
ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК 

OOППШШТТИИННЕЕ  ККООССТТААЈЈННИИЦЦАА  

ББрр..  77//1122  
Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 1 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 8. Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07) Скупштина општине Костајница на конститутивној сједници одржаној 

дана 23.11.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Радног предсједништва 

 

1. Именују се чланови Радног предсједништва скупштине у слиједећем 

саставу: 

  

 1.Јока Драгичевић; 

 2.Ивана Штековић; 

 3.Владимир Ћопић; 

 

2. Радно предсједништво чини најстарији одборник и два најмлађа која му 

помажу у раду. 

3. Задатак Радног предсједништва је да предсједава скупштином до 

именовања предсједника скупштине општине у новом сазиву.  

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-301/12.      

Датум:23.11.2012.год.    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

       Жељко Чекић,мр.ср. 

 



Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 2 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана  56. Стаута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следећу : 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај Општинске изборне комисије Костајница о провођењу 

Локалних избора 2012.године у Костајници, број :01/1-03-89/12. 

 

Члан 2. 

 Саставни дио овог закључка је Извјештај Општинске изборне комисије 

Костајница о провођењу Локалних избора 2012.године у Костајници. 

 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-302/12.                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

         Жељко Чекић ,мр.ср  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 10. став 1. алинеја 1, члана 11. и члана 53. Пословника Скупштине 

општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 

56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на конститутивној сједници одржаној 

дана 23.11.2012. год. доноси следеће : 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Мандатско-имунитетске комисије 

 

 

1.Именују се чланови Мандатско-имунитетске комисије у слиједећем саставу: 

  

 1.Владимир Ћопић,предсједник; 

 2.Зоран Марин,члан; 

 3.Петар Боројевић,члан. 

 

2. Задатак именоване комисије је да прегледа извјештај органа за провођење 

избора , увјерења о изабраним одборницима и друге изборне материјале и по 

утврђеном стању поднесе Скупштини извјештај са приједлогом за 

верификацију мандата. 

Мандатско имунитетска комисија обавља и послове у складу са чланом 54. 

Пословника Скупштине општине. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-303/12.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 23.11.2012.год.        

                 Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

На основу члана 12. и члана 13. став 1. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Статута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси следећи : 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

1.Усваја се Извјештај Мандатско-имунитетске комисије са приједлогом за 

верификацију мандата одборника скупштине општине за мандатни период 2012-

2016 године. 

 

2.Саставни дио овог Закључка је Извјештај Мандатско-имунитетске комисије са 

приједлогом за верификацију мандата одборника скупштине општине за 

мандатни период 2012-2016. године. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-304/12.    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

      Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Горану Рабату , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-305/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1. Славку  Аврамовићу , верификује се мандат одборника у Скупштини 

општине Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-306/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   

    

 

 



Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 7 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Владимиру  Ћопићу , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-307/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   

    

 

 

 



 

Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 8 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Чекић Жељку , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-308/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Вуруна  Слободану   , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-309/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Драгоји  Ђајићу , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-310/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Зорану Марину   , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-311/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Ивани Штековић  , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-312/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   

    

 

 

 



Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 13 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Јоки  Драгичевић , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-313/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Петру  Боројевићу  , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-314/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Милораду  Боројевићу , верификује се мандат одборника у Скупштини 

општине Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-315/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   

    

 

 

 



Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 16 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Мили   Ћопићу  , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-316/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1. Драги  Шурлану    , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-317/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Исмету  Боснићу  , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-318/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

 На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. Стаута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси слиједеће : 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Горану  Томићу , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 23.11.2012. године. 

  

 

2.Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута 

и Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-319/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 16. став 1. и став 2. и члана 51.  Пословника Скупштине општине 

Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), и члана 56. 

Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07) Скупштина општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 

23.11. 2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор и именовања,  

награде и признања 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за избор и именовања, награде и признања у 

слиједећем саставу: 

  

 1.Драгоје Ђајић, предсједник; 

 2.Славко Аврамовић,члан; 

 3.Горан Томић,члан; 

 4.Јока Драгичевић,члан 

 5.Милорад Боројевић,члан; 

 

2.Задатак именоване комисије је да, уз предходне консултације са 

представницима политичких странака и коалиција заступљених у Скупштини 

општине, предложи кандидате за предсједника и потредсједника Скупштине.  

Комисија за избор и именовања, награде и признања обавља и послове у складу 

са чланом 52. Пословника Скупштине општине. 

 

     3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у   „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-320/12     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.     

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012.год.2012. год. доноси следећи : 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај Комисије за избор и именовања, награде и признања за 

разрјешење функционера општине Костајница из скупштинског сазива 2008-

2012 год.  због истека мандата:  

- предсједника скупштине општине,  

- потпредсједника скупштине општине,  

- замјеника начелника општине  

и службеника административне службе општине Костајница због истека мандата::  

- секретара скупштине општине,  

- начелника одјељења за општу управу,  

- вд начелника одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности. 

 

2. Саставни дио овог закључка је Извјештај Комисије за избор и именовања, 

награде и признања.  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-333/12.              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год:     

       Жељко Чекић,мр.ср   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 31. став 1. алинеја 3. Пословника Скупштине општине 

Костајница  ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09),  члана 56. 

Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07) Скупштина општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 

23.11. 2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

1. ПЕТАР БОРОЈЕВИЋ, инг.саобраћаја, разрјешава се функције предсједника 

Скупштине општине Костајница, због истека мандата. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-321/12 

Датум: 23.11.2012. год.    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

       

          Жељко Чекић,мр.ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 23 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 35. став 1. Пословника Скупштине општине Костајница   

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09),  члана 56. Статута општине 

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

општине Костајница на конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. 

доноси следеће: 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

1. ИСМЕТ БОСНИЋ,  разрјешава се функције потпредсједника Скупштине 

општине Костајница, због истека мандата. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-322/12.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.11.2012.год.  

       Жељко Чекић,мр.ср.    
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11. 2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

1. ОСТОЈА КАНТАР, шумарски техничар, разрјешава се функције замјеника 

начелника општине Костајница, због истека мандата. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

       

Жељко Чекић,мр.ср 

Број: 01-013-323/12. 

Датум: 23.11.2012.год.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 25 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

1.СВЈЕТЛАНА БАЈАЛИЦА, дипломирани правник, разрјешава се дужности 

секретара Скупштине општине Костајница , због истека мандата.  

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-324/12.              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана  23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

1.ТАЊА ДЕВЕТАК, дипломирани правник, разрјешава се дужности начелника 

одјељења за општу управу , због истека мандата.  

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-325/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.     

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана  23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА  

ПРИВРЕДУ,ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

1.ГОРАН МИЛИЈЕВИЋ, дипломирани економист, разрјешава се дужности  вршиоца 

дужности начелника одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности са 

даном 23.11.2012. год.   

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-326/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следећу : 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

1. Усваја се Извјештај Комисије за избор и именовања, награде и признања за 

избор предсједника Скупштине општине Костајница. 

 

2. Саставни дио овог закључка је Извјештај Комисије за избор и именовања, 

награде и признања за избор предсједника Скупштине општине Костајница. 

 

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-327/12.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.     

       Жељко Чекић,мр.ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 16. став 4. и члана 171. Пословника Скупштине општине 

Костајница  ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09),  члана 32. став 1. 

и 2. и члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

1.  ЖЕЉКО ЧЕКИЋ, магистар инжињер, именује се за предсједника Скупштине 

општине Костајница са даном 23.11.2012. године на период трајања мандата 

Скупштине општине. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-328/12     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.      

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

1.СВЈЕТЛАНА БАЈАЛИЦА, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Костајница за период од 23.11.2012. год. до попуне 

овог радног мјеста  јавним конкурсом.  

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-329/12.               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.    

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 

 

 

 

 

1.ТАЊА ДЕВЕТАК, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности 

начелника одјељења за општу управу за период од 23.11.2012. год. до попуне овог 

радног мјеста јавним конкурсом.  

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-330/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.     

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ,ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

 

1.НЕНАД РЕЉИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, именује се за вршиоца 

дужности начелника одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности за 

период од 23.11.2012. год. до попуне овог радног мјеста јавним конкурсом.  

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

Број: 01-013-331/12.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год.     

       Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2012.год.2012. год. доноси следећу : 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

 

1. Усваја се Извјештај Комисије за избор и именовања, награде и признања за 

избор замјеника начелника општине Костајница. 

 

 

2. Саставни дио овог закључка је Извјештај Комисије за избор и именовања, 

награде и признања за избор замјеника начелника општине Костајница. 

 

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-332/12.               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.год:     

       Жељко Чекић,мр.ср.   

    

 

 

 



 

Број 7      27.11.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 34 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 169. став 1. Пословника Скупштине општине Костајница   

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09),  члана 48. став 2. и 3.  члана 

56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на конститутивној сједници одржаној 

дана 23.11.2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

1. ГОРАН РАБАТ, дипломирани економист, именује се за замјеника начелника 

општине Костајница са даном 23.11.2012. године на период трајања мандата 

начелника општине. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-299/12     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.11.2012.      

         Жељко Чекић,мр.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1277 /12. 

Датум: 16. 10. 2012. 
 
 

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), Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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   
15.000,00 КМ 

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

 - 6129 – Остали непоменути расходи  - Бруто накнаде  одборника  (потрошачка 
јединица  „Скупштина општине“   - 01350110) у износу од  :    15.000,00 
КМ 
    
                        

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1318/12. 

Датум: 25. 10. 2012. 
 
 

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), Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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), а по Захтјеву  број: 384-23/2012.упућен  од стране 
Средњошколског центра  18.10.2012.године, са позиција: 

-411200 – расходи за бруто  накнаде трошкова  и осталих личних примања  
     Запослених        1.022,04 КМ 
-412700 – расходи за стручне услуге        565,96 КМ 
-511300 – Набавка опреме      1.330,00 КМ 

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

 - 412400 – Расходи  за материјал за посебне намјене  (потрошачка јединица  
„Средњошколски центар“  - 08150037)      442,00 КМ 
 -412900 – Остали непоменути расходи  (потрошачка јединица  „Средњошколски  
центар“  - 08150037)                  2.476,00 КМ   
    
                        

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1325/12. 

Датум: 26. 10. 2012. 
 
 

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   14.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   д о н о с и 

 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава са  позиције  415200  - Грантови  у земљи 
(потрошачка јединица „Начелник  општине“ - 01350120)  у износу од  : 

8.303,25 КМ 
 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена  на позицију : 
 - 415200 –Грантови  у земљи  (потрошачка јединица  „Привреда и финансије“ – 
01350140) у износу од :        8.303,25 КМ 
    
                        

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1405/12. 

Датум: 19. 11. 2012. 
 
 

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), Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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), а по Захтјеву  број: 400-01/2012.упућен  од стране 
Средњошколског центра  19.11.2012.године, са позиција: 

-411200 – Расходи за бруто  накнаде трошкова  и осталих личних примања  
     запослених               5,34  КМ 

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

 - -412900 – Остали непоменути расходи  (потрошачка јединица  „Средњошколски  
центар“  - 08150037)                            5,34 КМ   
    
                        

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.        
                   НАЧЕЛНИК: 

Драго Бундало, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1418/12. 

Датум: 20. 11. 2012. 
 
 

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   14.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   д о н о с и 

 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава са  позиција: 
- 4127 – Расходи  за стручне  услуге  (потрошачка јединица  „Одјељење  за 

општу управу“ -  01350130)  у износу од :   7.800,00 КМ 
- 4128 – Расходи за услуге  одржавања  јавних површина  (потрошачка јединица 

„Одјељење  за  општу управу“  -  01350130) у износу од  1.500,00 КМ 
- 4129 – Остали  непоменути  расходи (потрошачка јединица   

„Одјељење  за општу управу“  - 01350130)  у износу од    3.800,00 КМ 
 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена  на позицију : 
 - 6219 – Издаци за отплату  осталих обавеза  из ранијег периода  - одборнички паушал 
  (потрошачка јединица „Скупштина општине“ – 01350110) у износу од : 
          9.300,00 КМ 

- 4122 – Расходи  за комуналне, комуникационе  и друге услуге (потрошачка 
 Јединица  „Одјељење за општу управу“  - 01350130)  у износу од  
          3.800,00 КМ 
                     
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 
 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Драго  Бундало , дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

                         На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/4, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине Костајница 

("Службени гласник општине Костајница" број 11/05 и 2/08) и члана 3. Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима општине Костајница ("Службени гласник општине 

Костајница" број: 17/09), Начелник општине Костајница,  д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању саобраћаја на подручју општине Костајница 

 

I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом Наредбом се регулише: брзина кретања возила, улице са правом првенства; 

ограничења саобраћаја, саобраћај теретним моторним возилима, саобраћај запрежним 

возилима,тјерање и кретање стоке, заустављање и паркирањe, обучавање кандидата за 

возаче моторних возила, обиљежавање и означавање возила која се могу кретати улицама, 

друга питања од значаја за безбједност саобраћаја у складу са Законом и Одлуком. 

 

II – БРЗИНА КРЕТАЊА ВОЗИЛА 

Члан 2. 

На локалним и некатегорисаним путевима те улицама и насељима на подручју општине 

Костајница, одређује се највећа дозвољена брзина возила до 50 км/х, ако није другачије 

одређено знаком. 

У насељеним мјестима Петриња горња цеста, Тавија Ћирила и Методија одређује се зона у 

којој се возила не смију кретати брзином већом од 40 км/х. 

 

III – УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА 

 

Члан 3. 

Улице са првенством пролаза у Костајници су: 

 Светосавска (као магистрални пут), Ранка Шипке (као магистрални пут),Трг Краља Петра I 

Ослободиоца (према граници), Устаничка (као регионални пут), Петра Петровића II Његоша 

(као регионални пут), Петра Пеције, 2. маја, Жртава Фашистичког Терора, Ђоке Мазалића, 

Бубњарица, Бранка Ћопића,  Васе Пелагића, Партизански пут и Ћирила и Методија. 

  -Улица Светосавска има првенство пролаза у односу на улице са којима се укршта или спаја 

до споја са улицом Ранка Шипке. 

  -Улица Ранка Шипке има првенство пролаза у односу на улице са којима се укршта или 

спаја . 

 -Улица на Тргу Краља Петра I Ослободиоца према граничном прелазу има првенство 

пролаза у односу на успутне одвојке. 
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 -Улица Устаничка има првенство пролаза у односу на све улице којима се укршта или спаја 

до споја са улицом Петра Петровића II Његоша, осим улице Светосавска. 

 -Улица Петра Пеције има првенство пролаза у односу на све улице којима се укршта до 

спаја са улицом Ташли Бунар . 

  -Улица Петра Петровића II Његоша има право првенства пролаза у односу на све улице са 

којима се укршта или спаја , 

  -Улица 2. маја има првенство пролаза у односу на све  улице са којима се укршта или спаја  

и успутне одвојке. 

   -Улица Жртава фашистичког терора има првенство пролаза у односу на све  улице са 

којима се укршта или спаја  и успутне одвојке. 

   -Улица Ђоке Мазалића има првенство пролаза у односу на улицу Козарачка. 

       -Улица Бубњарица има првенство пролаза у односу на  све  улице са којима се укршта 

или спаја  и успутне одвојке. 

   - Улица Бранка Ћопића има првенство пролаза у односу на улице мака Диздара и Брдску , 

и успутне одвојке, 

   -Улица Васе Пелагића има првенство пролаза у односу на  све  улице са којима се укршта 

или спаја  и успутне одвојке. 

   -Улица Партизански пут има првенство пролаза у односу на  све  улице са којима се укршта 

или спаја  и успутне одвојке 

 -Улица Ћирила и Методдија има првенство пролаза у односу на улицу Жарка Згоњанина и 

успутне одвојке. 

Члан 4. 

Саобраћај возила у једном смјеру у Костајници вршиће се: 

            -улицом Крешимира Хајдића , 

            -улицом Младена Стојановића од раскрснице са Тргом Краља  Петра I ослободиоца 

до раскрснице са улицом Светосавска 

             -улицом Васе Пелагића од кућног броја 7 до кућног броја 21, 

            - одвојаком који спаја ул. Васе Пелагића (кућни број 21)  и Светосавску (кућни број 26) 

           - Дио улице Трг Краља Петра I ослободиоца од кућног броја 6 до споја са улицом 

Младена Стојановића 

  

IV – ОГРАНИЧЕЊА САОБРАЋАЈА 

1.Забрана саобраћаја 

Члан 5. 

Забрањен је саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од 6 тона и то на 

сљедећим локалним путевима: 

Л-03 ТАВИЈА – ГУМЊАНИ – МРАОВО ПОЉЕ 

Л-04 ПЕТРИЊА – ГОРЊА СЛАБИЊА 

Л-05 КОСТАЈНИЦА- СВЕТИ ВИД 

Л-06 ПЕТРИЊА (ШКОЛА) – ГОРЊА СЛАБИЊА 

Л-07 БАЉ – ГОЛОБРАЂЕ 

Л-08 ПОБРЂАНИ – МРАОВО ПОЉЕ 

Л-13 СПОЈ ПУТЕВА Л-2 И Л-3 
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2.Забрана заустављања и паркирања 

Члан 6. 

Забрањено је заустављање и паркирање возила осим доставних возила у складу са 

Одлуком о паркирању, уз лијеву и десну ивицу коловоза у слиједећим улицама: 

         -Светосавска улица од раскрснице са Ватрогасном до раскрсница улица Ранка Шипке и 

2. маја (дионица магистралног пута) 

       -Трг Краља Петра I Ослободиоца  у правцу граничног прелаза са Републиком Хрватском. 

       -Улица Петра Пеције (од раскрснице са улицом  Светосавска до кућног броја 8 а) 

      -Устаничка улица (од раскрснице са улицом Петра Пеције до раскрснице са улицом 2. 

маја) 

       -Ватрогасна улица 

Забрањено је заустављање и паркирање возила осим доставних возила у складу са 

Одлуком о паркирању, уз лијеву ивицу коловоза у слиједећим улицама: 

       -Улицом Младена Стојановића од маркета „Марин“ до раскршћа са Светосавском 

улицом у смјеру кретања саобраћаја. 

       Забрањено је заустављање и паркирање возила осим доставних возила у складу са 

Одлуком о паркирању, у улици: 

       - Светосавска улица од  раскрснице са Ватрогасном улицом до споја Меше Селимовића. 

 

3.Саобраћај теретним моторним возилима 

Члан 7. 

Забрањен је саобраћај за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 7,5 тона и 

аутобусе у сљедећим улица: 

- улица Васе Пелагића од кућног броја 1 до кућног броја 35. 

 

3. Саобраћај тракторима и запрежним возилима 

 

Члан 8. 

Забрањен је саобраћај за тракторе и запрежна возила у сљедећим улицама:  

- Тргом Краља Петра I Ослободиоца у правцу 

граничног прелаза. 

Одредбе из става 1. овог члана не односе се на тракторе који се крећу према и од граничног 

прелаза вршећи међугранични саобраћај. 

4. Тјерање и кретање стоке 

Члан 9. 

Није дозвољено тјерање и кретање стоке градским улицама Костајнице. 

Транспорт стоке градским улицама је дозвољен у специјалним возилима за такву намјену. 
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V – ПАРКИРАЊЕ 

1. Простор одређен за паркирање возила  

Члан 10. 

У Костајници паркирање возила се може вршити на сљедећем простору: 

а) Паркинг за путничка возила у складу са чланом 6. Одлуке о паркирању: 

- Тргом Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према граничном 

прелазу,( послије градске чесме на обиљеженим и означним паркинг мјестима) и од кућног 

броја 6 до споја са улицом Младена Стојановића,( на обиљеженим и означеним мјестима) 

- Улицом Младена Стојановића са десне стране коловоза од маркета „Марин“до раскршћа 

са Светосавском улицом, 

- Простор иза и поред зграде општине Костајница, 

- Јавна површина између зграда 13 и 15 у улици Светосавска. 

 

б) паркинг за теретна возила 

- Организују се од стране имаоца или прихватиоца теретних возила ван јевне површине. 

в) паркинг за аутобусе 

- Као привремено рјешење одређује се простор са лијеве стране улице Мирзе Делибашића 

(гледајући  из Светосасвке улице) 

г) паркинг за запрежна возила 

- Улица Устаничка (слијепи пут преко пута предузећа "Сана") 

 

2. Мјеста резервисана за паркирање моторних возила 

Члан 11. 

За возила Административне службе општине Костајница резервише се простор за 

паркирање пет возила иза зграде општине Костајница  из смјера улице Ватрогасна, а из 

смјера улице Светосавска простор за паркирање два возила. 

На мјестима за паркирање морају се  резервисати најмање два мјеста за паркирање возила 

инвалидних лица. 

Члан 12. 

За паркирање возила на резервисаним паркинг мјестима из претходног члана не плаћа се 

накнада. 

Члан 13. 

Начелник општине може Правилником , на приједлог Савјета за безбједност саобраћаја 

одредити локацију за паркинг мјеста која се могу уредити као таква. 

Паркинг мјеста из претходног става могу резервисати физичка и правна лица на начин 

утврђен Правилником о јавним паркиралиштима. 

Правилником из става 1. овог члана одређује се вријеме резервације и висина накнаде за 

закуп паркинг мјеста. 

 

3.Аутобуска стајалишта 

Члан 14. 

Даваоци саобраћајних услуга (превозници) у јавном линијском и ванлинијском превозу 

обавезни су користити привремене аутобусно стајалиште на локацији Светосавска улици 

Мирзе Делибашића, са лијеве стране гледајући из правца Светосавске улице. 
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Члан 15. 

За превоз ученика на екскурзију као стајалиште аутобуса може се користи десна страна 

улице Васе Пелагића од раскршћа са Светосавском улицом до дјечијег вртића и школско 

двориште. 

Кориштење стајалишта из претходног става мора се писмено пријавити Полицијској станици, 

наводећи вријеме поласка и доласка аутобуса, број аутубуса, број ученика који одлазе на 

ескурзију те име и презиме вође екскурзије. 

Кориштење стајалишта из претходног става мора се писмено пријавити Полицијској 

станици, наводећи вријеме поласка и доласка аутобуса, број аутобуса, број ученика који 

одлазе на екскурзију те име и презиме вође екскурзије. 

 

VI – ОБУЧАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

Члан 16. 

Почетна обука кандидата за возаче моторних возила се врши на путу и улицама са слабијим 

интензитетом саобраћаја. 

 

VII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 17. 

На коловозу улица у Костајници и на мјестима одређеним за паркирање моторних возила, 

забрањено је одлагање хаварисаних возила, грађевинског материјала, огријевног дрвета, 

контејнера за смеће и слично. 

Члан 18. 

Забрањено је физичким и правним лицима да постављају путоказе , натписе и слично поред 

пута док не прибаве сагласност од надлежног органа. 

Члан 19. 

О извршењу ове Наредбе старат ће се општинско Одјељење за општу управу. 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 20. 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Костајница". 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важе: Наредба о регулисању саобраћаја 

на подручју општине Костајница, број 02-020-1810/11, (објављена у „Службеном гласнику, 

број 12/11) и  Наредба о измјени и допуни Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју 

општине Костајница, број 02-020-905/12, ( објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница, број 5/12). 

 

Број:   02-020-1464/12                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 29.11.2012. године                                                                 Драго Бундало, дипл.ек.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-1463/12 

Датум: 28.11.2012. године 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/4, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Бос. Костајница“, број 12/05 и 2/08) и члана 3. Одлуке о паркирању 

(„Службени гласник општине Костајница“, број 18/09), Начелник општине Костајница, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о јавним паркиралиштима 

 

Члан 1. 

У Правилнику о јавним паркиралиштима („ Службени гласник општине Костајница“, број 

12/11), члан 7. се брише, а нови гласи „Наплата и контрола паркирања  са временским 

ограничењем на отвореним паркиралиштима обавља се на следећим локацијама: 

- Трг Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према 

граничном прелазу и од кућног броја 6 до споја са улицом Младена Стојановића, 

- У Улици Младена Стојановића са десне стране саобраћајнице од маркета „Марин „ 

до раскрснице са Светосавском, као и прилазни простор дворишту испред зграде  

Биоблитеке, 

- Простор иза и поред зграде општине, Светосавска 11, јавна површина између зграда 

13 и 15 у Светосавској улици“. 

Члан 2. 

У члану 9. алинеја 1. мијења се и гласи.“ Радним даном у времену од 07,00 до 15,00 

часова“. 

Алинеја  2.мијења се и гласи: „Суботом  и државним празницима неће се вршити 

наплата паркирања“. 

Члан 3. 

Члан 10. брише се, а нови гласи: „Висина накнаде за паркирање са временским 

ограничењем износи: 

- 0,50 КМ за 2 сата, 

- 1,00 КМ  за 4 сата, 

- Цјелодневна карта   (8 сати)   за паркирање износи 2,00 КМ 

- Висина мјесечне паркинг карте је 20,00 КМ 

- Висина годишње паркинг карте је 200,00 КМ 

- Висина повлаштене станарске карте за станаре зграда је бесплатна, а издаје се за 

годину дана, текуће године, 

- Висина повлаштене мјесечне паркинг карте за раднике Административне службе 

општине Костајница износи 10,00 КМ а годишња 100,00 КМ“ . 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница. 

 

 

                                                           НАЧЕЛНИК: 

                                                             Драго Бундало, дипл. екон.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

         НАЧЕЛНИК 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење за општу управу 

Одсјек за урбанизам и  стамбено –комуналне послове 

Светосавска 11 

 

 

Број:  03-372-702/12. 

Датум,  28.11.2012. 

 

 

 

 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

      _______________________________________ 

       (назив службеног гласила) 

 

                СВЕТОСАВСКА 11, КОСТАЈНИЦА 

      ______________________________________ 

                (адреса сједишта) 

 

 

 

О Г Л А С 
 

 

 О промјени лица овлаштених   за заступање Заједнице  етажних власника  за 

управљање  зградом  Устаничка бб  на основу рјешења  број: 03-372-702/12.од  

28.11.2012.године, извршио  је у регистру  Заједница  етажних власника стамбених зграда  , у 

регистарском листу број: 01-011 упис оснивања  промјене  предсједника Управног одбора  

Заједнице етажних власника  Устаничка бб у улици  Устаничка 22, Костајница. 

 

 Усвојена је пријава  промјене лица   овлаштеног   за заступање  зградом  у улици  

Устаничка 22. Нови предсједник   Управног одбора  Заједнице етажних власника  Устаничка 

бб је  Абдулај  Драго, који  ће  Заједницу  етажних власника  Устаничка бб  заступати 

самостално   и без ограничења.  Новаковић  Дејан  разријешен  је дужности  предсједника  

Управног одбора  одлуком одбора  1/12.од  11.11.2012.године. 

 

 

 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

             Тања  Деветак 
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 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

        Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 

 

  


