Скупштина општине“ 

01350110): 

Са позиције:   

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова 

и осталих личних примања запослених 
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(потрошачка јединица „Скупштина општине“ 

01350110)                                               3.140,00 КМ 

На позицију: 

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Скупштина општине“                                        

01350110)                                               3.140,00 КМ 

Са позиције:   

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова 

и осталих личних примања запослених 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“                       

01350140)                                               6.500,00 КМ 

На позицију: 

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140)     6.500,00 КМ 

Са позиције:   

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Скупштина општине“                                   

01350110)                                                  400,00 КМ 

На позицију: 

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140)        400,00 КМ 

  

2. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-118/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 04.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), а на основу 

захтјева Средњошколског центра број: 744-

35/2016 од 04.01.2016. године, 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:  

412200 – Расходи по утрошку енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 3.605,02 КМ 

  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               3.605,02 KM 

  

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“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-119/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 05.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/16), 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 „Одјељење за општу 

управу“ 01350130): 

 

Са позиције: 

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                    850,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица 

„Одјељење за општу управу“                              

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“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-120/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 05.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА         

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 01/16),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава из 

буџетске резерве у износу од:            10.000,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију: 

 

- 6219 – Издаци за отплату осталих 

дугова (потрошачка јединица „Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 

01350140) у износу од:                        10.000,00 КМ 

     

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-145/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 15.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 01/16), д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава; 

Са позиције:    

413100 – Расходи по основу камата на 

хартије од вриједности (потрошачка јединица 

''Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140):                          800,00 КМ 

412900 - Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“                         

01350140):                                                 650,00 КМ  

621100 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка јединица 

''Одјељење за привреду, фин. и друш. дјел.“  

01350140):                                                 550,00 КМ 
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412900 - Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Скупштина општине“ 

01350110):                                              1.190,00 КМ  

412900 - Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Општинска изборна 

комисија“ 01350110):                               200,00 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „'Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                                   380,00 КМ  

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130):                       590,00 КМ 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                                   340,00 КМ 

412900 - Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица ''Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                                   200,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:      

412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс. 

услуга (пот. јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                 1.100,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                                1.300,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130):                                2.500,00 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  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-163/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 17.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

члана 13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2015. годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број 11/14) и Одлука о 

измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 01/16),  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:    

412900 – Oстали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 

фин. и друштвене дјелатности“                         

01350140):                                              1.060,00 КМ 

  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:      

415200 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140):    1.060,00 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  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-164/16                НАЧЕЛНИК 

Датум: 18.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 22. тачка 9., 11, 14. и 15. 

Закона о заштити и спашавању у Ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12) и члана 43. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 98/13), Начелник општине 

Костајница дана 16.02.2016. године доноси: 
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ОДЛУКУ  

О ПРОГЛАШЕЊУ СТАЊА 

ПРИПРАВНОСТИ ЗБОГ НЕПОСРЕДНЕ 

ПРИЈЕТЊЕ И РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. Наређује се стање приправности 

јединицама и саставима Цивилне заштите, Јавним 

установама и предузећима, органима управе у 

складу са Планом цивилне заштите 

 

2. Наређује се привредним друштвима и 

другим правним лицима да изврше све мјере 

приправности због отклањања опасности од 

поплава а у складу са Планом цивилне заштите. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-85-01/16                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 16.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у Ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 

43. Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05, 98/13), Начелник општине 

Костајница дана 19.02.2016. године доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ СТАЊА ПРИПРАВНОСТИ 

ЗБОГ НЕПОСРЕДНЕ ПРИЈЕТЊЕ И РИЗИКА 

ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА  

 

1. Због престанка опасности од поплава, 

укида се стање приправности на подручју 

општине Костајница, са даном 19.02.2016. године. 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-85-02/16                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 19.02.2016.      Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

Република Српска 

Општина Костајница 

Начелник 

Општа управа 

Одјељење за општу управу 

Број: 03-372-03/16 

Дана; 11.02.2016. године 

 

О Г Л А С 

 

Одјељење за општу управу на основу Рјешења бр. 

03-372-03/16 од 11.02.2016. године извршило је у 

регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда у регистарском листу бр. 05/10, упис 

промјене лица овлаштених за заступање 
заједнице Светосавска 19 са сљедећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Светосавска 19, Оснивачи зграде 04 

етажна власника; Управљање зградом за рачун 

етажних власника; У правном промету закључује 

уговоре и обавља друге послове правног промета, 

иступа самостално и без ограничења, у оквиру 

своје дјелатности, а за обавезе преузете у правном 

промету одговара цјелокупном својом имовином 

којом заједница располаже; Обавезе које се 

односе на послове одржавања заједничких 

дијелова зграде одговарају супсидијарно оснивачи 

и чланови заједнице до висине свог удјела у 

плаћању трошкова инвестиционог и текућег 

одржавања и хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде; 

Заједницу заступа Борислав Вуклиш, 

предсједник скупштине-управник самостално 

и без ограничења. 

 

        Начелник одјељења 

            Тања Деветак, дипл. правник, с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

    ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

      Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


