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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Бр. 4/13. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике  

Српске“, бр.124/08, 58/09 и 95/11), члана  30. Закона о локалној самоуправи („Службени  

гласник Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. Правилника о поступку  

јавног  конкурса  за  располагање  непокретностима  у  својини  Републике  Српске  и  

јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и  

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

бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је дана 10.05.2013.године, донијела  

 

О Д Л У К У  
о   начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта  

 путем лицитације  

 

Члан 1.  

Овом Одлуком се регулише начин и услови продаје неизграђеног градског  

грађевинског земљишта физичким и правним лицима ради изградње трајних грађевина  

по тржишној цијени у поступку усменог јавног  надметања-лицитације у насељеном  
мјесту Тавија .  

 

Члан 2.  

Поступком лицитације приступиће се продаји слиједећег  неизграђеног  градског 

грађевинског земљишта:  

•   к.ч.383/3,површине 1128 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/36, површине 1128 м
2 

, уписана у з.к. уложак број 321  

 КО Костајница;  

•   к.ч.383/4,површине 1138 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/26, површине 1138 м
2 

, уписана у з.к. уложак број 321  
 КО Костајница;  

•   к.ч.383/5,површине 1148 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/25, површине 1148 м
 
, уписана у з.к. уложак број 321  

 КО Костајница;  

•   к.ч.383/6, површине 1158 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/24, површине 1158 м
2 

, уписана у з.к. уложак број 321  

 КО Костајница.  
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Члан 3.  

Продаја  непокретности  проводи  се  путем  усмене  лицитације  у  складу  са 

одредбама  Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини  Републике  Српске  и  јединица  локалне  самоуправе („Службени  гласник 

Републике Српске“, број 20/12).  

Члан 4.  

Оглас о продаји непокретности из члана 2. ове Одлуке објављује се у дневном 

листу „Блиц“, ЈП „Центар за спорт,туризам, информисање,културу и образовање“д.о.о. 

Костајница, огласној табли и web страници општине Костајница, и то најкасније 15 

дана прије дана одређеног за дан лицитације.  

Члан 5.  

Оглас о лицитацији садржи:  

а) податке о власнику,  

б) податке о непокретности које су предмет продаје (власничко и посједовано  
стање, копија катастарског плана и одговарајућа урбанистичка документација, односно  
други подаци)  

в) почетну продајну цијену непокретности, која не може бити нижа од тржишне 

вриједности,  

г) начин полагања кауције,  
д) начин и услове плаћања купопродајне цијене,  

ђ) вријеме и начин предаје непокретности у посјед купцу,  

е) дан,час и мјесто одржавања лицитације и  

ж) вријеме и начин разгледања непокретности која је предмет лицитације и 

увида у документацију о непокретности.  

Члан 6.  

Почетне цијене непокретности   које се продају износе  :  

•   к.ч.383/3,површине 1128 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/36,површине 1128 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 321  
 КО Костајница-1,90КМ/ м

2
;  

•   к.ч.383/4,површине 1138 м
2
,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/26,површине 1138 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 321  
 КО Костајница-1,90КМ/ м

2
;  

•   к.ч.383/5,површине 1148 м
2 
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/25,површине 1148 м
2
, уписана у з.к. уложак број 321  

 КО Костајница-1,90КМ/ м
2
;  

•   к.ч.383/6,површине 1158 м
2
, уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по старом  

 премјеру одговора к.ч.533/24, површине 1158 м
2 

, уписана у з.к. уложак број 321  

 КО -1,90КМ/ м
2 

.  

 

Члан 7.  

Поступак  лицитције  спроводи  Комисија  за  спровођење  јавног  надметања 

именована од стране Скупштине општине.  

Члан 8.  

Уговоре о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у име општине 
потписује Начелник општине.  
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Члан 9.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о продаји неизграђеног 

градског  грађевинског  земљишта  путем  лицитације („Службени  гласник  општине 

Костајница“, број 3/12).  

Члан 10.  

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

„Службеном гласнику општине Костајница“.  

 

 

Број: 01-013-237/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013.год. Жељко Чекић, мр.инж.c.p. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

На основу члана 89. Закона о шумама  („Службени гласник Републике Српске“, бр.  

75/08), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:  

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

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

10.05.2013. године, донијела је  

О Д Л У К У  
о усвајању Програма утрошка средстава од накнада  

за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских дрвних  

 сортимената  на подручју општине Костајница за 2013. годину  

I  

Усваја се Програм утрошка средстава од накнада за развијање неразвијених дијелова општине 

остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Костајница за 2013. 
годину, како слиједи:  

Програм утрошка средстава  од накнада за развој неразвијених  

дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената  

 на подручју општине Костајница за 2013. годину  

Планирана средства од накнада за развијање неразвијених дијелова општине остварених 

продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Костајница за 2013. годину у 
износу од 50.000,00 КМ расподјељују се на следећи начин:  

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС У КМ 

1. Изградња и модернизација локалних путева на 

подручју општине Костајница за 2013. годину 50.000,00 

 

II  

Средства утврђена у Програму из тачке  I  ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену извршења 

у односу на план. У случају да остварена средства од продатих дрвних сортимената у 2013. 

години буду виша у односу на извршење предвиђено овим Програмом, више остварена 

средства биће утрошена за асфалтирање дијела локалних путева на неразвијеним подручјима у 

складу са Средњорочним програмом изградње, реконструкције и одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју општине Костајница.  

 

III  

Начелник Општине ће поднијети извјештај о утрошеним средствима Скупштини општине 

Костајница, најкасније до 31.03.2014. године.  

IV  

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

 

Број: 01-013-232/13. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:10.05.2013. год. Жељко Чекић,мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На  основу  члана  61.  Закона  о  рударству  („Службени  гласник  Републике  

Српске“, број: 107/05, 75/10); члана 30. 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 на сједници одржаној дана 10.05.2013 године, донијела је  

 

О Д Л У К У  
о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада  

по основу експлоатације минералних сировина на подручју општине  

 Костајница за 2013. годину  

 

I  

Усваја се Програм утрошка средстава остварених од накнада по основу експлоатације  

минералних сировина на подручју општине Костајница за 2013. годину, како слиједи:  
 

Програм утрошка средстава остварених од накнада по  основу експлоатације 
минералних сировина на подручју општине Костајница за 2013. годину  

 

Овим програмом планира се утрошак  средстава остварених  од накнаде по основу 

експлоатације минералних сировина који представљају приход  Републике и  

општине који се дијели у омјеру 30% Републици и 70% Oпштини на чијој се  
територији врши експлоатација минералних сировина.  

Средства планирана у буџету за 2013. годину у износу од 1.000,00 КМ по основу ове 

накнаде ће се утрошити на следећи начин:  

ИЗГРАДЊА ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА  

 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС У 

КМ 

1. Изградња   и   модернизација   локалних   путева   и   улица   на 

подручју општине Костајница за 2013. годину 1000,00 

 

II  

Средства утврђена у Програму из тачке I ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену  
извршења у односу на план, а тако да се одржи омјер утрошка ових средстава прописан  
чланом 61.  Закона  о  рударству („Службени  гласник  Републике  Српске“ ,број:  

107/05,75/10).  

 

III  
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Начелник  Општине  ће  поднијети  извјештај  о  утрошеним  средствима  Скупштини 

општине Костајница, најкасније до 31.03.2014. године.  

IV 

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објaвљивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-233/13. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:10.05.2013. год. 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 10.05.2013. године донијела је  
 
 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  
 РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  ДИО „БЛОКА 2“  

 

 

I  

Приступа се изради измјена и допуна Регулационог плана, дио „Блока 2“( у 

даљем тексту: План).  

Измјенама Регулационог плана ће бити обухваћен простор , укупне површине 

цца 5,259  ха.  

Границе подручја измјена и допуна  Плана  обухваћене су са сјевера обалом  

канала Унчице, означен са к.ч. 985 КО Костајница (нови премјер) орјентисан јужно уз  

руб канала, обухват скреће према југу западно орјентисан од к.ч. 776/3, 776/2, 774/2,  

након чега обухват скреће на запад код к.ч. 783 па поново на југ западно од к.ч. 780,  

послије чега обухват  скреће на исток, јужно орјентисан од к.ч. 782, 783, 784, 786, 787.  

Из обухвата се изузима к.ч. 784 на којој је усвојена измјена и допуна плана у току 2012.  

године (укупне квадратуре 364 м˛) који ће се инкорпорирати у коначно стање плана.  

Поред  руба улице Светосавске све до к.ч. 800 када скреће  на југ-западно, када прати  

к.ч. 913 па скреће на југоисток у нарави улица у граду Ватрогсана, на раскршћу улице  

Петра Пеције, скреће на југо-запад западно орјентисан од к.ч. 981, ток улице прати све  

до к.ч. 937/5 чију југозападну границу парцеле  прати до к.ч. 937/3, обухват надаље  

прати руб западно орјентисан парцеле 937/1, те наставља пратити  западно орјентисане  

рубове парцела 946/4, 947/7, послије чега скреће источно  и прати јужно орјентирану  

границу парцеле к.ч.513 и 949/4, на рубу претходне парцеле обухват скреће према  

сјеверу и прати западно орјентисан руб парцеле к.ч. 982, у нарави улица Устаничка, све  

до сјеверно орјентисаног руба парцеле к.ч.958 када скреће према западу и прати  

сјеверни руб парцела к.ч. 933, 931,930 и 923 све КО Костајница, када скреће сјеверно и  

прати јужно орјентисани руб парцеле к.ч. 981 улица Петра Пеције до раскршћа са  

улицом Ранка Шипке, враћа се западно и прати сјеверно орјентисани руб честица 904,  

905, 906,  послије које се враћа сјеверно преко к.ч. 980, прати источни руб парцела 802,  

801, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 790 и 787/12 све КО Костајница, гдје се враћа  

на канал Унчице и затвара обухват.  

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.  
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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 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 сљедећи 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  

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 
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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, усклади савремене потребе живота, пословања и рада, као и обезбједи правну 

снагу плана који је усвојен 1992. године.  
Средства за измјену плана обезбједиће се из буџета општине Костајница.  

 

IX  

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

општине Костајница“.  

 

 

Број: 01-013-239/13. ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е 

Датум: 10.05.2013. године Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На основу члана 28. 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, 1/07),Скупштина општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 10.05.2013.  године донијела  

О Д Л У К У  

о  доношењу Плана парцелације за индивидуалне стамбене објекатe намијењене за 

смјештај породица палих бораца и ратних војних инвалида -на кч.бр. 172., 173.  и  

 1046/1, к.о. Костајница у Костајници  

 

I  

Доноси се План парцелације за  локације у  Светосавској ул. (к.ч.бр. 172. и 173.) и 

локацију у улици Скендера Куленовића (к.ч.бр.1046/1) КО Костајница, у Костајници (у 

даљем тексту: План).  
 

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

 

II  

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио садржи:  

1. УВОД И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕГ РЕДА  

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

4. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ. 

Графички дио Плана садржи:  

1а.Геодетска подлога - шири обухват Р=1:2500 

1б.Геодетска подлога - ужи обухват Р=1:500 

1ц.Карта рушења Р=1:500  

2. Инжењарско геолошка карта Р=1:1000  
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3.План просторне организације Р=1:500  

4.План саобраћаја и нивелације Р=1:500  

 

5.План инфраструктуре-хидротехника Р=1:500  

6.План инфраструктуре - електроенергетика и 

телекомуникације Р=1:500  

7.План инфраструктуре - синтеза карата  Р=1:500  

8.План грађевинских и регулационих линија Р=1:500  

 

9.План парцелације Р=1:500.  

 

III  

 

Елаборат Плана, израђен у Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука, у 

мјесецу марту 2013. године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.  

 

IV  

План се излаже на стални јавни увид-код градског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења.  

 

V  

 

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке IV ове одлуке.  

 

VI  

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

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

 

VII  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику општине 
Костајница.  

 

 

Број: 01-013- 240/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. године Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 11. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима  у  својини  Републике  Српске  и  јединица  локалне  самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члан 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Костајница“, број: 3/13)  и члана 56. Статута 

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

Скупштина општине на сједници одржаној дана 10.05. 2013. донијела је:  

О Д Л У К У  

I  

Именује се Комисија за провођење поступка продаје неизграђеног градског 
грађевинског   земљишта   поступком   усменог   јавног   надметања-лицитацијом,   у 
слиједећем саставу:  

 

1.  Александар Пашић- предсједник,  

2.  Зоран Кос - члан,  

3.  Мирсад Ковачевић - члан  

За секретара комисије именује се Данијела Бундало.  

 

II  

Задатак именоване комисије је да након затварања Јавног огласа за продају 

неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације проведе поступак 

продаје у складу са Одлуком о грађевинском земљишту ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 3/13) и Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима  у  својини  Републике  Српске  и  јединица  локалне  самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).  

III  

Именују се замјеници Комисије за провођење поступка продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта поступком усменог јавног надметања- лицитацијом, у 

слиједећем саставу:  

1.  Љиљана Р.  Слијепчевић - замјеник предсједника,  

2.  Славка Вујасин - замјеник члана,  

3.  Љубиша Бошчанин - замјеник члана.  

 

IV  

Комисија из члана 1. и члана 3. ове Одлуке се именује на период од једне године, а  

као  стално  тијело  које  проводи  сваки  поступак  продаје  неизграђеног  градског 

грађевинског земљишта.  

V  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука, број: 01-013-25/12 од 
28.02.2012. године. 
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VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-238/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013.                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, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 
дана 10.05.2013. године донијела је  

 

О Д Л У К У  
о именовању Координационог тима на нивоу општине Костајница у борби против  

 насиља, злостављања и занемаривања дјеце  

1.  Именује се Координациони тим на нивоу општине Костајница у борби против  

 насиља, злостављања и занемаривања дјеце у слиједећем саставу:  

 

1.  Мухарема Мујчић- представник ЈУ Основна школа „Петар Мећава“,  
2.  Данијела Јапранин- представник Средњошколског центра,  

3.  Милица Ђајић- представник ЈУ Центар за социјални рад,  

4.  Тања Деветак- представник општине Костајница,  

5.  Ана Иванешић- представник Полицијске станице,  

6.  Др. Милан Вукобрат- представник Дома здравља,  

7.  Маријан Цвркаљ- представник савјета родитеља ЈУ Основна школа  

 „Петар Мећава“.  

2.  Задатак  именованог  Координационог  тима  је  превенција  и  правовремено  
 реаговање у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце у општини  

 Костајница, као и едукација дјеце и одраслих о свим облицима насиља, њиховим  

 узроцима и посебно посљедицама на правилан раст и развој дјетета.  
 

3.  Задужује се именовани тим да поступа искључиво по одредбама Протокола о  

 поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце, те да уредно  
 води  евиденцију  о  насиљу  над  дјецом  на  прописаном  Обрасцу  за  вођење  

 евиденција о насиљу над дјецом.  
 

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

 

 

 

Број : 01-013-235/13. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013.год. Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

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

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

гласник    општине    Костајница“, бр.12/05, 01/07),    на    сједници    одржаној 
10.05.2013.године, донијела је:  

 

О Д Л У К У  
о измјени и допуни Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за финансирање  

 комуналних дјелатности заједничке потрошње у општини Костајница  

 

Члан 1.  

У  члану  23.  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, 08/12) брише се тачка 5. и 
додају се нови   ставови  2.,3. и 4.  који гласе:  

„Обавезници   комуналне   накнаде   који   нису   у   могућности   плаћати 

комуналну накнаду, а не припадају ни једној од предходно наведених категорија, 

могу поднијети захтјев за ослобађање од обавезе плаћања комуналне накнаде, на 

којем ће навести основе за ослобађање.  

Захтјев   ће   преузети   Комисија   за   контролу   поднесених   захтјева   за 

ослобађање од плаћања комуналне накнаде коју именује Начелник општине.  

 Комисија ће на основу захтјева и увиђаја на терену утврдити да ли има 

довољно основа за ослобађање од плаћања, сачинити записник о контроли и исти 

доставити Одсјеку за урбанизам.“  

Члан 2.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измјени и допуни  

Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за финансирање  комуналних дјелатности  

заједничке потрошње у општини Костајница број:01-013-144/12 („Службени гласник  

општине Костајница“ бр.3/12) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању  

комуналне накнаде за финансирање  комуналних дјелатности заједничке потрошње у  

општини Костајница број:01-013-369/12, („Службени гласник општине Костајница“ бр.  

8/12).  

Члан 3.  

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

гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

Број: 01-013-241/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:10.05.2013.год. Чекић Жељко, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На  основу  члана  146.  Закона  о  социјалној  заштити  („Службени  гласник  
Републике Српске“ број: 37/12 ), Уредбе о класификацији дјелатности Републике  

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:9/13), члана 30. став 1. тачка 8.  

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 10.05.2013. донијела је:  

 

ОДЛУКУ  
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању  

организације и пословања Јавне установе  

 Центар за социјални рад Костајница  

 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о усклађивању организације и 

пословања Јавне установе Центар за социјални рад Костајница, број: 01-013-364/10, 01- 

013-295/11 са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 9/13).  

Члан 2.  

Члан 5. став 1. Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне установе 

Центар за социјални рад Костајница, број: 01-013-364/10 („Службени гласник општине 

Костајница“, број:11/10, 11/11) мијења се а нови гласи:  

Дјелатност Центра је:  

88.10 - Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са 

инвалидитетом,  

88.99 - Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја.  

 

Члан 3.  

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

гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

Број: 01-013-244/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. год. Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На основу члана 22. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, 
број:41/08) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

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

дана 10.05.2013.године доноси слиједећу:  

 

 

О Д Л У К У  
о измјени Одлуке о именовању одборника СО-е Костајница  

 који ће присуствовати закључењу брака  

 

Члан 1.  

У Одлуци о именовању одборника СО-е Костајница који ће присуствовати 

закључењу брака, број: 01-013-378/12 од 21.12.2012. год. („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 8/12) у члану I. став 1 тачка 2. се мијења, те умјесто:  

„2. Вуруна Слободан “ треба да стоји  

 

„2. Боројевић Јасна“.  

 

Члан 2.  

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

гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

Број: 01-013-243/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На основу члана 3. став 1. тачка г. и  члана 7.  и 8. Правилника о избору и раду  

школског одбора ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09 и 37/09) и члана  

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

12/05) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 10.05.2013. године  

донијела је:  

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ПЕТАР  

 МЕЋАВА“ КОСТАЈНИЦА  

 

 

 

1.  МИЛИЦА МУХАРЕМ, дипломирани менаџер, са мјестом пребивалишта у ул.  
 Устаничка бб,  именује се за члана школског одбора Основне школе „Петар  
 Мећава“ Костајница у име јединице локалне самоуправе - општине Костајница.  

 

2.  Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

 гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

 

Број: 01-013-236/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. 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 ) и члана 131. став један алинеја један Пословника  

Скупштине општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број:  

12/09),  Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 10.05.2013. године  

доноси слиједећи:  

З А К Љ У Ч А К  
1.  Скупштина општине Костајница чврсто и бескомпромисно заступа став да  

 грађани општине Костајница имају право на примјерену здравствену заштиту у  

 оквиру Јавне здравствене установе „Дом здравља Костајница“, те да је потребно  

 сачувати постојећу организациону структуру, као најефикаснији и најјефтинији  

 облик здравствене заштите.  

2.  Препоручује се Начелнику општине Костајница да предузме све потребне и  

 могуће активности на изналажењу додатних средстава за функционисање Дома  

 здравља у Костајници.  
 

3.  Скупштина општине Костајница као оснивач ЈЗУ „Дом здравља Костајница“  
 позива  надлежне  Републичке  органе  да  се  ангажују  у  циљу  проналажења  
 адекватних рјешења за нагомилане проблеме у области здравства.  
 

4.  Скупштина општине Костајница позива Министарство здравља и социјалне  

 заштите Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске да  

 својим присуством у обезбјеђењу и уговарању средстава ЈЗУ „Дом здравља  

 Костајница“   осигурају   наставак   пружања   достигнутог   нивоа   здравствене  

 заштите на подручју општине Костајница.  

 

5.  Скупштина  општине  Костајница  позива  надлежне  институције  Републике  

 Српске, контролне и инспекцијске органе да на основу Извјештаја комисије за  

 контролу рада ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ и других расположивих података,  

 кроз   истражне   радње   испита   наведене   неправилности   и   несавјесност   у  

 пословању и евентуално покрене питање утврђивања вида одговорности.  

6.  Скупштина општине Костајница даје пуну подршку Менаџменту и Управном  

 одбору ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ у провођењу стабилизацијских мјера  

 неопходних за очување статуса ове Установе.  

 

7.  Скупштина општине Костајница даје сагласност ЈЗУ „Дом здравља Костајница“  
 да обезбјеђење дуга за репрограм пореских обавеза по основу опомене Пореске  
 управе Републике Српске осигура путем хипотеке на непокретности Установе.  

 

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

 гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-013-230/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. год. Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

На основу члана 138. став 3. Пословника Скупштине општине Костајница  
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09) и члана 56. Статута општине  

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 10.05.2013. године донијела је:  

 

ЗАКЉУЧАК  
 

1.  Скупштина општине Костајница усваја иницијативу Основне школе „Петар  
 Мећава“  за формирање Координационог тима на нивоу локалне заједнице - 

 општине Костајница у борби против насиља, злостављања и занемаривања дјеце  

 у локалној заједници.  

 

2.  Задужује се стручна служба Скупштине да припреми Одлуку о именовању  

 Координационог тима о превенцији и поступању у случају насиља, злостављања  

 или занемаривања дјеце у општини.  
Одлука из предходног става треба да садржи:  

-чланове Координационог тима састављене од представника полиције, дома  

здравља, центра за социјални рад, основне школе, средње школе, родитеља и  

општине,  

-задатке и обавезе тима,  

-назнаку да ће чланови Координационог тима у свом раду поступати искључиво у 

складу са одредбама Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и 

занемаривања дјеце  
 

3.  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
 гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

Број : 01-013-234/13. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013.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 ), члана 111. став 3. и члана 131. став један алинеја два  

Пословника   Скупштине   општине   Костајница („Службени   гласник   општине  

Костајница“, број: 12/09),  Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана  

10.05.2013. године доноси слиједећи:  

 

 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
1.  Скупштина општине усваја Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине  

 Костајница за 2011. и 2012. год.  

 

2.  Саставни дио овог Закључка је  Извјештај  о релизацији Стратегије развоја  

 општине Костајница за 2011. и 2012. год.  
 

3.  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
 гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-242/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. год. Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИАЗЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2011. И 2012. ГОДИНУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОСТАЈНИЦА 29.03.2013. год.  
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Стратегија интегрисаног развоја  2011.-2020. године је кључни стратешко-плански  

документ општине Костајница, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице.  

Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и  

унапријеђења животне средине и простора.  Стратегија је израђена као оквир за  

дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на  

изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија  

интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима  

власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2008-2013, Стратегијом  

социјалне  укључености 2008-2013,  али  и  са  другим  секторским  стратегијама  на  

државном и ентитетском нивоу.  

1  Стратегија развоја општине Костајница за период 2011.-2020. године израђена је  

oд стране радних тијела која је именовао начелник општине, уз пуно учешће јавног,  

приватног и невладиног сектора. Стратегија је усвојена од стране Скупштине општине  

Костајница 2010. године, те је ступила на снагу 2011. године, информише јавност и  

приватне улагаче о развојном путу општине Костајница, представља основу за израду  

детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење  

напретка те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и  

друштвено-економских партнера.  

Стратегија  развоја представља путоказ за свеукупни развој општине Костајница, а  

обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз  

поштовање просторног аспекта.  Визија развоја те стратешки циљеви развоја општине  

дефинисани су на период од 10 година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева  

подразумијева не само одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово  

питање од кључног значаја за квалитетну имплементацију Стратегије, Општински  

развојни тим је израдио секторске планове и оперативни дио Стратегије. Секторски  

планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању  

квалитета  живота  у  општини,  дефинисани  су  на  период  од 5  година.  Оквирни  

оперативни планови су израђени за наредне три, а детаљни акциони планови за годину  

дана.  

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у 

сваком сектору, а који омогућавају достизање постављених циљева путем провођења 

оперативних  активности,  чиме  се  ствара  основа  за  свеукупну  имплементацију 

Стратегије. Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за кориштење 

општинских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ 

екстерним изворима средстава, попут IPA програма Европске уније, али и других 

програма подршке у Босни и Херцеговини.  

Код  израде  стратегије  развоја  општине  Костајница  посебно  се  водило  рачуна  о 

остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености 

Стратегије  са  стратегијама  и  плановима  на  другим  нивоима.  Додатан  значај  је 

поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње. Предуслов квалитетне и 

правовремене имплементације Стратегије јесте препознавање њеног значаја од стране 

свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостављање Стратегијом 

предвиђених  механизама  за  њену  имплементацију,  извјештавање,  ажурирање  и 

свеукупну операционализацију, а што је задатак који Општини, али и свим другим 

актерима у локалној заједници, предстоји у наредном периоду.  

Скупштина општине Костајница је у фебруару 2011. године  једногласно усвојила 

Стратегију развоја.  
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У изради стратешког плана развоја општине Костајница кориштена је стандардизована  

Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и  

препоручена од стране ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета.  

МиПро  је  у  потпуности  усклађена  са  постојећим  законским  оквиром  којим  је  

дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је општинска администрација  

носилац процеса израде и имплементације стратегије, уз максимално укључивање и  

свих других актера живота у локалној заједници. Надаље, МиПРО је у потпуности  

усаглашена  са  водећим  принципима  и  приступима  стратешком  планирању  које  

промовише Европска унија.  

Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине  Костајница су  

одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и  

аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке  

шансе   за   све   и   правичност   у   смислу   идентификовања   потреба   и   интереса  

маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, Стратегију  

развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект  

заштите  животне  средине  посматрани  као  неодвојиви  дијелови  једне  цјелине)  и  

партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради  

Стратегије).  

Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије вођена увјерењем да стратешко  

планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно управљање  

локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја Костајница, инициран од стране  

начелника   Општине   и   подржан   од   стране   Скупштине   општине,   је   започео  

потписивањем Меморандума о разумијевању између Општине Костајница и UNDP-a у  

априлу 2009. године, те формирањем радних тијела - Општинског развојног тима и  

Партнерске групе. Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом  

процесу створени су механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад  

Партнерске  групе -  консултативног  тијела којег  су  чинили  представници јавног,  

приватног и невладиног сектора. Посебан  нагласак је  стављен  на  укључивање и  

адекватно препознавање потреба потенцијално рањивих категорија становништва. У  

процес је свеукупно било укључено више од 80 грађана.  

Полазна  тачка  за  израду  стратегије  развоја  општине  Костајница  је  била  анализа 

постојећих   старетешких   докумената,   нивоа   њихове   реализације,   те   степена 

развијености људских ресурса неопходних за израду и имплементацију стратегије. Ова 

анализа  је  била  надограђена  на  основу  анализе  релевантних  квантитативних  и 

квалитативних  података  из  примарних  и  секундарних  извора.  Најважнији  дио 

Стратегије представља њен стратешки дио, тј. стратешка платформа, а која обухвата 

социо-економску  анализу,  стратешке  фокусе,  визију  развоја  и  стратешке  циљеве 

развоја. Стратешка платформа Стратегије је доминантно дјело Општинског развојног 

тима. Секторске планове развоја економије, друштва и заштите и унапређења животне 

средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које су чинили 

представници јавног, приватног и невладиног сектора.  

У  завршном  дијелу  процеса,  Општински  развојни  тим  је,  на  основу  принципа  

интеграције,  објединио  и  ускладио  секторске  документе,  те  израдио  оквирне  

трогодишње и детаљне једногодишње планове имплементације, укључујући и план  

развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за процес  

имплементације  Стратегије.  Како  би  се  омогућила  дјелотворна  имплементација  

Стратегије, финансијски оквир Стратегије и општински буџет за 2011. годину су у  

потпуности усклађени.  
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Приликом израде стратегије ОРТ је дефинисао годишње, трогодишње и петогодишње  

акционе планове за имплементацију стратегије. Сви пројекти су подијељени у три  

области: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. Укупан број  

пројеката у петогодишњем акционом плану који су предвиђени за реализацију је 120 од  

чега је у првој години предвиђено за реализацију 29,  а реализовано или започето са  

реализацијом 20 пројеката.  

У области економског развоја u 2011. години планирани су пројекти у вриједности од  

175.000 КМ, а релизовано је 188.000 КМ, а у 2012. години планирани су пројекти у  

вриједности од 163.000 КМ, а реализовани су у вриједности од 125.000 КМ.  

У области друштвеног развоја у 2011. години планирани су пројекти у вриједности од  

466.000 КМ, а реализовани су пројекти у вриједности од 869.000 КМ. У 2012. години  

планирани су пројекти у вриједности од 980.000 КМ реализовани су у вриједности од  

790.000 КМ.  

У  области  заштите  животне  средине  у  2011.  години  планирани  су  пројекти  у 
вриједности од 4.145.000 КМ, а реализовани у вриједности од 2.200.000 КМ. У 2012. 

години  планирани  су  пројекти  у  вриједности  од 1.055.000  КМ,  а  реализовани  у 

вриједности од 2.800.000 КМ.  

У 2011. години укупна вриједност реализованих пројеката је 3.257.000 КМ, а у 2012. 

години укупна вриједност реализованих пројеката износи 3.715.000 КМ.  

Укупна вриједност релизованих активности износи: 6.927.000 КМ.  

 

 

 

Иако је реализовано око 70% пројекта морамо бити задовољни јер морамо имати у виду  

да се налазимо у времену економске кризе која је захватила све сегменте друштва и да  

и те како  утиче на реализацију стратегије. Велики дио активности је реализован уз  

помоћ међународних донатора без чије помоћи свакао не би успјели реализовати један  

дио пројеката.  

 

ПРИПРЕМИО  

Александар Пашић, 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 ) , члана 111. став 3.  и члана 131. став један алинеја два  

Пословника   Скупштине   општине   Костајница ( „Службени   гласник   општине  

Костајница“, број: 12/09),  Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана  

10.05.2013. године доноси слиједећи:  

 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
1.Скупштина општине усваја:  

- Извјештај о раду Етичког одбора од 30.04.2013. год. 

- Закључак Етичког одбора о изрицању санкције одборнику Исмету Боснићу, зато 

што  је  извршио  повреду  одредби  члана  14.  Етичког  кодекса  изабраних 

представника-одборника у Скупштини општине Костајница.  
- Закључак Етичког одбора којим се задужују одборници Скупштине општине  

Костајница,  да  у  складу  са  Пословником  Скупштине  општине  и  Етичким 

кодексом   изабраних   представника -   одборника   у   Скупштини   општине 

Костајница придржавају правила како је то и дефинисано у Закључку.  
 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“.  
 

 

 

 

Број: 01-013-231/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 10.05.2013. год. Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК  

Број: 02-020-554/13  

Датум, 17.04.2013. 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  
O измјени и допуни Одлуке о корисницима и  

 висини лимита за службене телефоне  

Члан 1.  

Члан 2. Одлуке о корисницима и висини лимита за службене телефоне, број:02- 

020-1587/12 од 20.12.2012. године мијења се а нови гласи:  

„Правно 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.  Савјетник начелника,  

5.  Секретар Скупштине општине,  

6.  Начелници одјељења у административној служби општине,  
7.  Службеник за односе с јавношћу - портпарол,  

8.  Комунални полицајац,  

9.  Кућни мајстор - возач.  

Члан 2.  
Члан 4. став 1. мијења се а нови гласи:  

„Општина Костајница ће из буџета општине покривати   трошкове рачуна на 

мјесечном нивоу за постпејд бројеве у слиједећим износу:  

1.  Начелник општине до 150,00 КМ,  

2.  Замјеник начелника до 50,00 КМ,  
3.  Предсједник Скупштине општине до 50,00 КМ,  

4.  Савјетник начелника до 50,00 КМ,  

5.  Секретар Скупштине општине до 40,00 КМ,  

6.  Начелници одјељења у административној служби до 40,00 КМ,  

7.  Службеник за односе с јавношћу - портпарол до 30,00 КМ,  
8.  Комунални полицајац до 30,00 КМ,  

9.  Кућни мајстор - возач до 30,00 КМ  

 

Члан 3.  

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:02-020-414/13. 

Датум:27.03.2013. год. 

 

 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. став 1. алинеја 11. и 

члана 57. Статута општине Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/05 и 1/07), начелник општине дана 27.03.2013. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Даје се сагласност на Статут јавне установе Центар за социјални рад Костајница, 

број:01-530-7/13 од 15.03.2013. године, коју је усвојио привремени Управни одбор Центра 

за социјални рад Костајница.  

2. Саставни дио ове Одлуке је Статут Центра за социјални рад Костајница, број:01-

530-7/13 од 15.03.2013. године. 

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

општине Костајница“. 

 

                                    НАЧЕЛНИК  

       Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

- Oдлука о начину и условима продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта путем лицитације ........................................................ стр 1 

- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за 

развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских 

дрвних сортимената на подручју општине Костајница за 2013.годину ......... стр 4 

- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада 

по основу експлоатације минералних сировина на подручју 

општине Костајница за 2013.годину .................................................................. стр 5 

- Одлука о приступању измјенама и допунама Регулационог плана 

дио „Блока 2“ ......................................................................................................... стр 7 

- Одлука о доношењу Плана парцелације за индивидуалне стамбене 

објекте намијењене за смјештај породица палих бораца и ратних 

војних инвалида- на к.ч. бр. 172., 173. и 1046/1, к.о. Костајница 

у Костајници ........................................................................................................ стр 10 

- Одлука .................................................................................................................. стр 12 

- Одлука о именовању Координационог тима на нивоу општине 

Костајница у борби против насиља, злостављања и занемаривања дјеце .... стр 14 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању комуналне накнаде 

за финансирање комуналних дјелатности заједничке потрошње у 

општини Костајица ............................................................................................. стр 15 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације и 

пословања Јавне установе Центар за социјални рад Костајница ................... стр 16 

- Одлука о измјени Одлуке о именовању одборника СО-е Костајница 

који ће присуствовати закључењу брака .......................................................... стр 17 

- Рјешење о именовању члана школског одбора Основне школе „Петар 

Мећава“ Костајница ............................................................................................ стр 18 

- Закључак (ЈЗУ „Дом здравља Костајица“) ....................................................... стр 19 

- Закључак (Основна школа „Петар Мећава“) .................................................... стр 20 

- Закључак (Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине) ................. стр 21 

- Закључак (Етички одбор) ................................................................................... стр 26 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о корисницима и висини лимита за 
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