
РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 

       Н А Ч Е Л Н И К 

Број;  02-020-              /11. 

Датум;  17.02.2011.  

 

На  основу члана  8.    Одлуке о начину привременог коришћења и  

функционисања јавне површине и плану размјештаја привремених објеката  на  

локацији  „Зелена пијаца“ („Службени гласник  Општине Костајница „ бр.    1/10)  

и  члана  27.  Одлуке о грађевинском земљишту  („Службени гласник   Општине  

Костајница „ бр. 12/09)  Начелник општине,  дана  17.02 2010. године  расписује  

 

Ј   А   В   Н И        О  Г  Л   А  С 

За додјелу на коришћење јавне површине и постављање 
 привремених објеката на „Зеленој пијаци“ у Костајници 

 
 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ- ЛОКАЦИЈА  
 

1. Расписује се Конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског земљишта на 
привремено коришћење ради постављања привремених пословних објеката-
киоска на локацији  „Зелена пијаца „  у Костајници. 
 

 2.      Предмет конкурса су грађевинске парцеле означене као  : 
� Парцела бр. 11, 
� Парцела бр. 16, 
� Парцела бр. 17, 

Парцела бр. 26 .                       
                         

II  ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНОГ  КОРИШЋЕЊА  ЛОКАЦИЈЕ 
 

1. Предметне локације за постављање привремених објеката  дају се у закуп на 
период од 5 
    (пет) година, али се привремени објекат може раније  уклонити ако се 
земљиште приводи 
    трајној намијени у складу са регулационим планом, или ако се  испуни један 
од услова из 
    члана 38. поменуте Одлуке о гређевинском земљишту.  
2.  Предметна  површина  додјељује се на привремено  кориштење  
првенствено за  обављање 
     трговинске дјелатности . 
3.  Прецизни услови за додјељену површину одредиће  се  уговором  о  закупу,  
након  
     проведене процедуре избора подносиоца захтјева у складу са  Одлуком о 
грађевинском  
     земљишту и бодовном листом из овог конкурса. 

                                                                       
III  НАКНАДЕ 
 



1. Почетна цијена за закуп бруто површине за локације  из  тачке  I одређује  
се   износом од  100,00 КМ  мјесечно. 

2.  Ако за поједине локације буде више заинтересованих лица,  комисија  за 
додјелу,  извршиће додатно бодовање (у складу са бодовном листом) 
кандидата који понуде вишу цијену од почетне. 

 
IV   УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ОГЛАСА 
 
1. Уз  Пријаву на конкурс на Пријавном обрасцу прилажу се ниже 

побројани докази:   
1.1. Рјешењe о обављању самосталне дјелатности  (ако је иста пријављена),  
или фотокопију  
       регистрације за правна лица, 
1.2. Рјешење о статусу породице погинулих бораца, ратног војног инвалида или 
цивилне жртве  
       рата и рјешење о категоризацији за борце, 
1.3. Увјерење о измиреним обавезама  надлежног  општинског органа,  
1.4. Доказ о власништву или посједовању пословног објекта –киоска, ако је исти 
постављен на 
         локацији која је предмет овог конкурса, 
1.5  Увјерење о незапослености (Биро рада), 
1.6.  Доказ о властитој производњи (ако подносиоц посједује), 
1.7.  Изјава о издржаваним члановима домаћинства (кућна листа), 
1.8.  Статус  повратника , избјеглице, расељеног лица или учесника радне 
обавезе,  
1.9.  Копија личне карте. 
 
2.  Пријаве са потребном документацијом достављају се у запечаћеној 
коверти са назнаком: Комисији за додјелу јавне површине на привремено 
коришћење на  „Зеленој пијаци „  Општина  Костајница, Светосавска 11, 
пријемна канцеларија, са напоменом:    
НЕ ОТВАРАЈ , контакт  телефон  и адресa становања подносиоца захтјева! 

 
V   ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ОГЛАСА 

 
1. Конкурс је отворен  15 дана од дана објављивања на огласној табли 

Општине Костајница, и ЈП "Радио Костајница". 
2. Датум и вријеме јавног отварања  пријава  биће накнадно утврђено.  

 
VI    РАД КОМИСИЈЕ И РЕДОСЛИЈЕД ПРВЕНСТВА  ЗА ДОДЈЕЛУ 
ПРИВРЕМЕНИХ  ЛОКАЦИЈА 
 
1. По истеку рока за подношење пријава Комисија ће у складу са Одлуком,  а у 
року од 8 (осам) дана  извршити бодовање кандидата  по следећој бодовној 
листи: 
 

- Статус породице погинулог борца и  ратног војног инвалида  I-IV 
категорије.............................................................................................   10 бодова,  

- статус борца прве категорије и инвалиди  V-VII категорије ................ 5  бодова, 
- -статус породице погинулог борца........................................................10  бодова, 
- Назапослено лице подносиоц захтјева ..................................................10  бодова, 
- Број чланова домаћинства корисника, умањен за број чланова који су  
- запослени или су пензионери  (чланови  које   издржава  потенцијални   



- корисник) по члану .....................................................................................5  бодова,   
- Статус повратника, избјеглице и расељеног лица или учесника радне 

обавезе у складу са списком надлежног органа......................................5   бодова, 
- Пребивалиште подносиоца захтјева на подручју општине 
-  Костајница ................................................................................................10   бодова, 
- За сваки износ  од  10,00 КМ изнад почетне цијене   ........................         ....1  бод, 
- Пласман властитих производа или кооперације................................... 10   бодова, 
- Лице које има статус борца I категорије ( слиједећа категорија – 1 бод) 5 бодова, 
- Лице које има закључен уговор о купопродаји киоска , 

 са претходним корисником......................................................................15  бодова. 

 
        Ако се на основу наведених критерија на конкурсу појави већи број 
учесника са истим бројем бодова гдје се не може утврдити редослијед на 
конкурсу,  предност  ће имати лица са статусом  прописаним чланом  11. 
цитиране Одлуке о начину привременог коришћења и функционисања јавне 
површине и плану размјештаја привремених објеката  на  локацији  „Зелена 
пијаца“  у Костајници и власници односно посједници пословног простора-
киоска. 
 
 
 
VII  РОК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА 
  
           1. Рок за постављање објекта након закључења уговора о давању у закуп 
земљишта за постављање привременог објекта је 30 дана. 

 
  Напомена:  Заинтересована  лица могу добити детаљније информације и  
Пријавни образац у „Шалтер  сали“ код службеника за пријем захтјева – инфо 
деск  или  на бр. тел. 052/663-113 локал 28. 
 
 
                                                                                            Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К  
 
                                                                                            /Марко Чолић, дипл.ек. /    
 
 
Објавити: 
1. Огласна табла Општине Костајница 
2. Радио Костајница 
3. Евиденција 
4. Архива 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                               П Р И Ј АВ Н И    О Б Р А З А Ц 

 

 

Име и презиме___________________________ 

Адреса, улица и број______________________ 

Број телефона____________________________ 

   

ОПШТИНА   КОСТАЈНИЦА 

Комисија за додјелу неизграђеног  

градског грађевинског земљишта 

_______________________________ 

 

 

Предмет.:  Пријава на Оглас за додјелу слободне локације;  

 

                 Пријављујем се на Оглас објављен  __________  2011. године на огласној табли 

Административне службе општине Костајница  и путем „Радија Костајница“, поводом додјеле 

локација које су предмет овог конкурса. 

 

      Конкуришем за локацију (заокружи): 

 

Локација  на „Зеленој пијаци“  са сједиштем у Костајници: 

                                                 А)  Парцела број    11, 

                                                 Б)  Парцела бр    16. 

                                                 Ц)  Парцела број    17, 

                                                 Д)  Парцела бр    26. 

 

 

Уз Пријаву на конкурс на Пријавном обрасцу прилажу се ниже побројани докази:   

  

1.1. Рјешења о обављању самосталне дјелатности (ако је иста пријављена), или фотокопију  

       регистрације за правна лица 

1.2. Рјешење о статусу породице погинулих бораца, ратног војног инвалида или цивилне жртве   

        рата , 

1.3.  Рјешење о категоризацији за борце. 

1.3. Увјерење о измиреним обавезама  надлежног  општинског органа  
          (комунална такса за 2010. Годину - издаје Одјељење за привреду,  

           накнада, рента, закуп јавне површине-издаје Одсјек за урбанизам),  

1.4. Увјерење о незапослености (Биро рада), 

1.5.  Доказ о властитој производњи (ако подносиоц посједује), 

1.6.  Изјава о издржаваним члановима домаћинства (кућна листа), 

1.7.  Статус повратника , избјеглице, расељеног лица или учесника радне обавезе  

1.8.  Копија личне карте. 

1.9. Доказ о власништву или посједовању пословног објекта –киоска, ако је исти постављен на 

         локацији која је предмет овог конкурса. 

 

 

                                                                                                                         Подносилац: 

 

                                                                                                            ________________________ 

                                                                                                                 

Костајница,___________ године,  


