
ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК 

OOППШШТТИИННЕЕ  ККООССТТААЈЈННИИЦЦАА  

ББрр..  88//1122..  
Број 8     26.12.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 1 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНА 

Број: 01-013-372/12 

Датум:21.12.2012. године 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републикe Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05) и  члана 4. и 15. Закона о 

административним таксама („Службени гласник  Републике Српске“, број: 100/11) и 

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

бр.12/05, 1/07),Скупштина општине Костајница  доноси: 
 

О Д Л У К У 

Измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама 

 

 

I 

 У  тачки 11. Одлуке о општинским административним таксама („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/11) додаје се нови став. 

 „ Поред ослобађања из претходног става ове тачке ,грађани се  ослобађају  од 

плаћања општинске административне таксе за вјенчање .“ 

 

II 

У Тарифном броју 8. Одлуке о општинским административним таксама 

(„Службени гласник општине Костајница“, број :12/11) тачка 8. се брише,тачка 9. 

мијења се и гласи: 

„Накнада за објављивање одговарајућих уписа у  Сл.гласнику општине 

Костајница по објављеном реду текста огласа 0,50 КМ“, а тачке 9.,10. и 11. постају 8.,9. 

и 10.  

III 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

         Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-384/12 

Датум: 21.12.2012. године 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник 

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

21.12.2012.године, Скупштина општине Костајница доноси : 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о краткорочној позајмици  новчаних средстава КП „Комунално“ а.д. Костајница 

 

I 

 Одобрава се позајмљивање новчаних средстава КП „Комунално „ а.д. 

Костајница у износу од 38.490,47 КМ. 

 Средства из става 1. oве тачке КП „Комунално „ а.д. Костајница користи ће за 

покриће доспјеле фактуре за плаћање трошкова пореза на додату вриједност ( у даљем 

тексту:ПДВ), а који су настали по основу извођења радова по Пројекту обнове градских 

водовода и канализационих система у БиХ, који се реализује на његовој територији и 

финансира кредитним и грант средствима  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава прикупљених од II емисије 

обвезница општине Костајнице. 

 КП „Комунално“ а.д. Костајница ће позајмљена средства Општини  вратити  по 

повратку средстава  ПДВ –а дужнику од стране Управе за индиректно опорезивање. 

II 

 Међусобна права и обавезе за реализацију из  тачке 1. ове Одлуке биће регулисана 

Уговором о позајмици. 

III 

 Овлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о позајмици . 

 

IV 

Задужује  се Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности АС општине 

Костајница  да обави све потребне радње око реализације позајмице и  враћања позајмљених 

средстава. 

 

V 

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

општине Костајница.“  

 

 

 

                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА           

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-371/12 

Датум:21.12.2012.године 

 

 

 На основу члана 81.став 8. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број:71/12) и члана 56. Статута општине Костајница 

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

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стављању ван снаге Одлукe о  утврђивању посебне таксе за ватрогаство 

 

 

 

I 

 Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању посебне таксе за ватрогаство број 01-

013-163/11 донијета од стране Скупштине општине Костајница дана 27.05.2011.године 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 7/11). 

 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

          

 

 

            

           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                   Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-378/12 

Датум: 21.12.2012. године 

 

На основу члана 22.Породичног закона („Службени гласник РС“,број :54/02 и 

41/08) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница „ број :12/05 и 1/07 ), на сједници одржаној дана 21.12.2012.године, 

Скупштина општине Костајница доноси:  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О именовању одборника СО-е Костајница који ће присустовати закључењу брака 

 

I 

Као представници СО-е Костајница приликом закључења брака именују се 

слиједећи одборници: 

1. Kрњајић Здравко 

2. Вуруна Слободан 

3. Томић Горан 

4. Будимлић Вахидин 

5. Шурлан Драго 

6. Драгичевић Јока 

7. Боснић Исмет 

II 

 Вјенчању ће присустовати одборник кога грађани који закључују брак одаберу 

по својој вољи. 

 

III 

 Задужује се Начелник општине Костајница да донесе акте на основу којих ће се 

вршити исплата накнада за вјенчање одборницима и матичару. 

 

IV 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Рјешење СО-е број: 01-013-

300/08 од 12.12.2008.године. 

 

V 

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

гласнику општине Костајнице.“ 

 

 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                           

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-374/12 

Датум: 21.12.012. године 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 

:101/04, 42/05 и 118/05) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник 

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

21.12.2012.године, Скупштина општине Костајница доноси:  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  вансудском поравнању 

 

 
I 

 Скупштина општине Костајница даје сагласност Начелнику Општине Костајница 

да изврши вансудско поравнање у поступку  тужбе Миље Макисимовић против 

општине Костајница, а у вези престанка са радом ЈУ „Дјечији вртић“ Костајница. 

 

 

II 

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

гласнику општине Костајнице“. 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-412/12. 

Датум: 21.12.2012.године 

 

 

 

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

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

21.12.2012. године, донијела је: 

 

 

 

O Д Л У К У 

 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за прво 

полугодиште 2012.  године. 
 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу буџета општине Костајница 

за прво полугодиште 2012. године. 
 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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  ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА   ОПШТИНЕ  КОСТАЈНИЦА  ЗА 
ПЕРИОД  

01.01.-30.06. 2012.ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

КОСТАЈНИЦА , ДЕЦЕМБАР 2012 
 
 

 
 

                ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ , ФИНАНСИЈЕ 
                                                                                     И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
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Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 27.12.2011. године је донијела 

Одлуку о усвајању Буџета општине Костајница за 2012. годину којом је буџет општине утврђен у 

износу од 2.780.335,00 КМ. 

На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији ( „Службени гласник Републике 

Српске“ број 36/09), члана 48. и 49. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 54/08, 126/08 и 92/09), Правилника о финансијском 

извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова ( 

„Службени гласник Републике Српске“ број: 56/04,62/04,11/05 и 14/07) те Упутства за израду 

годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова за 

2012. годину припремљен је Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за период 

јануар-јун 2012. године. 

 

1. Извршење прихода за период јануар –јун 2012. године 
 

1.1. Извршење прихода по економској класификацији  
 

Oстварени приходи и приливи  Буџета општине Костајница за период јануар –јун  2012. године 

износе 1.778.191,00  КМ .   

Табела 1. Остварени приходи за период јануар – јун 2011. године  

Р.бр ОПИС
План  2012

Остварено          

I-VI/12.

Остварено          

I-vI/11.

Индекс   

3/2*100

Индекс   

3/4*100

Структура  

%

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Порески приходи 1,551,650.00 743,506.00 708,860.00 47.92 1.05 41.81

2 Непорески приходи 514,685.00 194,039.00 167,065.00 37.70 1.16 10.91

3 Грантови 604,000.00 4,690.00 39,019.00 0.78 0.00 0.26

4

Трансфери између

 буџетских јединица 30,000.00 14,706.00 5,000.00 49.02 0.00 0.83

5 Примици-поврат ПДВ 0.00 21,250.00 0.00 #DIV/0! 1.20

6 Финансирање 80,000.00 800,000.00 0.00 1000.00 0.00 44.99

УКУПНИ ПРИХОДИ 2,780,335.00 1,778,191.00 919,944.00 #DIV/0! 2.21 100.00  

Грантови у износу од 4.690,00 КМ представља грант за помоћ спортским клубовима и 

Народној библиотеци ''Невенка Станисављевић'' за набавку опреме и инвентара. 

 

Трансфери између буџетских јединица у износу од 14.706,00 КМ састоје се од: 

14.706,00  КМ – Средства за неразвијене општине. 
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1.2. Извршење прихода по организационој класификацији  
 

Структура укупно остварених прихода  у износу од 1.778.191,00  КМ: 

 

- приходи Центра за социјални рад................................   5.503,00 КМ  

- приходи Средњошколског центра ........................................  400,00 КМ 

- приходи Библиотеке ........................................................   800,00 КМ  

- трезор општине .........................................................1.771.488,00 КМ 

 

2. Извршење расхода за период јануар –јун 2012. године 
 
2.1. Извршење расхода по економској класификацији  
Oстварени расходи Буџета општине Костајница за период јануар – јун 2012. године износе 

1.109.048,00   КМ. 

 

Табела 2. Остварени расходи за период јануар – јун 2012. године фонд 01 

Р.бр ОПИС
План 2012

Остварено          

I-III/12.

Остварено          

I-III/11.

Индекс   

3/2

Индекс   

3/4 Структура  %

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Текући трошкови 1,884,386.00 926,608.00 420,457.00 49.17 220.38 83.55

2 Капитални расходи 750,949.00 113,165.00 53,277.00 15.07 212.41 10.20

3 Капиталне помоћи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Отплата дугова 145,000.00 69,275.00 94,034.00 47.78 73.67 6.25

 РАСХОДИ 2,780,335.00 1,109,048.00 567,768.00 39.89 195.33 100.00

 

Текући трошкови у износу од   926.608,00 КМ састоје се од: 

398.102,00 – Расходи за лична примања 

275.717,00 – Трошкови роба и услуга 

124.337,00 – Грантови 

  70.863,00 – Текуће помоћи 

  57.589,00 – Трошкови за камате и остале накнаде 
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Капитални расходи у износу од 113.165,00  КМ по пројектима:  

       760,00 КМ – Зграда општине 

  30.758,00 КМ – Борачка зграда 

    2.223,00 КМ – Сточна пијаца-вага 

  31.654,00 КМ – Блок 1-асфалтирање 

  18.358,00 КМ – Локални путеви и улице и паркиралиште 

       199,00 КМ – Тротоари 

       281,00 КМ – Улична расвјета 

    7.032,00 КМ – Одводни канали 

  14.950,00 КМ – Вартогасно возило 

    1.199,00 КМ – Уна јединствени ресурси-рибарске стазе 

    5.751,00 КМ – Опрема (Средња школа, спортски клубови. Народна библиотека) 

   

 

Отплаћени су дугови у износу од  69.275,00 КМ на основу свих кредита.                                                            
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2.2. Извршење расхода по организационој класификацији  

 

Табела 3. Остварени расходи за период јануар – јун 2012. године по организационим    

                  јединицама 

Р.БР. ОРГАНИЗАЦИЈА ПЛАН 2012 ИЗВРШЕЊЕ I-VI/2012
Индекс 

(4/3*100)

1 2 3 4 5

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 163,900.00 96,336.00 58.78

2 ОИК 22,750.00 5,175.00 22.75

3 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 818,579.00 141,734.00 17.31

4 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 366,850.00 182,914.00 49.86

5 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 15,000.00 0.00 0.00

6 ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ 1,113,050.00 562,638.00 50.55

7 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 222,100.00 103,033.00 46.39

8 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 50,505.00 13,338.00 26.41

9 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 7,601.00 3,880.00 51.05

УКУПНО: 2,780,335.00 1,109,048.00 39.89  
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Табела 4. Остварени расходи за период јануар – јун 2012. – Административна служба општине,  

                 Центар за социјални рад, Средњошколски центар и Народна библиотека 

 

КОНТО ОПИС АДС СРEД.ЦЕНТ

ЦЕНТАР ЗА 

СОЦ. РАД

НАРОДНА 

БИБЛИОТЕ

КА УКУПНО

411000 Плате и накн. трошкова зап. и скуп.  371.121,00 258,00 26.723,00 0,00 398.102,00

411100 Бруто плате и накнаде запослених 316.621,00 58,00 21.002,00 0,00 337.681,00

411200 Накнаде трошкова запослених и посл. 54.500,00 200,00 5.721,00 0,00 60.421,00

412000 Трошкови коришћења роба и услуга 255.245,00 12.040,00 5.447,00 2.985,00 275.717,00

412100 Расходи по основу закупа 653,00 0,00 0,00 0,00 653,00

412200 Трошкови енегрије,ком. и комун. услуга 29.431,00 6.035,00 2.810,00 1.474,00 39.750,00

412300 Расходи за режијски материјал 7.464,00 2.093,00 358,00 100,00 10.015,00

412400 Матеијал за посебне намјене 2.653,00 797,00 0,00 0,00 3.450,00

412500 Расходи за текуће одржавање 9.497,00 1.243,00 0,00 0,00 10.740,00

412600 Расходи по осн. путовања и смјештаја 8.672,00 866,00 263,00 80,00 9.881,00

412700 Расхди за стручне услуге 56.403,00 0,00 600,00 1.034,00 58.037,00

412800 Расходи за одржавање јавних повр. 66.300,00 0,00 0,00 0,00 66.300,00

412900 Остали непоменути расходи 74.172,00 1.006,00 1.416,00 297,00 76.891,00

413000 Расходи финансирања и др.финан.р. 57.589,00 0,00 0,00 0,00 57.589,00

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 32.400,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00

413300 Расходи по основу камата на кредите 25.189,00 0,00 0,00 0,00 25.189,00

415000 Грантови 124.337,00 0,00 0,00 0,00 124.337,00

415200 Грантови у земљи 124.337,00 0,00 0,00 0,00 124.337,00

416000

Дознаке на име соц.заштите

 из буџета општине 0,00 0,00 70.863,00 0,00 70.863,00

416100

Дознаке грађанима  из буџета 

општине 0,00 0,00 70.863,00 0,00 70.863,00

511000

Издаци за произведену сталну

имовину 111.230,00 1.040,00 0,00 895,00 113.165,00

511100 Изградња и набавка грађ.објек. 92.465,00 0,00 0,00 0,00 92.465,00

511300 Набавка опреме 18.765,00 1.040,00 0,00 895,00 20.700,00

621000 Отплате дугова 69.275,00 0,00 0,00 0,00 69.275,00

621300 Отплата дугова 69.275,00 0,00 0,00 0,00 69.275,00

УКУПНО 988.797,00 13.338,00 103.033,00 3.880,00 1.109.048,00
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Табела 5. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-30.06.2012. године 

415200 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ 

415200   ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА-НАЧЕЛНИК 22,160.00

ПОМОЋИ ВЈЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 3,400.00

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА ПО ОДЛУЦИ НАЧЕЛНИКА 2,260.00

СТИПЕНДИЈЕ 16,500.00  

Табела 6.  Грантови непрофитним организацијама – аналитички приказ за период од 01.01.-

30.06.2012.  године 

415200 – Грантови непрофитним организацијама  -    Аналитички приказ 

415200 ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 92,364.00

ЦРВЕНИ КРСТ 652.00

БОРС 6,020.00

ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ 500.00

СУБНОР 300.00

КУД ПОТКОЗАРЈЕ 100.00

ФК ПАРТИЗАН 8,500.00

КК МЛАДОСТ 1,700.00

ПРЕВОЗ ЂАКА 16,539.00

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 2,000.00

РАДИО КОСТАЈНИЦА 22,647.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 7,058.00
ПОМОЋ ОСТАЛ. НЕПРОФ. ОРГ. ПО ОДЛУЦИ НАЧ.

(ОСНИВАЊЕ СТИК-а И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА) 20,872.00

СИНДИКАТ АДС 3,400.00

САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА 0.00

УДРУЖЕЊЕ РВИ 500.00

КК КОСТАЈНИЦА 1,576.00

СРД МРЕНА 0.00  
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Табела 7. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-30.06.2012. године 

         

416100 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ 

416100   ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 70,863.00

ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ ПОЈЕД. ИЗ МАТ.-СОЦ. ЗАШТИТЕ 391.00

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА 38,642.00

НОВЧАНА ПОМОЋ 3,326.00

СМЈЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ 1,050.00

СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 21,445.00

ЗДРАВСТЕНО ОСИГ. КОРИСНИКА СОЦ. ЗАШТИТЕ 2,122.00

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 2,887.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ СТАНАРИНЕ 600.00

ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЈЕТЕ 400.00

СОЦИЈАЛИЗАЦ. И РЕКРЕАЦ. ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 0.00

ЉЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЈЕЦЕ НА СИЦИЛИЈИ 0.00

ПОМОЋ У НАБАВЦИ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА 0.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 0.00  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему- Пречишћени текст ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број: 54/08, 126/08 и 92/09 ), члана 30. став 1. алинеја 3. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

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

дана 21.12.2012. године донијела следећу: 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница усваја Ребаланс Буџета општине Костајница за 

2012. годину у износу од 2.952.087,00 КМ. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс Буџета општине Костајница за 2012. 

годину. 

Члан 3. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-388/12 

Датум: 21.12.2012.године 

 

     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

                      

На основу члана 31. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске - 

Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08, 126/08 и 92/09)  и члана 

56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07) 

Скупштина  општине  Костајница на  сједници  одржаној  дана 21.12.2012. године,                        

д о н и ј е л а    ј е 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета  

општине Костајница за 2012. годину  
 

Члан 1. 

 У Одлуци о извршењу буџета општине Костајница за 2012.годину („Службени гласник 

општине Костајница“, број :12/11) мјења се члан 2. и нови гласи: 

 

 „Утврђује се буџет општине Костајница за 2012. годину у укупном износу од 2.952.087 

КМ, од чега: 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ ...................................................................  2.952.087,00 КМ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Порески приходи ............................................................................. 1.581.511,00 

КМ 

 Непорески приходи..........................................................................    445.886,00 

КМ 

 Грантови............................................................................................      27.690,00 

КМ 

 Трансфери између биџетских косисника.......................................      97.000,00 

КМ 

 Финансирање ....................................................................................   800.000,00 

КМ 

 

2. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА.........................................  2.952.087,00 КМ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      2.1. Расходи за лична примања.............................................................     812.820,00 КМ 

      2.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга .............................      546.729,00 КМ 

      2.3. Расходи финансирања и други фин.трошкови.............................     140.150,00 КМ 

      2.4. Субвенције.......................................................................................       10.000,00 КМ  

      2.5. Грантови ..........................................................................................     260.570,00 КМ 

      2.5. Дознаке на име социјалне заштите ...............................................     188.000,00 КМ 

      2.6. Издаци за нефинансијску имовину................................................     785.518,00 КМ 

      2.7. Отплате дугова.................................................................................     193.300,00 КМ  

      2.8. Буџетска резерва..............................................................................       15.000,00 КМ 

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са  укупним буџетским средствима.“ 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у "Службеном гласнику општине Костајница", 

а примјењиваће се од 01.01.2012. године. 

 

Број: 01-013-379/12 

Датум:21.12.2012.године                                                  П Р Е Д С Ј Е Д Н И К СО-е 

                                                                   Жељко Чекић, мр.инж. ,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему- Пречишћени текст ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број: 54/08, 126/08 и 92/09 ), члана 30.став 1. алинеја 3. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

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

дана 21.12.2012. године донијела следећу: 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница усваја Буџет општине Костајница за 2013.годину 

у износу од 2.320.000,00 КМ. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Костајница за 2013. годину. 

 

Члан 3. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-389/12 

Датум: 21.12.2012.године 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        

                 

На основу члана 31. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске - 

Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08, 126/08 и 92/09) и 

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

12/05, 1/07), Скупштина  општине  Костајница на  сједници  одржаној  дана 21.12.2012. 

године,  д о н и ј е л а    ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о извршењу буџета општине Костајница за 2013. годину 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине Костајнциа за 

2013. годину (у даљем тексту: буџет) у систему трезорског пословања. 

 Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са 

овом Одлуком. 

 Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из Буџета општине. 

 

Члан 2. 

 Утврђује се буџет општине Костајница за 2013. годину у укупном износу од 

2.320.000 КМ, од чега: 

 

3. УКУПНИ ПРИХОДИ ...................................................................  2.320.000,00 КМ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Порески приходи ............................................................................. 1.583.780,00 КМ 

 Непорески приходи..........................................................................    477.120,00 КМ 

 Грантови............................................................................................              0,00 КМ 

 трансфери између биџетских корисника........................................    159.100,00 КМ 

 Финансирање ....................................................................................       0.000,00 КМ 

 

4. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА....................................2.320.000,00 КМ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      2.1. Расходи за лична примања.............................................................     811.850,00 КМ 

      2.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга .............................      465.150,00 КМ 

      2.3. Расходи финансирања и други фин.трошкови.............................     147.000,00 КМ 

      2.4. Субвенције.......................................................................................       47.000,00 КМ  

      2.5. Грантови ..........................................................................................     255.300,00 КМ 

      2.5. Дознаке на име социјалне заштите ...............................................     270.000,00 КМ 

      2.6. Издаци за нефинансијску имовину................................................     116.000,00 КМ 

      2.7. Отплате дугова.................................................................................     197.000,00 КМ  

      2.8. Буџетска резерва..............................................................................       10.000,00 КМ 
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Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са  укупним буџетским 

средствима. 

Члан 3. 

 Уз Одлуку о усвајању Буџета општине Костајница за 2013. годину у прилозима 

приказују се:  

• Биланс прихода по изворима и врстама прихода, 

• Биланс буџетске потрошње по економској класификацији, 

• Биланс буџетске потрошње по функционалној класификацији, 

• Биланс буџетксе потрошње по организационој класификацији. 

 

Члан 4. 

 Приходи буџета општине утврђени су чланом 8. и 9. Закона о буџетском систему 

Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 

54/08, 126/08 и 92/09).  

Члан 5. 

 У поступку извршења буџета сви буџетски корисници имају овлашћења и 

дужности утврђене овом Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава дужни су, средства утврђена у буџету, 

користити руководећи се начелима рационалности и штедње. 

 

 

Члан 7. 

 Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном буџету. 

 

Члан 8. 

Буџетски издаци представљају укупне расходе и друге исплате из буџета, 

настале до 31. децембра фискалне године. Буџетски издаци су: 

1. расходи, 

2. издаци за нефинансијску имовину, 

3. издаци за отплату дугова. 

 
Члан 9. 

 Буџетски корисници властите приходе у цјелости усмјеравају у корист буџета 

Општине. 

 Коришћење цјелокупних средстава буџетски корисник ће вршити према 

оперативним (кварталним)  плановима за 2013. годину,  које одобрава начелник 

Одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности.  

 Корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и користити средства 

само за одобрене намјене и до планираног износа по оперативним плановима, а у 

складу са расположивим средствима. 

 Буџетском кориснику који не оствари властите приходе у планираном износу, 

умањиће се планирани расходи процентуално за износ неостварених прихода. 
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Члан 10. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни да поднесу Одјељењу за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности своје оперативне (кварталне) финансијске планове 

потрошње 15 дана прије почетка сваког квартала на основу Упутства Одјељења за 

привреду, финансије и друштвне дјелатности о начину сачињавања и оквирним 

износима оперативних (кварталних) финансијских планова. 

 Изузетак од претходног става јесте финансијски план за први квартал фискалне 

године који Одјељење за привреду, финансије и друштвне дјелтатности доставља 

буџетским корисницима, без претходно поднесеног захтјева за квартални план, до 15. 

јануара текуће фискалне године, као и за финансијски план за четврти квартал 

фискалне године до 15.октобра  текуће фискалне године. 

Одјељење за привреду, финансије и друштвену дјелатност даје сагласност 

буџетским корисницима на поднесене кварталне финансијске планове за извршење 

буџета, а у складу са процјењеним остварењем буџетских средстава за исти период 

фискалне године. 
 Ако буџетски корисник не поднесе оперативни (квартални) финансијски план у року из 

става 1. овог члана, квартални финансијски план за тог буџетског корисника одређује Одјељење 

за привреду,финансије и друштвене дјелатности.   

Сачињени финансијски квартални (оперативни) планови потрошње уносе се у Главну 

књигу трезора општине.  

Уколико буџетски корисник има потребу за пријевременим (сезонским) коришћењем 

средстава, односно постоји потреба за већим износом планираних средстава у кварталу на 

појединој буџетској позицији, дужан је писменим захтјевом тражити измјену кварталног 

финансијског плана (алокација средстава) са образложеним  разлогом измјене и намјене 

тражених средстава.                                                                                                                                                                                                                   

  Укупан збир оперативних планова за извршење буџета сваког буџетског корисника 

мора бити једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника. 

Члан 11. 

 Буџетски корисници обухваћени трезорским начином пословања, су дужни 

подносити извјештаје Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, у 

складу са Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 

Републике, општина и градова и фондова ("Службени гласник Републике Српске", број 

56/04, 62/04, 11/05 и 14/07), у прописаним роковима и на прописаним обрасцима. 

Остали буџетски корисници су дужни подносити кварталне и полугодишње 

извјештаје, у року од 10 дана по истеку квартала, осносно полугодишта. 

 Буџетском кориснику, који не достави извјештај у року, неће бити дозначена 

средства до наредног мјесеца, односно достављања извјештаја.  

 

Члан 12. 

 Буџетски корисници су одговорни за формалну, рачунску и суштинску 

исправност књиговодствених исправа и исправа прописаних Законом о трезору 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 16/05 и  92/09). 

 На основу књиговодствених исправа из става 1. овог члана буџетски корисници 

попуњавају и достављају обрасце Одјељењу за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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 Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелантости врши протокол и 

контролу примљених образаца и након тога врши хронолошко, системско и 

књиговодствено евидентирање у систему трезорског пословања.  

 

Члан 13. 

 За реализацију планираних властитих прихода (наплату потраживања) и 

намјенско трошење средстава, за тачност и вјеродостојност књиговодствених исправа 

одговарају потрошачке јединице буџетски корисници. 

 Буџетски корисници су одговорни за рачуноводство и интерну контролу. Дужни 

су да успостављају и одржавају систем управљања и рачуноводствене контроле над 

одобреним буџетима, одобреним финансијским плановима и оперативним (кварталним) 

буџетима, буџетским средствима и буџетским издацима. 
 

 

Члан 14. 

 Начелник општине може, по приједлогу начелника Одјељења за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности, средства распоређена буџетом општине 

прераспоређивати: 

      -     у оквиру једне потрошачке јединице, као и 
- између потрошачких јединица до износа од 5% у односу на укупно усвојена 

средства једнице којој се средства умањују. 

 Начелник ће о извршеној прерасподјели средстава извјештавати Скупштину општине у 

оквиру Извјештаја о извршењу буџета општине. 

 

Члан 15. 

 Прерасподјела средстава буџетског корисника (потрошачке јединице) између 

текућих расхода, издатака за нефинансијску имовину и издатака за финансијску 

имовину и отплалту дугова, врши се на основу рјешења Начелника општине, након 

поднесеног захтјева буџетског корисника за прерасподјелу (реалокацију) средстава. 
 

Члан 16. 

Скушптина општине може, на приједлог Начелника, средства распоређена буџетом 

прерасподјељивати између буџетских корисника  (потрошачких јединица). 

Члан 17. 

 Обавезе по основу расхода буџета према корисницима (потрошачким 

јединицама) ће се извршавати по оперативним плановима истих - сљедећим 

приоритетима: 

1. средства за обавезе по основу издатака за отплату дугова у износима који су 

доспјели на плаћање, 

2. средства за расходе за порезе и доприносе на основну плату и на накнаде, 

3. средства за расходе за основну плату (нето) и за накнаде (нето), 

4. средства за дознаке за социјалну заштиту и посебну заштиту бораца, 

5. средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге, 

6. средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо 

одржавање, 
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7. средства за остале обавезе и грантове по редослиједу којег утврди Начелник 

општине. 

Члан 18. 

 За извршење буџета Начелник општине је одговоран Скупштини општине. 

 

Члан 19. 

 Начелник општине дужан је Скупштини општине поднијети полугодишњи и 

годишњи извјештај у законском року. 

 

Члан 20. 

 Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о буџетском 

систему ( „Службени гласник Републике Српске“ број 54/08 и 126/08). 

 Начелник општине је дужан да полугодишње и годишње извјештава Скупштину 

општине о кориштењу средстава буџетске резерве.  

Средства планирана за буџетску резерву нису организационо, економски и 

функционално класификована. 

Организациона, економска и функционална класификација биће одређена коришћењем 

средстава, на начин да се донесе одлука о реалокацији средстава са буџетске резерве на 

одговарајући организациони, економски и функционални код. 

 

Члан 21. 

 Уколико у току године дође до смањења или повећања буџетских средстава, 

односно повећања или смањења буџетских расхода и издатака, уравнотежење буџета се 

спроводи путем ребаланса буџета по поступку за доношење буџета. 

 

 

Члан 22. 

У погледу израде, доношења и извршења буџета општине Костајница, 

задуживања, дуга, рачуноводства и надзора буџета, за све што није регулисано овом 

Одлуком примјењиваће се Закон о буџетском систему Републике Српске са пратећим 

уредбама и законским актима. 

 

Члан 23. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у "Службеном гласнику општине 

Костајница", а примјењиваће се од 01.01.2013. године. 

 

 

Број: 01-013-390/12. 

Датум: 21.12.2012.                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К СО-е 
                                                                  Жељко Чекић,мр.инж. ,с.р 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-373/12 

Датум: 21.12.2012. године 

 

На основу члана 2.Закона о систему јавних служби  („Службени гласник РС“,број: 

68/07) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница „ број: 12/05 и 1/07 ), на сједници одржаној дана 21.12. 2012.године, 

Скупштина општине Костајница доноси 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о  стављању ван снаге Одлуке о престанку рада Јавне установе Дјечији 

вртић „Кестенко“ Костајница 

 
I 

 Ставља се ван снаге Одлука о престанку рада Јавне установе Дјечији вртић 

„Кестенко“ Костајница  број 01-013-208/09 донијета од стране Скупштине општине 

Костајница дана 30.06.2009. године(Службени гласник општине Костајница“, број 9/09). 

 

II 

 Предметна Одлука ставља се ван снаге због потребе поновног започињања са 

радом ЈУ Дјечијег вртића „Кестенко“ Костајница , те поново ступа на снагу Одлука о 

оснивању Јавне установе Дјечији вртић у Б.Костајници, број: 01-013-1587/074 од 

28.12.2004.године („Службени гласник општине Б.Костајница“, број :10/04) ,Одлука о 

измјени и допуни Одлука о оснивању Јавне установе Дјечији вртић у Б.Костајници, број: 

01-013-374/05 од 25.03.2005.године („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 

03/05) и Статут Јавне установе Дјечији вртић „Кестенко“ Костајница, број :04-013-

1324/05 од 16.09.2005.године („Службени гласник општине Костајница“, број :14/05). 

 

III 

 Задужује се Начелник општине и Административна служба да изврше све 

потребне радње и донесу  потребне документе како би се обуставио стечајни поступак 

покренут против дужника ЈУ Дјечији вртић „Кестенко“ Костајница. 

 

IV 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 
          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

             Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-377/12 

Датум: 21.12.2012.године                             

 

 

На основу члана 84. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, 

број 70/11), члана 3. и члана 5. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 22. став 1. алинеја 1. и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 21.12.2012. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о престанку рада Туристичке организације 

општине Костајница 
 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о престанку рада Туристичке организације општине 

Костајница, број: 01-013-180/12 од 31.05.2012. године. 

 

Члан 2. 

 Предметна Одлука ставља се ван снаге због потребе поновног започињања са радом 

Туристичке организације општине Костајница, те поново ступа на снагу Одлука o оснивању 

Туристичке организације Босанска Костајница број 01-013-446/05 од 25.03.2005.године 

(„Службени гласник општине Б. Костајница“, број 2/05), Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

оснивању Туристичке организације општине Бос. Костајница број 04-013-1762/05 од 

16.02.2005.године („Службени гласник општине Б. Костајница“, број 17/05), Одлука о оснивању 

Туристичке организације општине Костајница- Пречишћени текст број 01-013-446/05 од 

25.03.2005.године („Службени гласник општине Костајница“, број 3/06), Одлука о измјени и 

допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Костајница број 01-013-266/10 од 

26.06.2010.године („Службени гласник општине Костајница“, број 7/10), Одлука о измјени и 

допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Костајница број 01-013-270/11 од 

30.09.2011.године („Службени гласник општине Костајница“ , број 10/11), Статут Туристичке 

организације општине  број 04-013-1328/05 од 16.09.2005.године („Службени гласник општине 

Костајница“, број 14/05) и Одлука о измјени и допуни Статута Туристичке организације 

општине Костајница број 04-013-1763/05 („Службени гласник општине Костајница“, број 17/05), 

Статут Туристичке организације општине Костајница-Пречишћени текст број 04-013-1328/05 од 

16.09.2005.године („Службени гласник општине Костајница“,  број 3/06), Одлука о давању 

сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Туристичке организације општине 

Костајница број 02-020-1629/11 од 25.10.2011.године („Службени гласник опшитне Костајница“, 

број 11/11). 

  

Члан 3. 

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

општине Костајница“. 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 30. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“,  број: 55/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 

број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12.2012. године 

донијела је  

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БЛОК 1“ И ДИО „БЛОКА 2“  

 

I 

 Приступа се изради измјена и допуна Регулационог „Блок 1“ и дио „Блока 2“( у даљем 

тексту:План). 

Измјенама Регулационог плана ће бити обухваћен простор , укупне површине цца 4,12  ха. 

Границе подручја измјена и допуна  Плана  обухваћене су са истока обалом потока Тавија и источном 

страном уз руб парцеле означене са к.ч. 859/1, 859/2, 859/3 и 860 све КО Костајница, јужно обухвата 

десни  руб парцеле (гледајући према југу) означене са к.ч. 983 КО Костајница у нарави дио градске улице 

Ранка Шипке до парцеле 893/1, гдје улази у дио Блока 2 и иде источним дијелом парцела означених са 

к.ч. 893/2 и 889 чије рубове прати и у јужном дијелу те захвата дио парцеле означене са к.ч. 982 у нарави 

улица Устаничка, када скреће западно орјентисаним рубом парцеле к.ч. 898, 897/2, 899/3, гдје прелази 

до лијевог руба парцеле к.ч. 983 и враћа се у „Блок 1“ и прати јужни дио прцела означене са к.ч. 816, 815 

уз чије западне орјентисане рубове парцела долази до западних рубова к.ч. 814, 813, 811, 809, 808, 807, 

805 све КО Костајница гдје скреће јужно орјентисаним рубом парцела 804/1 и 804/2 чије западно 

орјентисане рубове прати до сјеверно орјентисане к.ч. 985 у нарави канал Унчице, након чијег завршетка 

наставља сјеверно орјентисаним рубом парцела 832/2, 836/5, 837/1, 842/3, 843/3, 848/3, 849/2, 854/2, 

855/3, 858/1 и завршава сјеверним дијелом парцеле 859/2 све КО Костајница, на обали потока Тавија. 

II 

 Плански период  се дефинише у складу са члановима 43. и  48. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10) и одјељак II ставом 3. Програма мјера и 

активности за утврђивање стања и уређење простора општине Костајнива („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/12) и износи 10 година. 

III 

  За израду измјена и допуна  плана  треба се придржавати смјерница односно одредби  Закона о 

уређењу простора, Правилника и осталих услова из ове области. 

IV 

 Рок израде плана парцелације је четири мјесеца рачунајући од дана објављивања ове одлуке у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

V 

 

Носилац припреме измјене Плана је Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и 

стамбено-комуналне послове, а носилац израде измјене плана ће се утврдити на основу Закона о јавним 

набавкама и Закона о уређењу простора и грађењу. 

VI 

 План треба да садржи основне елементе за организацију и уређење простора и минимално 

следећи садржај: 

  Текстуални  дио   

А) УВОДНИ  ДИО  

Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
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Д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

Ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Графички дио: 

  

01. Геодетска подлога – ситуација Р = 1:1000  

02а. Постојећа намјена објеката  Р = 1:1000  

02б. Бонитет постојећих објеката  Р = 1:1000  

03. Извод из важећег регулационог плана  Р = 1:1000  

04. Инжењерскогеолошка карта  Р = 1:1000  

05. План просторне организације Р = 1:1000  

06. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000  

07. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000  

08. План инфраструктуре – гасификација  Р = 1:1000  

09. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација Р = 1:1000  

10. План грађевинских и регулационих линија Р = 1:1000  

11. План парцелације Р = 1:1000  . 

 

VII 

  Измјене Плана ставиће се на увид у просторијама општине Костајница – огласна табла, те на 

погодном мјесту у граду и објавити у  средствима јавног информисања. Организоваће се стручна 

расправа на преднацрт у складу са законом. Јавни увид на нацрт измјене плана ће трајати 30 дана након 

чега ће се одржати стручна јавна расправа. 

 Именоваће се Савјет за праћење Плана, који ће пратити преднацртну, нацртну и предложну фазу 

израде Плана. 

                Приједлог Плана, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине по завршетку јавног 

увида и стручне расправе. 

                  Уз приједлог Плана, носилац припреме и Начелник општине ће поднијети приједлог одлуке о 

доношењу измјене Плана, са потребним образложењима. 

  У образложењу приједлога одлуке о доношењу Плана, носилац припреме обавјештава о 

примједбама и приједлозима који су у току јавног увида и стручне расправе прикупљене на нацрт Плана, 

те даје стручно образложење о примједбама и приједлозима који су прикупљени у току јавне расправе. 

 

VIII 

 Измјенама и допунама Плана треба да се обезбједи боља искористивост простора у смислу 

самоодрживости планираних објекта у „Блоку 1“, који су планирани да се граде на овом простору, као 

што су аутобусна станица, тржни центар и остало. Такође, измјенама Плана потребно је обезбједити 

промјену намјене, изгледа и спратности  планираних објеката, функционалност саобраћаја и 

инфраструктуре, поштујући тренутни ниво изграђености  уз оптималну заштиту приватног и јавног 

интереса.  

 Средства за измјену плана обезбједит ће се из буџета општине Костајница. 

IX 

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

Костајница“. 

 

 

Број:01-013-367/12.                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ    

Датум:21.12. 2012. године                                                                                  Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-381/12. 

Датум: 21.12.2012.године            

 

 

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

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

одржаној дана 21.12.2012.године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о стимулисању наталитета 

 

Члан 1. 

 У циљу стимулисања наталитета и побољшања материјалног положаја породица на 

подручју општине, родитељима ће се исплатити једнократна новчана помоћ у износу од: 

1. 200,00 КМ за прво и друго дијете, 

2. 500,00 КМ за треће и свако наредно дијете. 

 

 

Члан 2. 

Новчана помоћ ће се породицама дозначивати путем Центра за социјални рад из 

средстава предвиђених Буџетом општине. 

 

Члан 3. 

Услови и начин остваривања права из ове Одлуке биће регулисани посебним актом који 

доноси Начелник општине Костајница. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за рођење трећег и 

сваког наредног дјетета („Службени гласник општине Костајница“, број 6/09). 

 

 

Члан 5. 

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

општине Костајница“. 

 

         

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-369/12 

Дана: 21.12.2012. године                                                                                                                  

 

                       На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 124/11) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 12/05, 01/07) Скупштина општине Костајница, на 

сједници одржаној 21.12.2012. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

о измјени и допуни 

Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних дјелатности 

заједничке потрошње у Општини Костајница 

 

Члан 1. 

                      У Одлуци о утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних 

дјелатности заједничке потрошње у Општини Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 07/11, 11/11, 01/12, 03/12) у члану 8. додаје се  став 2. који гласи: 

                       „Дијелови општине који нису обухваћени урбаним дијелом општине, у 

складу са чланом 56. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општине 

Костајница“  број:  03/11, 01/12) ослобађају се обавезе плаћања комуналне накнаде 

за 2011., 2012. и 2013. годину.“ 

Члан 2. 

                       У члану 23.  у алинеји 5. иза броја „250,00КМ“ додаје се нови текст која 

гласи: „када је то једино примање у домаћинству“. 

 

Члан 3. 

                       У члану 23. додају се нове  алинеје 6. и 7. које гласе: 

                       „-породице са четвeро и више дјеце којa се школују или су незапосленa; 

                         -породице код којих није запослен ни један члан домаћинства.“ 

Члан 4. 

                       У члану 25. став 3. иза ријеч „у заједничком домаћинству“ додаје се нови 

текст који гласи: „ и изјаву о једином примању у домаћинству“. 

                       У члану 25. иза става 3. додаје се став 4. који гласи:  

                       „Странка доказује незапосленост чланова свог домаћинства давањем 

изјаве, а орган службено провјерава код надлежног органа  за запошљавање.“ 

 

Члан 5. 

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

гласнику Општине Костајница“ . 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-e: 

                                                                                                                 Жељко Чекић, мр. инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-370/12 

Дана: 21.12.2012. године                                                                                                                  

 

                       На основу члана 22. став 2. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11), члана 17. Одлуке о утврђивању 

комуналне накнаде за финансирање комуналних дјелатности заједничке потрошње у 

општини Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, бр. 07/11, 11/11, 01/12, 

03/12) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени gласник Општине 

Костајница“, бр. 12/05) Скупштина општине дана 21.12.2012. године, доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде за 2013. годину 

 

 

Члан 1. 

 

                  Утврђује се вриједност бода за обрачунавање комуналне накнаде за 

заједничку комуналну  потрошњу  у износу од 0,001 КМ. 

 

 

Члан 2. 

 

                   Обрачун комуналне накнаде по овој одлуци вршиће се за 2013. годину. 

 

 

Члан 3. 

 

                  Ова одлука ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                                   Жељко Чекић, мр. инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности (“Службени гласник 

Републике Српске” , број: 110/08, 118/09), члана 30. Закона о  локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 56. Статута општине Костајница  

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

на   сједници одржаној 21.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности  

на подручју општине Костајница за 2013. годину 

 

I 

Овом Одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање непокретности које се налазе на  

подручју општине Костајница.  

 

II 

Непокретностима, у складу са Законом и овом Одлуком, сматра се земљиште са свим оним што 

је трајно спојено са њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад или испод 

земљишта.  

III 

Пореска стопа за опорезивање непокретности утврђује се у висини од 0,10 %.  

 

IV 

Овако одређена стопа примјењиваће се на процјењену вриједност непокретности.  

 

V 

У случају обављања дефицитарне дјелатности обвезник може бити ослобођен обавеза плаћања 

пореза, о чему посебну Одлуку доноси Скупштина општине.  

 

VI 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на подручју општине Костајница за 2012. годину („Службени 

гласник општине Костајница“, број 12/11). 

 

VII 

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

Костајница“. 

 

Број:  01-013-368/12 

Датум: 21.12.2012. године       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

  Жељко Чекић, мр.инж,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 2.,3., и 6. Закона о комуналним дјелтностима ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11) и члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05, 01/07), Скупштина општине Костајница на сједници  одржаној дана 

21.12. 2012. године донијела је слиједећу: 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о вршењу комуналних дјелатности („Службени гласник општине Костајница“, 

број 1 /12), члан 72. брише се, а нови гласи:  

 

„ Ради рационалног и економичног освјетљавања улица  донијеће се Правилник о 

временском ограничењу освјетљавања улица.“ 

 

„Овлашћује се Начелник општине да уз стручну службу -Одсјек за урбанизам и 

стамбено-комуналне послове, донесе Правилник о освјетљавању улица.“ 

 

Члан 2. 

 

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

Костајница“. 

 

 

 

 

 

             

 Број: 01-013-380/12             ПРЕДСЈЕДИК СКУПШТИНЕ 

Датум:21.12.2012.      Жељко Чекић, мр. инж. ,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-383/12 

Датум: 21.12.2012.године              

 

На основу члана 15, члана 16.став 1, 2. и 3. и члана 24. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 21.12.2012. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације 

општине Костајница 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 3/06- Пречишћени текст, 7/10, 10/11), члан 10. став 1. мијења се и 

гласи:  

„Управни одбор има предсједника и два члана.“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                       Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-382/12 

Датум: 21.12.2012.године          

 

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

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

21.12.2012.године, доноси следећу 

 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

Одобрава се Начелнику општине да изврши исплату остатка новчаних средстава у 

укупном износу од 117.075,44 КМ због створених дужничко повјерилачких односа, а који 

произилазе из приједлога Одлуке упућене Скупштини општине на сједницу од 

16.07.2012.године који Скупштина није усвојила, али је претходни Начелник општине створио 

дужничко повјерилачке обавезе, и по следећим Уговорима и Анексима: 

- Уговор о извођењу радова модернизације и реконструкције градских улица 

Љубе Јандрића, Војводе  

Мишића и плато око капеле на гробљу Чекиновац у општини Костајница, број 02-020-1067/12 

од 24.08.2012.године и Анекс бр.1 Уговора о извођењу радова модернизације и реконструкције 

градских улица Љубе Јандрића, Војводе Мишића и плато око капеле на гробљу Чекиновац у 

општини Костајница број 02-020-1067/12 од 24.08.2012.године, број 02-020-1388/12 од 

09.11.2012.године у укупном износу од 44.569,66 КМ (са урачунатим ПДВ-ом) и 

- Уговор о извођењу радова модернизације и реконструкција градске улице 

Жртава фашистичког терора у опшитини Костајница, број 02-020-1066/12 од 23.08.2012.године 

и Анекс бр.1 Уговора о извођењу радова модернизације и реконструкције градске улице 

Жртава  фашистичког терора у опшитини Костајница број 02-020-1066/12 од 23.08.2012.године, 

у укупном износу од 72.505,78 КМ ( са урачунатим ПДВ-ом). 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1.ове Одлуке исплатити ће се из средстава буџета 

прикупљених емисијом обвезница  
Општине на жиро рачун извођача-предузеће „Слога“ а.д. Козарска Дубица. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник и Административна служба општине да  реализују ову Одлуку. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине    Костајница“. 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
  Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 



Број 8       26.12.2012.             Службени гласник општине Костајница           54 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби  („Службени гласник 

РС“, број: 68/07), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 106/09), члана 28. став 1.и 36 став а) Статута Јавне здравствене 

установе „ Дом здравља Костајница“, број: УО-516/10 и члана 56. Статута општине 

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

Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12. 2012 године, доноси 

слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора  

ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ 

 
 

 

1. ДРАГАНА КУКИЋ, разрјешава се функције члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Костајница“, са даном 21.12.2012. године, 

због поднесене оставке. 

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-375/12.          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.12.2012.                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,владиним и другим 

именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број:41/03)  16. Став 1. Закона о систему 

јавних служби  („Службени гласник РС“, број:68/07), члана 73. Став 2. Закона о 

здравственој заштити ( „Службени гласник Републике Српске „, број: 106/09), члана 28. 

став 1. Статута Јавне здравствене установе „ Дом здравља Костајница“, број: УО-516/10 

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

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

дана21.12. 2012 године, доноси слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана  Управног одбора  

ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ 

 
 

 

1. МИЛАН МАЛИНИЋ, дипл.инж.пољопривреде, именује се за вршиоца дужности 

члана Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља Костајница“, 

на период од 21.12.2012. године до попуне овог мјеста јавним конкурсом. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-376/12.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.12.2012.                Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на  сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку  мандата одборника 

 

 
 

1.Горану Рабату, престаје мандат одборника у Скупштини општине Костајница са 

даном 23.11.2012. године, због поднесене оставке. 

  

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-392/12.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                      Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на  сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку  мандата одборника 

 

 
 

1.Мили   Ћопићу, престаје мандат одборника у Скупштини општине Костајница са 

даном 26.11.2012. године, због поднесене оставке. 

  

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-391/12.                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.  
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на  сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

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

Костајница са даном 21.12.2012. 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: 01-013-393/12.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.  
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Момчилу  Ножинићу , верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 21.12.2012. 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: 01-013-394/12.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.  
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Вахидину  Будимлићу, верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 21.12.2012. 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: 01-013-395/12.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.   
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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. Статута општине 

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси слиједеће : 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборника 

 

 
 

1.Здравку Крњајићу, верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 21.12.2012. 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: 01-013-395/12.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.    

                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 16. став 4. и члана 173. Пословника Скупштине општине 

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

2. и члана 56. Стаута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, 

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

данa 21.12. 2012. год. доноси следеће: 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

1. ВАХИДИН БУДИМЛИЋ, дипл.инж.менаџмента именује се за потпредсједника 

Скупштине општине Костајница са даном 21.12.2012. године на период трајања 

мандата Скупштине општине. 

 

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

гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-355/12                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.     Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-385/12. 

Датум: 21.12.2012.године             

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Република Српска“, број 41/03), члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 3/06- 

Пречишћени текст, 7/10, 10/11), члана 24. Статута Туристичке организације општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број 3/06- Пречишћени текст, 11/11) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 12/05, 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.12.2012. године доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности Директора Туристичке организације 

општине Костајница 

 

1. БРАНКА ТРИВАНОВИЋ, дипломирани географ-туризмолог из Костајнице,  

именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Костајница са 

даном 21.12.2012.године до попуне овог мјеста у поступку јавног конкурса.  

 

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

 општине Костајница“. 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                   Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 55. и члана 56.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за статутарна питања, пословник, 

представке и притужбе грађана 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за статутарна питања, пословник, представке и  

притужбе грађана у следећем саставу: 

  

 1.Чекић Жељко, предсједник, 

 2.Лотиња Зоран,замјеник предсједника, 

 3.Боснић Исмет,члан, 

 4.Родић Душко,члан, 

 5.Крњаић Мирјана,члан. 

 

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 56. 

Пословника  Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-409/12.                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 57. и члана 58.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће: 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Етичког одбора 
 

 

 

1.Именују се чланови Етичког одбора у следећем саставу: 

  

 1.Крњајић Здравко, предсједник, 

 2.Драгичевић Јока,замјеник предсједника, 

 3.Боројевић Милорад,члан, 

 4.Рељић Милица,члан, 

 5.Керкез Дејан,члан. 

 

 

2. Именују се замјеници чланова Етичког одбора у следећем саставу: 

1.Ножинић Момчило, предсједник, 

 2.Лотиња Зоран,замјеник предсједника, 

 3.Штековић Ивана, члан, 

 4.Стијак Љиљана, члан, 

 5.Јелисавац Жељко, члан. 

 

 

3. Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 58.  

Пословника Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-408/12.                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.12.2012.године                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 59. и члана 60.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за буџет и финансије 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за буџет и финансије у следећем саставу: 

  

 1.Аврамовић Славко, предсједник, 

 2.Драгичевић Јока,замјеник предсједника, 

 3.Боснић Исмет,члан, 

 4.Кукрика Марко,члан, 

 5.Вујаклија Јелена,члан. 

 

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 60. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-407/12.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.12.2012.године                        Жељко Чекић,мр.инж. ,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 61. и члана 62.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за сарадњу са општинама и градовима 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за сарадњу са општинама и градовима у следећем 

саставу: 

  

 1.Будимлић Вахидин, предсједник, 

 2.Боројевић Петар,замјеник предсједника, 

 3.Ножинић Момчило,члан, 

 4.Милашин Раденко,члан, 

 5.Марин Ана,члан. 

 

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 62. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-406/12.                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                       Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 63. и члана 64.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за вјерска питања 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за вјерска питања у следећем саставу: 

  

 1.Шурлан Драго, предсједник, 

 2.Боснић Исмет,члан, 

 3.Ђајић Драгоје,члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 64. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-405/12.                             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                        Жељко Чекић,мр.инж. ,с.р.

    

     

 

 

 

 

 

 

 



Број 8       26.12.2012.             Службени гласник општине Костајница           69 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 65. и члана 66.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за борачка питања 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за борачка питања у следећем саставу: 

  

 1.Ђајић Драгоје, предсједник, 

 2.Ћопић Владимир, замјеник предсједника, 

 3.Аврамовић Славко,члан, 

 4.Глушица Обрад, члан, 

 5.Адамовић Бранислав, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 66. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-404/12                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.12.2012.године                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 67. и члана 68.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за културу, заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа 
 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за културу, заштиту околине, културног и 

природног наслијеђа на подручју општине у следећем саставу: 

  

 1.Лотиња Зоран, предсједник, 

 2.Ћопић Владимир, замјеник предсједника, 

 3.Марин Зоран,члан, 

 4.Љиљак Славиша, члан, 

 5.Грубљешић Невена, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 68. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-403/12                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 69. и члана 70.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спорт и питања младих 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за  спорт и питања младих у следећем саставу: 

  

 1.Томић Горан, предсједник, 

 2.Марин Зоран, замјеник предсједника, 

 3.Боројевић Милорад,члан, 

 4.Малинић Милан, члан, 

 5.Ивковић Борислав, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 70. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-402/12                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                        Жељко Чекић,мр.инж. ,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

 

На основу члана 71. и члана 72.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за послове из стамбене области 

 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за послове из стамбене области у следећем саставу: 

  

 1.Ћопић Владимир, предсједник, 

 2.Боројевић Петар, замјеник предсједника, 

 3.Боснић Исмет,члан, 

 4.Станић Жељко, члан, 

 5.Кецман Ранко, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 72. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-401/12                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                  Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

 

На основу члана 73. и члана 74.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за једнакост и равноправност полова у следећем 

саставу: 

  

 1.Вуруна Слободан, предсједник, 

 2.Штековић Ивана, замјеник предсједника, 

 3.Крњајић Здравко,члан, 

 4.Будимлић Вахидин, члан, 

 5.Шурлан Драго, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 74. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-400/12                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                 Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 75. и члана 76.  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 сједници одржаној дана 21.12.2012. год. доноси следеће : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за праћење реализације  

Стратегије партнерства 

 

 

1.Именују се чланови Комисије за праћење реализације Стратегије партнерства у 

следећем саставу: 

  

 1.Ножинић Момчило, предсједник, 

 2.Боројевић Милорад, замјеник предсједника, 

 3.Лотиња Зоран,члан, 

 4.Пашић Александар, члан, 

 5.Дошен Милка, члан. 

  

 

2.Задатак именоване комисије је да обавља послове у складу са чланом 76. 

Пословника  

Скупштине општине Костајница. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-399/12                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.године                        Жељко Чекић,мр.инж.,с.р.
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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 сједници одржаној дана 21.12.2012. 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 и то: Момчило Ножинић, Здравко Крњајић, Зоран Лотиња и Вахидин 

Будимлић,  

- престанак неверификованих мандата одборника скупштине Рељић Ненада и 

Зорана Коса због одбијања мандата и 

- престанак верификованих мандата одборника скупштине Горана Рабата и Миле 

Ћопића, због поднесених оставки. 

 

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

приједлогом за верификацију мандата одборника скупштине општине за мандатни 

период 2012-2016. године и приједлогом за престанак мандата одборника. 

 

3.Овај Закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-410/12.           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год.       Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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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 21.12.2012.год. доноси 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

 

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

избор потпредсједника Скупштине општине Костајница. 

 

 

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

награде и признања за избор потпредсједника скупштине општине Костајница. 

 

 

3. Овај Закључак   ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-397/12.                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 21.12.2012.год:     

                Жељко Чекић,мр.инж.,с.р. 
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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 

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. Овај Закључак  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.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

  

На основу члана 9. и 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 53/02 и 65/08), и члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник 

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

одржаној дана 21.12.2012.године донијела следећи: 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

1. Утврђује се нацрт Плана управљања отпадом општине Костајница (у даљем тексту: ПУО) за 

период 2012-2017 година. 

2.  Задужује се Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне 

послове да        проведе јавну расаправу на нацрт ПУО и исти стави на увид. 

3.  Јавни увид и расправа ће трајати тридесет (30) дана. 

 

4. Јавни увид, нацрта ПУО, биће објављен на ЈП „Радио Костајница“, званичној интернет 

презентацији општине Костајница као и на огласним таблама. 

 

5. Након завршеног јавног увида ПУО, обавиће ће се стручна расправа са разматрањем свих 

приспјелих примједби и сугестија на нацрт ПУО и након тога  утврдиће ће се приједлог ПУО и 

предложити СО-е Костајница на усвајање. 

 

6.    Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

 

Број: 01-013-387/12 

Датум: 21.12.2012. године 

                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е 

                                                                                                                          Жељко Чекић, мр.инж,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-386/12. 

Датум: 21.12.2012.године           

 

 

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

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

21.12.2012.године, доноси следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Скупштина општине Костајница изражава своју резерву и незадовољство  

чињеницом да је претходна извршна власт, иако Скупштина општине није одобрила и 

усвојила приједлог Годишњег оквирног плана изградње, реконструкције, одржавања 

локалних путева и улица у насељу на подручју општине Костајница за 2012.годину који је 

понуђен СО–е на 38.редовној сједници одржаној 16.07.2012.године у износу од 500.000,00 

КМ, исти реализирала без одобрења, а који је дијелом обухваћен у ребалансу Буџета за 

2012.годину. 

 

 
2.Скупштина општине Костајница тражи од надлежних органа да изврше детаљан 

увид у процедуре трошења ових средстава, како у нормативно-правном тако и у 

финансијском смислу те о својим налазима, извјештајима и запажањима обавјесте 

Скупштину општине. 

 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

                                                                                        Жељко Чекић, мр.инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-1516/12. 

Датум, 05.12.2012. год. 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 6. Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе РС („Службени гласник РС“, број:114/07) и члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07), начелник 

општине дана 05.12.2012. године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о накнади трошкова превоза запослених у општини Костајница 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се начин остварења права запослених на накнаду 

трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла. 

 

Члан 2. 

Право на накнаду имају запослени чија се адреса становања (пребивалишта) налази на 

удаљености од три (3) до тридесет (30) километара од сједишта административне службе 

општине Костајница, у улици Светосавска број 11. 

 

Члан 3. 

Удаљеност мјеста становања од мјеста рада утврђује се на основу потврде Агенције за 

идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДЕЕА) о адреси на којој је 

запослени пријављен, односно друге вјеродостојне изјаве о пребивалишту, изјаве запосленог о 

мјесту/адреси становања која је овјерена од стране надлежног органа за овјеравање потписа, 

рукописа, преписа и др. 

Запослени је дужан у року од 10 дана од промјене адресе становања о томе 

обавијестити Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности административне 

службе општине Костајница, достављањем потврде или изјаве о новој адреси становања. 

Ако запослени не обавијести надлежно одјељење административне службе општине 

Костајница о промјени адресе становања и то проузрокује обрачун накнаде у вишем износу од 

износа на који то лице има право, дужан је у року од пет (5) дана од дана утврђивања ове 

чињенице вратити више исплаћени износ. 

Новозапослено лице остварује право на накнаду превоза од дана заснивања радног 

односа, с тим да писмени захтјев за признавање права на накнаду превоза и доказ о висини 

превозне карте поднесе о у року од 10 дана од тог дана. 

Ако захтјев на поднесе у остављеном року, накнаду остварује од наредног мјесеца по 

истеку мјесеца у којем је захтјев поднесен. 

 

Члан 4 

Накнада се утврђује у висини пуне цијене превозне карте на релацији од мјеста рада до 

мјеста становања и натраг 

Ако запослени путује са више превозника или мора користити више релација превоза са 

пресједањем тада се признаје збир карата превозника на укупној релацији путовања. 
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Запослени је дужан да најмање полугодишње достави доказ о висини цијене превозне 

карте, ако је дошло до њеног повећања или смањења, доказ о новој цијени превозне карте је 

дужан да достави у року од 10 дана од дана измјене цијене карте. 

Као доказ може се доставити: 

- Примјерак превозне/превозних карти, 

- Извод из цјеновника јавног превозника, 

- Потврду превозника о цијени превозне карте 

Ако на релацији на којој запослени путује има више превозника или више могућности 

превоза (нпр. жељезнички, аутобусни), накнада се признаје до висине цијене карте превозника 

који има повољнију цијену карте. 

Члан 5. 

Одлуку о праву на накнаду трошкова превоза на посао и с посла за сваког запосленог 

утврђује начелник општине закључком, на основу документације којом запослени доказује да 

има право на накнаду трошкова превоза. 

Члан 6. 

Накнада трошкова превоза код доласка и повратка с посла исплаћује се уз плату за 

претходни мјесец за оне дане када је запослени радио. 

Неће се исплаћивати накнада трошкова превоза за вријеме празника, боловања, 

годишњег одмора, плаћеног одсуства, кориштења слободних дана и у друге дана када 

запослени није радио. 

Члан 7. 

Обрачун накнаде трошкова превоза врши служба рачуноводства на основу података о 

присуству на послу и доказа о цијени превозне карте. 

 

Члан 8. 

Износ накнаде за превоз уплаћиваће се на текући рачун запосленог, а изузетно се 

исплата може вршити и готовински путем благајне. 

Ако се утврди да је запосленом исплаћен већи износ од припадајућег, разлика више 

исплаћеног износа ће се одбити од обрачуна накнаде сљедећег мјесеца. 

 

Члан 9. 

Злоупотреба коришћења права на накнаду с циљем њене исплате без основа или 

исплате у вишем износу од права које припада запосленом, сматра се материјалном штетом и 

подлијеже обавези утврђивања материјалне одговорности за ту штету. 

Ако се оцијени да је учињена знатна материјална штета, ради заштите интереса 

послодавца, овлаштено лице ће захтјевати намирење стварне штете. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник број:02-020-1064/12 

од 04.07.2011. године 

 

Члан 11. 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 НАЧЕЛНИК 

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-1587/12. 

Датум, 20.12.2012. год. 

 

На основу члана 13. Правилника о накнадама и другим примањима запослених и 

функционера у Административној служби општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:1/06, 4/10) и члана 57. Статута општине Костајница 

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

доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о корисницима и висини лимита за службене телефоне 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује: 

- право на коришћење службеног (општинског) броја за мобилни телефон, 

- висину рачуна који се покрива из буџета општине, 

- висину рачуна за фиксне телефонске бројеве које користи матична служба и 

ватрогасна јединица. 

 

Члан 2. 

Право на кориштење службеног броја за мобилни телефон  имају слиједећи 

функционери, службеници и радници Административне службе општине Костајница: 

1. Начелник општине, 

2. Замјеник начелника општине, 

3. Предсједник Скупштине општине, 

4. Секретар Скупштине општине, 

5. Савјетник начелника, 

6. Начелници одјељења у административној служби општине 

7. Шефови одсјека у административној служби општине, 

8. Службеник за односе с јавношћу – портпарол 

9. Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове, 

10. Комунални полицајац, 

11. Кућни мајстор – возач. 

 

Члан 3. 

Општина ће за наведена лица обезбједити и иста задужити с постпејд бројевима 

у ВПН мрежи. 

Корисници су по истеку мандата дужни вратити општини Костајница постпејд 

бројеве. 

 

Члан 4. 

Општина Костајница ће из буџета општине покривати  трошкове рачуна на 

мјесечном нивоу за постпејд бројеве у слиједећим износу: 

1. Начелник општине до 300,00 КМ, 



Број 8       26.12.2012.             Службени гласник општине Костајница           83 

 

 

 

2. Замјеник начелника до 70,00 КМ, 

3. Предсједник Скупштине општине до 70,00 КМ, 

4. Секретар скупштине општине до 70,00 КМ, 

5. Савјетник начелника до 70,00 КМ, 

6. Начелници одјељења у административној служби до 70,00 КМ 

7. Шефови одсјека у административној служби општине до 50,00 КМ, 

8. Службеник за односе с јавношћу - портпарол до 50,00 КМ 

9. Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове до 50,00 КМ, 

10. Комунални полицајац до 50,00 КМ, 

11. Кућни мајстор – возач до 50,00 КМ 

 

За фиксне телефонске бројеве које користи матична служба из буџета општине ће се 

покривати мјесечни  рачун у износу до 50,00 КМ а за ватрогасну јединицу у износу до 

100,00 КМ. 

Изузетно од претходна два става, дозвољена су прекорачења, уз услов да збирни 

износи рачуна за један квартал морају бити у оквиру дозвољених износа из става 1. 

овог члана. 

Након достављеног прегледа трошкова рачуна мобилних телефона за три мјесеца, 

лица чији трошкови прелазе оквире дозвољених износа полажу разлику на благајну 

општине. 

Начелник општине може у случају одласка на дужи службени пут или у случају 

повећаног обима посла одобрити прекорачење наведеног износа, уз предочење изјаве о 

разлозима прекорачења и листинга позива на наведени мјесец. 

 

Члан 5. 

Лице које не поступи у складу са чланом 4. ове Одлуке, губи право на 

кориштење службеног постпејд броја. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број:02-020-586/10 од 

23.03.2010. године. 

 

Члан 7. 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

       НАЧЕЛНИК 

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1618/12. 

Датум: 24. 12. 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 са  позиције: 
-   4152 – Грантови  у земљи    (потрошачка јединица  „Одјељење  за привреду, 
финансије  и друштвене дјелатности“  -  01350140)  у износу од    19.950,00 КМ 
 
-   6213 – Издаци за отплату главнице    (потрошачка јединица  „Одјељење  за 
привреду, финансије  и друштвене дјелатности“  -  01350140)  у износу од 

     550,00 КМ  
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена  на позиције : 
 

 - 4111 – Расходи   за бруто плате (потрошачка јединица Одјељење  за    
      привреду, финансије   и друштвене дјелатности– 01350140)  у износу  од   

           10.000,00 КМ 
-4123 – Расходи за бруто  накнаде   (потрошачка јединица „Одјељење  за  
      привреду,финансије  и друштвене дјелатности“  - 01350140) у износу  од   3.300,00 КМ 
 
-4133-Расходи по основу камата  на примљене зајмове  у земљи  (потрошачка 
       јединица  „Одјељење  за привреду,финансије   и друштвене дјелатности“ 
       -01350140) у износу од           7.200,00 КМ 

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

дјелатности. 
 

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

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1619/12. 

Датум: 24. 12. 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 

 
 

2. Одобрава се реалокација средстава са  позиције   5111-Издаци за изградњу  и 
прибављање  зграда и  објеката  (потрошачка јединица  „Начелник општине“  -  
01350120)  у износу од         25.420,00 КМ 
  

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена  на позиције : 
 - 4122 – Расходи  по основу  утрошка  ел.енергије  (потрошачка јединица   

   „Одјељење за општу управу“ – 01350130)  у износу  од     7.200,00 КМ 
-4123 – Расходи за режијски материјал  (потрошачка јединица „Одјељење  
   за општу управу“  - 01350130) у износу  од  :     2.000,00 КМ 
-4124-Расходи за материјал  за посебне намјене    (потрошачка јединица 
   „Одјељење за  општу управу“  -01350130) у износу од       500,00 КМ 
-4125-Расходи  за текуће одржавање  (потрошачка јединица „Одјељење за 
  општу управу“  - 01350130)  у износу од       2.000,00 КМ 
-4127-Расходи  за стручне услуге  (потрошачка јединица  „Одјељење  за  
 општу управу“  -  01350130) у износу од :      11.520,00 КМ 
-4129  - Остали непоменути расходи  (потрошачка јединица „Одјељење  за 
  општу управу“   -  01350130) у износу од :       2.200,00 КМ  

 
                     

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

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

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1620/12. 

Датум: 26. 12. 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 (потрошачка јединица  „Центар за социјални  
рад“  -  01350300) , а на основу захтјева   02-4-94/12.од 26.12.2012.године    са  
позиција: 

- 412  200   - Расходи по основу утрошка  енергије,  комуналних , комуникационих   и 
транспортних услуга  (потрошачка јединица  - 01350300)   34,82 КМ 

- 412 300 – Расходи за режијски материјал (потрошачка јединица  „Центар за социјални 
рад“ – 01350300)        29,48 КМ 

- 412 600 – Расходи  по основу  путовања  и смјештаја  (потрошачка јединица 
„Центар за социјални рад“  - 01350300)     90,90 КМ 
 

   
  

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

 - 412 900 – Остали  непоменути  расходи    (потрошачка јединица  „Центар  за социјални 
  рад“  - 01350300)         155,20 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 
  Ненад  Рељић, дипл.инж.пољ.с.р.                  НАЧЕЛНИК: 

Драго  Бундало , дипл.ек,с.р. 
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