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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-013-46/10 
Датум: 12.02.2010.год. 
 
 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 
Бос. Костајница“, бр.12/05 и 1/07), на сједници СО-е Костајница, одржаној дана 12.02.2010. 
године, доноси се  

 
 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  
ПЛАНА РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА СА  

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 
 У члану I Плана размјештаја привремених објеката са УТУ, за изградњу и постављање 
став 1. алинеја 3. у тексту: „величина локације 5,0x3,0 м (слободна локација)“, брише се 
бројка „3,0“ и умјесто ње треба да стоји „6,0“. 
 Нова алинеја 3 сада гласи: Локација „3“ иза локације „2“ на земљишту означеном са 
к.ч. 787/2, „величина локације 5,0x6,0 (слободна локација)“. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине 
Костајница. 
 
 
 
 
 
 
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  
         Петар Боројевић, инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                              
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 117/05), чланова, 97. Закона о уређењу простора („Службени 
гласник Републике Српске „, број:84/02,14/03, 112/06, 53/07) и члана 56. Статута општине 
Костајница(„Службени гласник општине Бос. Костајница“, број 12/05 и 1/07) Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
О начину привременог кориштења и функционисања јавне површине и плану        размјештаја 

привремених објеката на локацији „Зелена пијаца“ 
 
Опште одредбе 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује се начин привременог кориштења и функционисања јавне  
површине, као и план размјештаја привремених објеката на локацији тзв. „Зелена пијаца“ у 
Костајници означеној као к.ч. 787 К.О. Костајница. 

1. План размјештаја привремених објеката (саставни дио ове Одлуке), 
2. Површину привременог објекта, као и могућност спајања, односно раздвајања дијела 

парцела, 
3. Начин додјеле локације за постављање привременог објекта, 
4. Утврђивање бодовне листе за додјелу, 
5. Састав Комсије за додјелу објеката и њено именовање, 
6. Закључивање и раскид уговора о привременом кориштењу, 
7. Начин наплате и изнопс закупнине, 
8. Друга питања од значаја за уређење јавне површине. 

 
 Члан 2.  

 
Све локације које се дају на кориштење у складу са овом Одлуком,  

привременог су карактера до провођења парцеле трајној намјени. 
Процес привремене додјеле на кориштења проводи рјешењем комисијa у  

складу са овом Одлуком. 
Непосредну организацију, уређење, одржавање и наплату закупнине врши 

КП „Комунално“ а.д. Костајница. 
Овим пословима, општина и КП „Комунално“  а.д.сачиниће посебан уговор 

којим ће дефинисати све детаље. 
Послови из претходног става односе се на: 

- одржавање реда, 
- обезбјеђење санитарних услова, 
- обезбјеђење адекватне расвјете, 
- наплату закупнине утврђене уговором и овом Одлуком, 
- обезбјеђење наплате осталих трошкова предвиђених уговором. 

 
Обавезе надлежног предузећа: 

– судска регистрација 
- радно вријеме 
- пијачни ред 
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Распоред, изглед и габарити привремених објеката 
 

Члан 3. 
 Распоред привремених објеката врши се на основу Плана Размјештаја привремених 
објеката, а који је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 4.  
 Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове на основу Плана размјештаја 
утврђује минималне урбанистичко-техничке услове, тј. величину и изглед привременог 
монтажног објекта и површину која је предвиђена за рекламирање и продају робе испред 
привременог објекта. 

Члан 5. 
Површина привременог објекта утврђена је величином додјељене парцеле у  

складу са Планом размјештаја привремених објеката који чине саставни дио ове Одлуке. 
Спајање  парцела у оквиру утврђених вањских габарита по плану размјештаја или закуп 

слободне парцеле од стране физичких и правних лица , могуће је само путем јавног конкурса, 
оглашеног од стране Одјељења за општу управу (у даљем тексту надлежни орган). 

Под слободном парцелом сматра се простор на коме је претходни корисник одјавио 
дјелатност и ослободио простор од лица и ствари, те уклонио постављени објект. 

Слободном парцелом се сматра и када је надлежни орган у управном поступку, због 
неизмирених обавеза претходног корисника, а по захтјеву надлежног предузећа, испразнио 
постављени киоск од лица и ствари и објекат привремено заузео до измирења насталих 
дуговања. 

Сматрат ће се слободном парцелом и када објекат претходног закупца није уклоњен са 
заузете локације, а у поступку конкурса учесник конкурса обезбједи адекватан доказ о куповини 
привременог објекта , у случају да локација буде додјељена учеснику конкурса. Ова локација ће 
се огласити слободном  након одјаве дјелатности претходног корисника (што ће се аутоматски 
сматрати раскидом уговора) и по прибављању изјаве власника киоска да исти  жели 
прометовати.  

Члан 6. 
 Корисници парцела могу користити простор испред објекта за излагање робе за продају, 
у ширини постављеног киоска, у складу са Планом размјештаја из члана 3. и 4. ове Одлуке.. 
 Надлежно предузеће  на адекватан начин ће извршити обиљежавање дозвољене линије 
за излагање робе. 
 За кориштење изложбеног простора плаћа се накнада у складу са овом Одлуком, о чему 
ће надлежно предузеће закључити посебан уговор, а добит по основу уговора реализује се у 
складу са средствима из уговора о закупу локације. 
 
Начин додјеле локација за постављање привремених објеката 
 

Члан 7.  
 

Конкурс из члана 5. Ове Одлуке објављује се у локалним средствима јавног  
Информисања и на огласној табли општине Костајница, односно на начин којим се  обезбјеђује 
транспарентност. 

Рок пријаве на оглас или конкурс не може бити краћи од 15 дана, нити дужи  
дужи од 30 дана. 
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Члан 8. 
 Конкурс треба да садржи: 
 

1. Локацију за постављање објекта, 
2. Вријеме привременог кориштења локације, 
3. Рок за постављање објекта, 
4. Почетни  износ закупнине привремене локације и остали трошкови уређења, 
5. Утврђени износ за плаћање трошкова конкурса, 
6. Вријеме трајања конкурса и датум и вријеме јавног отваранја конкурса. 
7. Контакт особу и мјесто гдје се може преузети пријавни образац. 

 
Члан 9. 

 
Редосљед првенства по конкурсу за додјелу привремених локација утврђује  

се  бодовањем које врши Комисија именована од стране Начелника општине. 
Комисија броји 3 члана. 

Члан 10.   
 
 Бодовна листа утврђује се на основу слиједећих критерија: 

1. Инвалиди до IV категорије ................................................................... 10 бодова 
Инвалиди од V- VII  категорије ................................................ ............ 5 бодова 

2. Породице погинулих бораца ................................................................ 10 бодова 
3. Пласман властитих производа или кооперације ................................ 10 бодова  
4. Лице које има статус борца прве категорија(сљедећа кат. -1 бод)....  5 бодова  
5. Незапослена лица .................................................................................. 10 бодова  
6. Број чланова домаћинства корисника, умањен за број чланова који 

су запослени или примају пензију (број чланова које издржава 
потенцијални корисник) ........................................................................ 5   бодова 
                    по члану 

7.  Статус повратника, избјеглице и расељеног лица или учесника радне обавезе у складу 
са списком надлежног органа....................................................    5 бодова  

8.   Пребивалиште на подручју општине Костајница ..............................  10 бодова 
9.   За сваки износ од 10,00 КМ изнад почетне цијене додаје се   .............1 бод 

 
  Уколико конкурише правни субјекат, бодује се власник предузећа-субјекта, а уколико се 
ради о дионичарском друштву бодује се један од дионичара којег одреди надлежни орган 
предузећа. 

Члан 11. 
Ако се на основу наведених критерија из претходне тачке не може утврдити редослијед 

учесника конкурса, предност има онај учесник који има статус члана породице погинулог борца, 
а ако више учесника има тај статус, онај који има већи број чланова породичног домаћинства. 
Ако се примјеном претходног става не може одредити редослијед првенства, предност има 
учесник који има стaтус више категорије инвалидности. 

 
Члан 12. 

По истеку рока на који је конкурс расписан, Комисија из тачке 9. ове Одлуке дужна је да у 
року од осам (8) дана размотри све поднешене пријаве и донесе ранг листу по извршеном 
бодовању. 

Ранг листа се објављује на огласној табли Административне службе општине Костајница 
и путем локалног радија, а треба да садржи роковe и условe  могућег подношења приговора. 
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Члан 13. 
Учесници конкурса имају право приговора на ранг листу Комисије начелнику општине 

Костајница у року од осам (8) дана од дана оглашавања исте. 
Ако начелник општине утврди да је ранг листа Комисије у супротности са одредбама 

закона и ове одлуке, поништит ће ранг листу и својим рјешењем ће вратити предмет Комисији 
на поновни поступак, или ће својим рјешењем које је коначно утврдити коначни редослијед. 

Надлежни орган по коначности ранг листе кандидату који је први на истој доноси 
рјешење о урбанистичкој сагласности за кориштење парцеле. 
                              

Члан 14. 
Лицима – правним субјектима којима је привремено додијељена парцела, дужни су да у 

року од осам (8) дана од дана правоснажности акта о привременој додјели парцеле, закључе 
уговор о привременом кориштењу са КП „Комунално“ а.д. Костајница. 

Уговор се саставља у најмање пет примјерака, од којих се један примјерак доставља 
општини. 

Ако учесник конкурса у наведеном року не закључи уговор из става 1. овог члана, и не 
испуни обавезе предвиђене уговором, губи право привременог кориштења земљишта за 
постављање привременог објекта. 
 

Члан 15. 
Уговор о привременом кориштењу земљишта (парцеле) треба да регулише слиједеће: 
1.  Ознаку привремене парцеле у складу са актом о додјели, 
2.  Површину привремене парцеле, 
3.  Вријеме кориштења привремене додјеле је искључиво ограничено на 12 мјесеци, а 
могућност продуживања конкурса је директно ограничена редовношћу измиривања обавеза по 
основу уговора (максимални дуг може да износи 30 дана), 
4.  Висину накнаде и начин плаћања, 
5.  Обавезу корисника да у року од 15 дана од дана пријема Рјешења о привођењу земљишта  
трајној намјени, односно истека уговора за кориштење земљишта уклони привремени објекат и   
земљиште доведе у првобитно стање, без права на накнаду, или испуни услове из члана 5. ове 
Одлуке. 
6.  Могућност једностраног раскида уговора из објективних разлога, од стране потписника или 
по захтјеву Начелника општине, са отказним роком од 30 дана. 
7.  Начин одржавања, 
8.  Друга питања од значаја за организацију и функционисање међусобних права и обавеза. 
 

Члан 16. 
 Привремени корисник парцеле дужан је да у року од 30 дана од дана закључења 

уговора о привременом кориштењу постави привремени објекат и отпочне са радом, ако 
посједује рјешење о обављању дјелатности издато од стране надлежног органа. 

Ако привремени корисник по истеку рока из претходног става не постави привремени 
објекат КП „Комунално“ а.д. Костајница дужно је да откаже уговор, а корисник губи право на 
поврат платежних накнада. 

О раскиду уговора КП „Комунално“ а.д. Костајница обавјештава надлежни орган 
Административне службе, ради понављања поступка додјеле слободне парцеле. 

Привремени корисник предметне парцеле – односно привременог објекта не може исти 
давати у подзакуп, већ уколико није заинтересован за кориштење предметне парцеле обавезан 
је да поступи у складу са члановима 5. и 15. ове Одлуке. 
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Члан 17. 
Почетна закупнина за привремено кориштење парцеле одређује се износом  од 100,00 

КМ мјесечно или у складу са постигнутом цијеном из конкурса. Ниједан корисник не може бити 
ослобођен плаћања обавезе закупа. 

Закупнину из претходног става која је саставни дио уговора о привременом кориштењу, 
наплаћује КП „Комунално“ а.д. Костајница. Наплата закупнине се проводи тако да КП 
„Комунално“ а.д.прво обрачуна ПДВ на укупан износ закупа, те да га уплати, а преостали дио се 
распоређује 40% КП „Комуналном“ а.д., а 60% на рачун буџета – јавни приход општине. 

КП „Комунално“ а.д. обрачунава додатне мјесечне трошкове корисницима парцела који 
се односе на слиједеће: 
-   трошкови електричне енергије (трошкови јавне расвјете), 
-   трошкови уређења прилаза парцелама (у оквиру укупне јавне површине), 
-   трошкови ноћног чувара. 

Ови трошкови могу максимално да износе до 20% мјесечне закупнине. Наплату ових 
трошкова врши КП „Комунално“ а.д., а утрошак се врши на основу годишњег плана, на који је 
обавезна сагласност начелника општине. 

Корекције висине закупнине, врши се уколико се укаже оправданост, а одобрава је 
Начелник општине. 

Члан 18. 
Уговор са корисником након 12 мјесеци се продужује, уколико је корисник у времену 

кориштења локације у потпуности поштовао одредбе Уговора без провођења процедуре 
поновног додјељивања. 

Продуживање уговора са корисником се може вршити до привођења парцеле коначној 
намјени, односно док закуподавац другачије не одлучи, у складу са чланом 15. и 16 ове Одлуке.  

 
Члан 19. 

Дио ове јавне површине означен у приложеном Плану остаје у функцији зелене пијаце, 
тј. продаје пољопривредних производа директних произвођача. Продаје се врше на тзв. 
тезгама, односно одговарајућим другим објектима. 

На овој локацији може се продавати искључиво роба која представља доминантно 
властити производ. 

Кориштење и функционисање ових објеката – локација врши се у складу са важећом 
одлуком за зелену пијацу, с тим да кориштење ових локација не може бити повољније од 
кориштења осталих локација на овој јавној површини (посебно у дијелу трошкова закупа). 

Режим функционисања овог дијела јавне површине у надлежности је КП „Комунално“ а.д. 
у складу са постојећом одлуком.   

 
Члан 20. 

Цијена закупа површине из члана 6.ове Одлуке износи 3,50 КМ по м² кориштене 
површине, а уговор о кориштењу површине који закључује надлежно предузеће потребно је у 
потпуности испунити у складу са одредбама чланова 15. и 17. ове Одлуке. 

 
Члан 21.  

Надзор над одредбама ове Одлуке по службеној дужности или по писменом захтјеву 
потписника уговора из члана 15. ове Одлуке вршит ће Комунална полиција, тржишна и 
санитарна инспекција. 
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Казнене одредбе 
 

Члан 22. 
 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.500 ,00конвертибилних марака казниће се 
правно лице, а у износу од 50,00 до 150,00 конвертибилних марака 
одговорно лице у правном лицу за прекршаје како слиједи: 
-уколико надлежно предузеће не буде судски регистровано за пружање пијачних услуга (члан 2. 
Став 6) 
-уколико  надлежно предузеће не буде обезбјеђивало  санитарне услове (члан 2. Став 5.) 
-уколико корисници парцела буду користили простор испред објекта  иза дозвољене линије за 
излагање робе (члан 6.) 
-уколико привремени корисник започне са радом бех претходно прибављеног  рјешења о 
обављању дјелатности (члан 16. Став 1.) 
 

Члан 23. 
Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом 

(самостални привредник) казниће се за прекршаје, у износу од 30,00 до 300,00 
конвертибилних марака како слиједи: 
-уколико корисници парцела буду користили простор испред објекта  иза дозвољене линије за 
излагање робе (члан 6.) 

Члан 24. 
Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом 

(самостални привредник) казниће се за прекршаје, у износу од 30,00 до 500,00 
конвертибилних марака како слиједи: 
-уколико привремени корисник започне са радом бех претходно прибављеног  рјешења о 
обављању дјелатности (члан 16. Став 1.) 

 
 
Прелазне и завршне одредбе одредбе 

 
Члан 25. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину привременог кориштења и 
функционисања јавне површине и плану  размјештаја привремених објеката на локацији 
„Зелена пијаца“ („Службени гласник општине Костајница“бр. 4/06, 13/06 и 5/08) 

 

Члан 26. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
 
 
Број: 01-013-56/10.         
Датум: 18.02.2010. године                
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                                                      Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
На основу члана 50. Закона о уређењу простора (Службени гласник Републике Српске, 

бр. 84/02 – пречишћени текст 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 57. Статута општине Костајница 
(Службени гласник општине Бос. Костајница, бр. 12/05 и 02/08), Скупштина општине Костајница, 
на сједници одржаној 12.02.2010.године, донијела  

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Блок 1“ и  

дио „Блока 2“ у Костајници 
 
I 

Усвајају се измјене и допуне Регулациони план „Блок 1“ и дио „Блока 2“ у Костајници (у 
даљем тексту: План).  

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората 
Плана.  

II 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.  
Текстуални дио садржи:  

А) УВОДНИ  ДИО  
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА 
ПРОСТОРА 
Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
Д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 
Ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
Графички дио План садржи:  
01. Геодетска подлога – постојеће стање Р = 1:1000  
01а. Постојећа намјена објеката  Р = 1:1000  
01б. Бонитет постојећих објеката  Р = 1:1000  
01ц. Инжењерскогеолошка карта  Р = 1:1000  
02.Извод из урбанистичког плана Костајница Р= 1: 2500 
02а.Извод из Регулационог плана  Р = 1:1000  
03. План просторне организације  Р = 1:1000 
04. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000  
05. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000  
06. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација   Р = 1:1000  
07. План инфраструктуре – топлификација Р = 1:1000  
08.План уређења зелених површина Р=1:1000 
09. План грађевинских и регулационих линија Р = 1:1000  
10. План парцелације-површине Р = 1:1000  
11.План рушења постојећих објеката Р=1:1000 
 

III 
Елаборат Плана, израђен у Предузећу за пројектовање, консалтинг и инжењеринг 

„Routing“д.о.о.  Бањалука -  2009.године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.  
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IV 
План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале 
намјене (члана 15. став 1. Закона о експропријацији, Службени гласник Републике Српске, бр. 
112/06, 37/07 и 110/08).  
 

V 
План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског 
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у смислу члана 26. и 27. Закона о уређењу 
простора (Службени гласник Републике Српске, бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), и члана 23. 
став 1. тачка 2. Закона о премјеру и катастру непокретности (Службени гласник Републике 
Српске, бр. 34/06 и 110/08).  
 

VI 
План је доступан  на стални јавни увид-код општинског органа управе надлежног за 

послове просторног уређења.  
 

VII 
О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI ове одлуке.  
 

VIII 
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.  
 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у“ Службеном гласнику општине 

Костајница.“  
 
 
 

 
Број: 01-013-45/10.                                                    
Датум: 12.02.2010.                                                                     
     
                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                            ОПШТИНЕ   
                                                                                                                   Петар Боројевић, инж.              
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РЕПУБЛИКА СРПСКА          
ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-47/10 
Датум, 12.02 2010.године 
 
 
 На основу члана 15. Став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике 
Српске“, број 6/07) , члана 12. Став 1. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности-
пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број :72/07) и члана 56. 
Статута општине Костајница („Службени гласник Републике Српске“, број 12/05 i 
41/07),Скупштина општине Костајница је дана 12.02.2010. године  д о н и ј е л а 
 

О Д Л У К У 
О измјени Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско-

предузетничким радњама на подручју општине Костајница 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким 

радњама на подручју општине Костајница број 01-013-364/09 од 30.11.2009. године члан 
2. Став 1. мијења се и гласи: 
 „Радно вријеме занатским,трговинским, занатско-трговинским радњама одређује 
се сваким радним даном: 
-у времену од 06 до 21 часа, у зимском периоду 
- у времену од 06 до 22 часа, у љетном периоду.“ 
 
 

Члан 2. 
 Члан 4. горе наведене Одлуке мијења се и гласи: 
 „Нерадним даном , односно недјељом трговине са прехрамбеним и 
непрехрамбеним производима , трговине на мало цвијећем и киосци,могу да раде: 
-у времену од 07 до 20 часова, у зимском периоду; 
-у времену од 07 до 22 часа , у љетном периоду.“ 
 
 

Члан 3. 
 Ова одлка ступа на снагу 8 –ог дана од дана доношења и објавиће се у 
«Службеном гласнику општине Костајница».   
 
 
         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   
                                                                                                 

На основу члана 51. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број:30/07),  члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине Б. 

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

општине на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, доноси:   

 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу 

број:01-013-329/08 од 30.12.2008. год. 

 

Члан 1. 

У члану 2. став 1. Одлуке о кредитном задужењу  број:01-013-329/08 од 30.12.2008. 

године иза ријечи општина Костајница додаје се: 

 

Р.Б ПРОЈЕКТИ ИЗНОС 

 

1. 

 

Српско православно гробље „Чекиновац“ 

 

 80.000,00 

 

2. 

 

„Сточна пијаца“ 

 

 60.000,00 

 

3. 

 

Адаптација зграде општине „Шалтер сала“ 

 

114.000,00 

 

4. 

 

Адаптација зграде „Дјечији дом“ 

 

120.000,00 

 

5. 

 

Послово тржни центар 

 

248.715,28 

 

6. 

 

„Индустријска зона“ 

 

 12.265,50 

 

7. 

 

„Локални путеви, улице и паркиралишта 

 

210.000,00  

 

8. 

 

Канализација у Тавији II фаза 

 

 55.019,22 

 

 

 

УКУПНО: 

 

900.000,00 

  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ и доставља се Министарству финансија РС у року од десет (10) дана од дана 

доношења. 

 

Број:01-013-40/10 

Датум:12.02.2010.         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-44/10. 

Датум, 12.02.2010. 

 

 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница („Службени гл. Општине 

Костајница“, бр. 12/05 и 1/07),  Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

12.02.2010.год. донијела је:  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 
 1.Усваја се Ребаланс буџета општине Костајница за 2009.годину. 

 

 2.Саставни дио ове Одлуке  је  Ребаланс буџета општине Костајница за 2009.годину. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                    Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број:01-013-49/10 
Датум:12.02.2010.год. 
 
 
 На основу члана 5. став 1 (ђ) и члана 8. став 1. Закона о јавним предузећима  
(„Службени гласник РС“, бр. 75/04), члана 12. тачка 3. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима РС („Службени гласник РС“, бр. 41/03), члана 5.2.8. 
Статута ЈП „Банијапромет“  и члана 56. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“, бр. 12/05 и 1/07), Скупштина општине Б. Костајница на 
сједници одржаној дана 12.02.2010.год. доноси:  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница 

 
 
 

1. Именује се Надзорни одбор Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница на 
мандатни период од четири године, у следећем саставу: 

 
1) ДАЛИБОРКА БАЛАБАН 
2) УЛРИКЕ ЦВРКАЉ 
3) МИРЈАНА РАДАНОВИЋ 

   
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                       Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број:01-013-48/10 
Датум:12.02.2010.год. 
 
 
 
 На основу члана 5. став 1 (ђ) и члана 8. став 1. Закона о јавним предузећима  
(„Службени гласник РС“, бр. 75/04), члана 12. тачка 3. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима РС („Службени гласник РС“, бр. 41/03), члана 6.2. 
алинеја 7., члана 8.1. и члана 8.2.   Статута  Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. 
Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, број: 7/07) и члана 56. Статута 
општине Б. Костајница („Службени гласник општине Б. Костајница“, бр. 12/05 и 1/07), 
Скупштина општине Б. Костајница на сједници одржаној дана 12.02.2010.год. доноси:  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Надзорног одбора  Комуналног предузећа   

„Комунално“ а.д. Костајница 
 

 
 

1.Именује се Надзорни одбор  Комуналног предузећа „Комунално а.д. Костајница  на 
мандатни период од четири године, у следећем саставу: 

 
1) СМИЉКА МАЛЕШ 
2) НИКОЛА РАЈШИЋ 
3) МИЛИЦА РЕЉИЋ 

   
 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                       Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ- 
Број: 01-013-57/10. 
Датум: 12.02.2010. 
 
 

На основу члана 56. Статута  општине Б. Костајница ( „Службени гласник 

општине Б.Костајница“, бр.: 12/05, 1/07 ), Сукупштина опшине Костајница на 

сједници одржане дана 12.02.2010. год., доноси: 

 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

1. Задужује се надлежни орган да у складу са чланом 5. став 4. Одлуке о 

начину привременог кориштења и функционисања јавне површине  и плану 

размјештаја привремених објеката на локацији  „Зелена пијаца“, сачини 

информацију са списком свих корисника који нису измирили своје обавезе са 

тачним износима истих. Период извјештавања је од формирања пијаце до 

31.12.2009. год. 

 

2. Рок за израду  информације је 60 дана.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 
                                                                                                           Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 110/10. 
Датум: 12.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за привреду, финансије  и друштвене 
дјелатности  (потрошачка  јединица 01350140), са позиције: 

 
-613800 – Трошкови осигурања  и банкарских услуга   1.144,21 КМ 
 
 

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

са позиције: 
-613800 – Трошкови осигурања  и банкарских провизија  (потрошачка јединица 01350140)
         1.144,21 КМ  
 на позиције: 
-611200-Накнаде трошкова  запослених  (потрошачка јединица                     01350140) 
              780,57 КМ 
 
-612100-Порези и доприноси  на остала лична примања (потрошачка јединица 01350140)
            363,64 КМ 
 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 111/10. 
Датум: 12.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за привреду, финансије  и друштвене 
дјелатности  (потрошачка  јединица 01350140), са позиције: 

 
-611100 – Бруто плате и накнаде запослених     3.613,72 КМ 
и Одјељења  за општу управу  (потрошачка јединица 01350130), са позиције: 
-614400 – Субвенције  јавним предузећима     1.583,33 КМ 
 

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

са позиције: 
-611100 – Бруто плате и накнаде запослених   (потрошачка јединица 01350140)  
         3.613,72 КМ  
-614400 –Субвенције  јавним предузећима (потрошачка јединица  01350130) 
          1.583,33 КМ 
 на позицију: 
-613900-Уговорене услуге  (потрошачка јединица  01350130)  5.197,05 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                 /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 136/10. 
Датум: 12.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава за 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  „Средња стручна школа“ Костајница  

(потрошачка  јединица 08150037), са позиције: 
 

-611200 – Накнаде трошкова запослених        200,00 КМ 
-613100 – Путни трошкови        3.600,00 КМ 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
А)  са позиције: 
-611200 – Накнаде трошкова запослених   (потрошачка јединица  „Средња  стручна школа „ 
Костајница  - 08150037)        200,00  КМ  
-613400 –Набавка материјала  (потрошачка јединица   „Средња стручна школа“ Костајница - 
08150037)          200,00  КМ  
 
Б)  са позиције: 
-613100 – Путни трошкови    (потрошачка јединица  „Средња  стручна школа „ Костајница  - 
08150037)       1.800,00 КМ 
  
 на позиције: 
-613400-Набавка материјала   (потрошачка јединица „Средња стручна школа“ Костајница-
08150037)       1.800,00 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 153/10. 
Датум: 20.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Одјељења  за привреду, финансије  и 

друштвене дјелатности  (потрошачка јединица 01350140) , са позиције: 
 
-611100-Бруто плате  и накнаде  запослених     30.049,82 КМ 
 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
  са позиције: 
-611100 –Бруто плате и накнаде запослених  (потрошачка јединица 01350140) 

30.049,82 КМ 
  на позиције: 
      -613511 – Трошкови услуга  превоза и горива  (потрошачка јединица                      
                        01350130)           496,05 КМ 
      -613700 – Трошкови текућег одржавања (потрошачка јединица 
    01350130)        10.718,17 КМ 
     -613900 – Уговорене услуге  (потрошачка јединица 01350130)  13.500,00 КМ 
     -614200 – Помоћи појединцима (потрошачка јединица 01350300)   5.335,60 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 175/10. 
Датум: 22.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Одјељења  за привреду, финансије  и 

друштвене дјелатности  (потрошачка јединица 01350140) , са позиције: 
 
-616300-Камате на домаће кредите       12.580,00 КМ 
 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
  са позиције: 
-616300 –Камате на домаће кредите  (потрошачка јединица 01350140) 

12.580,00  КМ 
 
  на позиције: 
      -612100 –Порези и доприноси на остала лична примања   (потрошачка јединица                      
                        01350110)            6.220,00  КМ 
     -613300 – Трошкови комуналних  и комуникационих  услуга  (потрошачка јединица  

01350130)                60,00 КМ 
    -613900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица 01350130)    6.200,00 КМ 
   -614200 – Помоћи појединцима  (потрошачка јединица 01350300)      100,00 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 173/10. 
Датум: 26.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Одјељења  за привреду, финансије  и 

друштвене дјелатности  (потрошачка јединица 01350140) , са позиције: 
 
-611100-Бруто плате  и накнаде  запослених        1.350,00 КМ 
 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
  са позиције: 
-611100 –Бруто плате и накнаде запослених  (потрошачка јединица 01350140) 

    1.350,00  КМ 
 
  на позиције: 
      -613500 –Трошкови услуга  превоза и горива  (потрошачка јединица                      
                        01350130)               30,00  КМ 
     -613900 – Уговорене услуге  (потрошачка јединица 01350130)     1.320,00 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 206/10. 
Датум: 27.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава  за 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Центар за социјални рад (потрошачка јединица  

01350300) , са позиције: 
-611100 – Бруто плате и накнаде      910,43 КМ 
-611200 – Накнаде трошкова запослених     101,88 КМ 
-612100 – Порези и доприноси      182,02 КМ 
-613100 – Путни трошкови         48,00 КМ 
-613300 – Трошкови комуналних  и комуникационих услуга         1.593,34 КМ 
-613700 – Трошкови текућег одржавања     500,00 КМ  
-613800 – Трошкови осигурања  и банк.провизија    600,00 КМ 

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

 
  са позиција: 
-611100 – Бруто плате и накнаде  (потрошачка јединица  Центар за социјални рад - 

    01350140)          910,43 КМ 
-611200 – Накнаде трошкова запослених  (потрошачка јединица Центар за  
     социјални рад – 01350300)      101,88 КМ 
-612100 – Порези и доприноси (потрошачка јединица Центар за социјални 
    рад – 01350300)        182,02 КМ  
-613100 – Путни трошкови  (потрошачка јединица Центар за социјални 
   рад – 01350300)          48,00 КМ  
-613300 – Трошкови комуналних  и комуникационих  услуга (потрошачка  
 јединица Центар за социјални рад – 01350300)   1.593,34 КМ 
-613700 – Трошкови  текућег одржавања (потрошачка јединица Центар за 
 социјални рад – 01350300)         500,00 КМ 
-613800 – Трошкови  осигурања  и банк.провизија (потрошачка јединица 
  Центар за социјални рад – 01350300)      600,00 КМ 
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 на позиције: 
-613900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица  Центар за социјални  
 рад – 01350300)        3.097,00 КМ 
-613200 – Трошкови енергије  (потрошачка јединица Центар за социјални  
 рад – 01350300)          491,67 КМ 
-613400 – Набавка материјала (потрошачка јединица Центар за социјални 
 рад – 01350300)          187,00 КМ 
-613500 – Трошкови услуга превоза  и горива (потрошачка јединица Центар за 
 социјални рад – 01350300)        160,00 КМ 
 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 

 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 207/10. 
Датум: 29.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава   Општинска изборна комисија (потрошачка 

јединица 01350111) , са позиције: 
 
-611200 – Накнаде трошкова запослених        174,27 КМ 
-612100 – Порези и доприноси      3.853,98 КМ 

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

 
  са позиције: 
-611200 – Накнаде трошкова запослених   (потрошачка јединица 01350111) 

       148,09  КМ 
-612100 – Порези и доприноси  (потрошачка јединица  01350111)        3.853,98 КМ 
 
  на позиције: 
      -613200 –Трошкови енергије   (потрошачка јединица  08180007)     2.775,45 КМ 
     - 613300 –Трошкови комуналних  и комуникационих  услуга  (потрошачка 

            јединица  08180007)                  46,80 КМ 
       -613900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица 08180007)       1.206,00 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 208/10. 
Датум: 29.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава    Народне библиотеке  „Невенка 

Станисављевић“   (потрошачка јединица 08180007) , са позиције: 
 
-613100 – Путни трошкови          126,50 КМ 
-613400 – Набавка материјала           67,10 КМ 
-613700 – Текуће одржавање           120,67 КМ 
-613800 – Трошкови осигурања            87,79 КМ 
-821300 – Набавка опреме          100,00 КМ 

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

  са позиција: 
-613100 – Путни трошкови          126,50 КМ 
-613400 – Набавка материјала           67,10 КМ 
-613700 – Текуће одржавање           120,67 КМ 
-613800 – Трошкови осигурања            87,79 КМ 
-821300 – Набавка опреме           100,00 КМ  
 на позиције: 

      -613300 – Трошкови комуналних  и комуникационих  услуга       381,85 КМ 
      -613200 – Трошкови  енергије            20,21 КМ 
      -613900 – Уговорене услуге           100,00 КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 208/10. 
Датум: 29.01.2010. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава у 2009.год. 

 
1. Одобрава се реалокација средстава    Општинска изборна комисија  (потрошачка 

јединица 01350111), са позиције: 
 
-611200 – Накнаде трошкова запослених     6.375,00 КМ 

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

  са позиције: 
 
      -611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица 
  (01350111)         6.375,00 КМ 
      
  на позицију: 
 
      -613200 – Трошкови енергије       6.375,00 КМ  
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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С А Д Р Ж А Ј : 

 

 

 
- Одлука о измјени и допуни Плана размјештаја  привремених објеката са 

урбанистичко-техничким условима  за изградњу  и постављање.... стр 1 

- Одлука о начину привременог кориштења и функционисања јавне површине  и 

плану размјештаја привремених објеката на лок.  „Зелена пијаца“... стр 2-7 

- Одлука о усвајању  измјена и допуна Регулационог  плана „Блок 1“ и  

дио „Блока 2 „ у Костајници....................................................................... стр 8-9 

- Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена  трг.и занатско 

предузетничким радњама  на подручју општине Костајница................ стр 10 

- Одлука о измјени  и допуни Одлуке  о кредитном задужењу број: 

01-013-329/08.од 30.12.2008.године...........................................................стр 11 

- Одлука о усвајању ребаланс буџета општине Костајница за 2009.год.. стр 12 

- Рјешење о именовању  Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“............. стр 13 

- Рјешење о именовању  Надзорног одбора КП „Комунално“................. стр 14 

- Закључак........................................................................................................стр 15 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 16 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 17 

-  Одлука о одобравању реалокације средстава-Средња стр.школа........ стр 18 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 19 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 20 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 21 

- Одлука о одобравању реалокације средстава.......................................... стр 22-23 

- Одлука о одобравању реалокације средстава (ОИК)............................... стр 24 

- Одлука о одобравању реалокације средстава Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић“.......................................................................... .стр 25 

- Одлука о одобравању реалокације средстава (ОИК)................................стр 26 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

  

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

         ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

          Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


