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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 БРОЈ 4/15 
___________________________________________________________________________ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу тачке 8.и 9. Правилника о додјели 

награда и признања Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 5/06) у члана 10. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

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

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.03.2015. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о додјели награда и признања 

 

Члан 1. 

 Повеља, као посебан вид признања, 

додјељује се: 

1. Развојном програму Уједињених 

нација УНДП-а, због активности којима су 

допринијели привредном и друштвеном развоју 

општине, као и помоћи коју су обезбједили за 

отклањање последица поплаве на подручју 

општине Костајница; 

2. Делегацији Европске Уније у БиХ, која 

је финансирала Програм опоравка од поплава; 

3. Швајцарској организацији за помоћ 

СДЦ, која је финансирала Програм опоравка од 

поплава, те пројекат GOV WADE; 

4. Костајничком Петом батаљону-

колективно- за посебан допринос у одбрани 

Републике Српске и општине Костајница. 

 

Члан 2. 

Захвалница се додјељује Првом сазиву 

Скупштине општине Костајница- појединачно. 

 

Члан 3. 

Повеља и Захвалница уручиће се 

награђенима на свечаној сједници Скупштине 

општине Костајница. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 
Број: 01-022-01/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 89. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

75/08, 60/13); члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

56. Статута општине Костајница („Службени 

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

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.03.015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег плана утрошка 

намјенских средстава од накнада по основу 

продаје шумских дрвних сортимената  на 

подручју општине  

Костајница за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Годишњи план утрошка намјенских 

средстава од накнада по основу продаје шумских 

дрвних сортимената на подручју општине 

Костајница за 2015. годину, како слиједи: 

 

Годишњи план утрошка намјенских средстава од 

накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената  

на подручју општине Костајница за 2015. годину 

 

Планирана средства од накнада по основу 

продаје шумских дрвних сортимената на подручју 

општине Костајница за 2015. годину у износу од 

100.000,00 КМ расподјељују се на следећи начин:  
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II 

Средства утврђена у Годишњем плану из 

тачке  I  ове Одлуке трошиће се сразмјерно 

степену извршења у односу на план. У случају да 

остварена средства од продатих дрвних 

сортимената у 2015. години буду виша у односу 

на извршење предвиђено овим Планом, 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 31.03.2016. године. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-05/15          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:27.03.2015.       Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 28. Одлуке о условима и 

начину постављања и уклањања објеката 

привременог карактера („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 3/13) и члана 56. 

Статута општине Костајница ( „Службени гласник 

општине Костајница, број:12/05 и 01/07), 

Скупштина општине  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о условима и начину 

постављања и уклањања објеката привременог 

карактера 

 

I 

Одлука о условима и начину постављања и 

уклањања објеката привременог карактера 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

3/13) од 18.03.2013. године остаје на снази, с тим 

да се мјења графички дио Одлуке. 

 

II 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-06/15              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:27.03.2015.       Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:12/05 и 01/07) 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.03.2015. године донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о приступању 

измјенама и допунама Регулационог плана дио 

„Блока 2“  број:01-013-239/13 од 10.05.2013. 

године и 01-022-101/14 од 26.12.2014. године 

 

I 

У Одлуци о о приступању измјенама и 

допунама Регулационог плана дио „Блока 2“ 

број:01-013-239/13 од 10.05.2013. године и 01-022-

101/14 од 26.12.2014. године („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 4/13 i 12/14) тачка 2 

мијења се и гласи: 

 

„Измјене и допуне Нацрта Регулационог 

плана "Блок II“ Костајница ставиће се на јавни 

увид у просторијама општине Костајница-огласна 

табла, те погодном мјесту у граду и објавити у 

средствима јавног информисања. Јавни увид на 

нацрт измјене плана ће трајати 30 дана након чега 

ће се одржати стручна јавна расправа.“ 

 

III 

Остале одредбе Одлуке о приступању 

измјенама и допунама Регулационог плана дио 

„Блока 2“, број: 01-013-239/13 од 10.05.2013. 

године и 01-022-101/14 од 26.12.2014. године 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

ИЗНОС у 

КМ 

1. 

Финансирање 

реконструкције и 

одржавања локалних 

и шумских 

камионских путева 

100.000,00 
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(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

4/13 и 12/14) остају на снази. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-08/15              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 43. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник РС“, 

број: 40/13) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 

27.03.2015.године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о именовању Савјета за израду 

измјена и допуна 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БЛОК 2“ 

 

I 

Именује се Савјет за израду измјена и допуна  

Регулационог плана „Блок 2“ (у даљем тексту; 

План) у следећем саставу: 

 

1. Mирослав Стијак-предсједник; 

2. Вахидин Будимлић-члан; 

3. Зоран Марин-члан; 

4. Момчило Ножинић-члан; 

5.Славка Вујасин-члан. 

 

II 

Задатак Савјета је да прати израду измјена и 

допуна Плана, заузима ставове о питањима 

општег, привредног и просторног развоја 

територијалне јединице, односно подручја за која 

се врше измјене и допуне Плана, као и стручне 

ставове у погледу рационалности и квалитета 

предложених планских рјешења, усаглашеност 

плана са плановима који представљају основу за 

њихову израду, односно у погледу усклађености 

плана са одредбама и другим прописима 

заснованим на Закону. 

 

III 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању Савјета за израду 

измјена и допуна Регулационог плана „Блок 2“ 

број:01-013-308/13 од 14.06.2013. године. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-09/15  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, бр.12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница је дана 

27.03.2015.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

o давању сагласности за закључење Уговора о 

закупу пословног простора 

у улици Светосавска 13 

 
I 

Предмет ове Одлуке је давање сагласности 

Начелнику општине Костајница да закључи 

Уговор о закупу пословног простора у улици 

Светосавска 13, Костајница, у приземљу зграде 

П+5/2, улаз 2, површине 98,00 m
2, 

са закупцем 

Предузећем „B PHARM“ д.о.о.,Улица Кулска 

обала бб, Нови Град, на одређен временски 

период од 10 година. 

 

II 

Овлашћује се Начелник  општине да 

приликом закључења Уговора из тачке 1. 

ослободи закупца плаћања до једногодишње 

закупнине . 

Износ закупнине до 11.760, 00 КМ који се 

ослобађа представља износ учешћа општине 

Костајница у санацији пословног простора из 

тачке 1. овог Уговора.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиавања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
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Број: 01-022-12/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, бр.12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница је дана 27.03.2015.године, 

донијела 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница усваја 

Локални акциони план за унапређење положаја 

реадмисираних повратника на подручју општине 

Костајница који је саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-10/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

за унапређење положаја 

реадмисираних повратника на подручју 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
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Уводна ријеч Начелника општине Костајница 

 

Општина Костајница дужи низ година 

предано се бави подршком и интеграцијом 

повратника, као избјеглих и расељених лица. 

Локални акциони план за унапређење положаја 

реадмисираних повратника у нашој Општини, 

израђен је са циљем да се створе предуслови за 

стамбено збрињавање и друштвену, социјалну и 

економску интеграцију повратника по основу 

Споразума о реадмисији. Локални акциони план 

за унапређење положаја реадмисираних 

повратника у општину Костајница настао је 

изражавањем интереса општине да учествује у 

пројекту „Интегрирани програм подршке за 

реинтеграцију повратника по основу споразума о 

реадмисији“, и једна смо од десет општина у 

Републици Српској и Федерацији БиХ, које су 

узеле учешће у овом програму. Босна и 

Херцеговина је потписала Споразум о реадмисији 

и преузела обавезу да свим особама које су 

држављани БиХ, а депортоване су из земаља ЕУ 

омогући прихват и пружи могућност интеграције 

у средине у које се враћају.  

 

Локални акциони план доноси се за период 

од 2015.-2018. год., и у основи представља 

синтезу активности општине у раду са 

повратницима. У самом планирању, припреми и 

наравно имплементацији плана укључени су и 

други релеванти актери из локалне заједнице. 

Локални акциони план за унапређење положаја 

реадмисираних  повратника, представља плански 

документ са реално зацртаним циљевима и 

приоритетним пројектима за чију ће реализацију у 

планираном временском периоду бити неопходно 

обезбједити финансијска средства као и друге 

материјалне и људске ресурсе.  

Наше опредјељење и спремност да будемо 

дио овог процеса, омогућит ће нам у периоду који 

је пред нама стицање нових искустава, која ће 

бити драгоцјена у наредним активностима на 

развоју непрофитног-оцијалног становања и 

унапређења положаја реадмисираних лица.  

 

                                 Начелник , 

                      Бундало Драго, дипл. ецц.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Општина Костајница  

 

-Начелник- 

Број: 02-020-795/14 

Дана: 16.06.2014 год 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС “број:101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Костајница (“Службени гласник 

општине Костајница”, број: 12/05 и 01/07) 

Начелник општине доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Тима за израду Локалног акционог 

плана реинтеграције особа из реадмисије 

 

1. У Тим за израду Локалног  акционог плана 

реинтеграције особа из реадмисије, именују се : 

 

- Миле Ћопић, вођа тима, 

- Љубиша Бошчанин и Данијела Дејановић, 

представници одсјека за урбанизам, 

-Ковачевић Мирсад,члан тима, 

-Директор Центра за рад, члан тима, 

-Представник Дома здравља, члан тима. 

 

2. Улога Тима  за реадмисију је да уз помоћ  

партнера, Министарства за људска права БиХ, 

Министарства за избјеглице и расељена лица РС и 

ЦРС-а, анализира стање на подручју општине 

Костајница и уради ЛАП  реинтеграције особа из 

реадмисије. 

 

3. Ово Рјешпење ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у “Службеном гласнику  општине 

Костајница”. 

 

                                 Начелник,  

                  Бундало Драго, дипл. ецц.с.р. 

 

 

У  В  О  Д 

 

Увод у Локални акциони план за унапређење 

положаја реадмисираних повратника 

у општину Костајница 

 

Локални акциони план за унапређење 

положаја реадмисираних повратника у општину 

Костајница, представља плански документ који 
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подразумијева процес доношења Одлука о томе 

које све активности треба провести у одређеном 

временском периоду како би унапредили и 

побољшали положај повратника по основу 

Споразума о реадмисији који је потписала Босна и 

Херцеговина, у локалној заједници. Процес израде 

документа је заснован на идентификовању 

проблема и потреба као и начина ангажовања свих 

кључних актера у локалној заједници који ће 

учествовати у планирању и провођењу плана.  

Стратешки оквир одређен је у складу са 

политиком и правцима дјеловања дефинисаним 

државном стратегијом и потписаним споразумима 

о реадмисији са преко тридесет земаља. Креирање 

и спровођење локалног акционог плана за 

унапређење положаја реадмисираних повратника, 

третира се као дио ширег механизма смањења 

сиромаштва и социјалне искључености 

осјетљивих друштвених група.  

Процес израде Локалног акционог плана за 

унапређење положаја реадмисираних повратника 

у општину Костајница заснован је на реалним 

основама, расположивим ресурсима и потребама 

унапређења положаја повратника по основу 

споразума о реадмисији. Локални акциони план 

спроводи се у локалној заједници и укључује све 

важне локалне актере у процесу организоване 

подршке повратницима по основу споразума о 

реадмисији, те је прилагођен ситуацији и 

потребама у локалној заједници. 

За потребе израде Локалног акционог плана 

коришћени су сљедећи извори: статистички 

подаци, подаци којима располаже Локална управа, 

подаци Привредне коморе, Завода за 

запошљавање, Центра за социјални рад, 

Министарства за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске. 

 

Документа која су претходила изради Локалног 

акционог плана за унапређење положаја 

реадмисираних повратника у општини Костајница 

 

Изради Локалног акционог плана за 

унапређење положаја реадмисираних повратника 

у општину Костајница и уопште учешћа општине 

у Пројекту “Интегрирани програм подршке за 

реинтеграцију повратника по основу споразума о 

реадмисији” претходило је Писмо интереса 

општине Костајница за учешће у поменутом 

пројекту које је општина Костајница упутила 

Министарству за људска права и избјеглице БиХ. 

Након изражавања интереса, усљедило је 

попуњавање упитника, који је ЦРС прослиједио 

општини Костајница. У међувремену је донесено 

Рјешење о именовању тима за израду Локалног 

акционог плана реинтеграције особа из 

реадмисије. Тим за изараду Локалног акционог 

плана имао је задатак да учествује у изради 

општинског плана за унапређење положаја 

реадмисираних повратника у општину 

Костајница, сагледа ситуацију, анализира и 

прикупи потребне податке. Активности које су 

предузете у току рада допринијеле су да се: 

- обезбједе и прикупе потребни подаци од 

различитих институција које кључни 

актери у овом процесу, 

- одрже састанци и размијене информације 

о одређеним питањима и проблемим из 

различитих области, 

- дефинишу циљеви, правци дјеловања и 

оствари сарадња са различитим  

релевантним локалним И републичким 

институцијама, 

- унапреде сопствени капацитети за 

планирање, 

- планира праћење и оцјењивање 

успјешности примјене локалног акционог 

плана, 

- ради на писању коначне верзије 

документа које ће бити предложена 

Скупштини општине на усвајање, 

 

Захвалност учесницима у процесу израде ЛАП-а 

 

Тим за израду ЛАП реинтеграције особа из 

реадмисије захваљује се свим учесницима 

укљученим у процес израде Локалног акционог 

плана: члановима Тима за израду документа, 

Министарству за људска права и избјеглице БиХ, 

ЦРС-у, Министарству за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске, Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности општине Костајница, 

Центру за социјални рад, Полицијској станици 

Костајница, Заводу за запошљавање, као и свим 

другим лицима, органима и установама из 

општине Костајница, који су несебично дали 

допринос у изради ЛАП-а.  

Своју захвалност исказујемо и гђи. Муриси 

Марић, експерту и водитељу програма едукације 

учесника у изради ЛАП-а, стручном консултанту 

Министарства за људска права и избјеглице Би Хи 

ЦРС-а, која је својим веома корисним сугестијама 

и савјетима помогла Тиму да изради коначну 

верзију ЛАП-а. 
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Сажетак ЛАП-а 

 

Локални акциони план за унапређење 

положаја реадмисинираних повратника у 

општини Костајница, за период 2015. – 2018. 

године је стратешки доцумент, заснован на 

свеобухватној анализи ситуације која представља 

дугорочна опредјелења општине да побољша 

услове живота реадмисираних лица. ЛАП је 

првенствено усмјерен према реадмисираним 

лицима која иамју поријекло са подручја општине 

Костајница или желе да се стално настане на 

подручју ове општине. Приоритети у овој групи 

реадмисираних особа су представљају лица, тј. 

породице са више чланова, породице са малом 

дјецом и инвалидима или лицима са сметњима у 

развоју,и друго. 

Општи циљ овог ЛАСП-а је побољшање 

социјално-метријалног положаја реадмисираних 

лица у општини Костајница. Посебна подршка се 

огледа у стамбеном збрињавању, уколико 

стамбени статус није другачије ријешен, те 

програмима за економски одржив повратак.  

Један од специфичних циљева свакако је да 

се до 2018. године у општини Костајница ојачају 

институционални капацитети и обезбједе најмање 

два стана  за збрињавање реадмисираних лица.  

 

Поглавље 1: 

Општи подаци о Општини Костајница 

 

1.1.Географски положај 

 

Општина Костајница смјештена је у 

сјеверозападном дијелу Републике Српске и БиХ, 

на десној обали ријеке Уне, око 40 км од њеног 

ушћа. Са сјеверне стране граничи са Републиком 

Хрватском а границу у основи представља ријека 

Уна. Са Западне стране граничи са општином 

Нови Град, са истока и југоистока  са општином 

Козарска Дубица. 

Подручје општине у просторном смислу, се 

може подјелити у двије цјелине, тј. равничарски 

дио, долине ријеке Уне, Стригове и Тавије у којој 

су лоцирана насеља Грдановац, Мракодол 

(засеоци Бришевци и Ријека), Град Костајница, 

дио насеља Тавија и насеље Петриња (дио према 

ријеци Уни, плодно пољопривредно земљиште). У 

овом дијелу простора  живи највише становника и 

у економско-привредном смислу ово подручје је 

најактивније. Други дио је брдско планински дио, 

надморске висине од 140 m до 407 m НВ. Ради се 

о платоу изнад шумме Баљ и Палеж са дијеловима 

висова у насељима Мракодол (Брдо), Тавија И 

Петриња, те насељима Г.Слабиња, Гумљани, 

Мраво поље, Календери, Подошка, Зовик и 

Побрђани. Сеоско подручје са доста девастираним 

насељима у смислу одлива становништва, са 

великим бројем напуштених домаћинстава. 

Брдски дио општине пресјецају шумски 

комплекси шума “Пастирево”, Баљ и Палеж као и 

дијелови планине Козара. 

Подручје општине повезује магистрални пут 

М-14 Бихаћ –Костајница-Градишка, који се у 

Костајници спаја са државним цестама РХ у 

Хрватској Костајници, преко граничног прелаза у 

Костајници. Такође у Костајницу излази 

регионални пут Костајница -Приједор, који још 

није у потпуности модернизиран. 

Највеће насеље општине је град Костајница 

који има око 5000 становника који је уједно и 

административни, привредни у културно-

спортски центар подручја општине. У граду су 

стационирани објекти предшколског садржаја 

(дјечији вртић), основна школа, средњошколски 

центар . 
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1.2.Демографски подаци 

Према задњем попису становништва, који је 

још увијек са незваничним резултатима у 

општини Костајница живи око 6.500 становника, 

смјештених у око 2000 домаћинстава. Због 

одредби Закона о попису, тзв. статуса живљења у 

задњих годину дана непрекидно у подручју 

општине, по свему судећи близу 1000 држављана 

БИХ/РС, који су са подручја општине и посједују 

некретнине нису пописани. У овисности од 

економских прилика ови грађани су потенцијални 

повратници. 

Према процјенама старосна структура 

становништва општине је: 

 

Старосна доб 
% 

становништва 

0-14 29 % 

15-64 63 % 

Преко 65 8% 

 

У задњих десет година дошло је до пада 

наталитета, што је појава у скоро цијелој РС и 

БиХ. У овој општини присутан је двострана 

миграција (1992-1998 год ) одлазак са подручја 

општине због рата или економских прилика, и 

насељавање на подручју општине избјеглица из 

РХ или других подручја БиХ (по процјени око 

1.200 лица). 

Све демографске процјене говоре да ће се 

реалан број становника у подручју општине 

Костајница, без обзира на трендове у окружењу, 

благо или континуирано повећавати имајући у 

виду повољну позицију и положај општине 

Костајница, посебно према  градовима у сусједној 

РХ. Такође реално је за очекивати да ће се 

наставити процес “старења” становништва, што 

представља својеврсну опасност за општину 

Костајница. 

 

1.3.Однос урбаног и руралног становништва 

У садашњој структури становништва 

општине око 70 % становништва је урбано , тј 

живи на подручју тзв. Урбане зоне општине 

Костајница, а осталих 30 % живе у руларној 

средини. Омјер територије у којој живи урбано 

становништво и руларно је 20/80 у корист  

руларног простора. Ова чињеница упућује на 

потребу ревитализације  сеоских насеља и 

стварања предуслова и могућности одрживог 

повратка, повратника и реадмисираних лица у 

рурална подручја. 

Реализацијом стратегије руралног развоја 

општине у наредних десетак година очекује се 

повећање процента становништва које живи у 

руларном дијелу општине. 
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1.4. Етничка припадност 

На подручју општине, према попису 1991. 

године живјело је 6.150 становника, а по попису 

2013. год 6.300 становника. Етничка структура из 

1991. год., а и према незваничним подацима из 

пописа 2013 год. је приближно иста.  

 

Срби 70 %, 

Бошњаци 27 %, 

Хрвати и 

остали 

3 %. 

 

1.5. Запошљавање 

На подручју општине запослено је 1.225 

лица, углавном у индустрији (дрво-прерада, 

метало-прерада, текстил и терцијални сектор, те 

дио у администрацији или у јавном сектору, тј 

образовању, здравству итд). 

По евиденцијама Завода за запошљавање у 

2014. години запослено је 211 лица.  

 

Процјена запослености по секторима: 

 

Сектори привреде Број запослених 

лица 

индустрија и занаство 711 

остале привредне гране 75 

терцијални сектор 288 

друштвене службе 118 

администрација 33 

 

1.6. Незапосленост 

На евиденцији Завода за запошљавање 

тренутно се налази 1.066 лица. 

У нашој Општиони евидентан је проблем 

незапослености, али постоји и ситуација да 

текстилни сектор има проблем око обезбеђења 

квалитетних радника. 

Очито је да је незапосленост највећи 

друштвени у економски проблем како у РС и БиХ, 

тако и општини Костајница. Посебен проблем 

представља квалификациона структура 

незапослених те веома лоше навике које су 

формиране у друштву у задњих 10-20 година. 

Данашње запошљевање прате веома ниска 

примања (у највећем броју случајева 

загарантована плата од 370.00 КМ), која у већини 

случајева не обезбеђују ни основне услове за 

преживљавање. 

 

1.6.1.Незапосленост по сполу 

Статистички показатељи указују да је већа 

незапосленост мушког спола, јер ја таква 

структура привреде, а по другим показатељима се 

осјећа недоста женске радне снаге за сектор 

текстилне индустрије –тј производњу конфекције. 

 

 

Спол Број 

лица 

Мушкараца 641 

Жена 425 

 

1.6.2. Незапосленост по стручној спреми 

У наредној табели дати су показатељи о 

квалификационој структури  незапослених лица.  

 

Структура Број 

лица 

НК 369 

ПК-НСС 19 

КВ 331 

Техничари-ССС 276 

ВКВ –спец.- 6 

ВСС-180 ЕЦТС 18 

ВСС -240 ЕЦТС 29 

мастер 300 ЕЦТС 1 

 

1.6.3. Старосна структура незапослених 

Старосна структура незапослених показује да 

је највеће учешће незапослених добне старости од 

30-35 год., тј. преко 70 % што је охрабрујуће, али 

што у исто вријеме упозорава на недостатак 

квалификованих особа за одређене потенцијалну 

неподесну квалификациону структуру. Очито је 

да је потребно приступити организовању 

преквалификација и доквалификација 

незапослених лица. 

 

Године Број 

лица 

18-20 год. 41 

20-24 год 86 

24-27 год 58 

27-30 год 56 

30-35 год 756 

35-40 год 69 

40-45 год 64 

45-50 год 48 

50-60 год 97 

60-65 год 37 
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1.6.4. Година чекања на запослење 

Према евиденцији Завода за запошљавање, 

подаци по овом основу изненађују, високим 

учешћем чекања до једне године, тј. укупно до 5 

година, а преко 5 година тј. изнимно дуго чекање 

има 352 незапослена лица (преко 5 до 15 година 

или више година). 

 

Број година Број 

лица 

-до 1 год. 536 

-до 1-3 год. 78 

-од 2-5  год 100 

-преко 5 год. 352 

 

1.6.5 Образовна структура становништва 

старијег од 15 година 

За подручје општине не постоје званични 

подаци о образовној структури становништва 

старијег од 15 година. 

 

1.7. Привреда 

 

1.7.1. Трговина –угоститељство 

На подручју општине Костајница 

регистровано је 288 трговачко-занатских радњи. 

Овај број је био значајно већи прије увођења 

фискализације и других мјера Владе РС. Увођење 

фискалних каса довело је до повећања трошкова 

пословања које је битно утицало на трошкове 

пословања малих трговачко-услужних радњи, 

занатских радњи које су пословале на ивици 

рентабилитета, те су ови фискални намети 

условили затварање преко 120-150 радњи и тако је 

изгубљено око 200 радних мјеста. Очито је да се 

намеће потреба предузимања одређених мјера које 

би обезбједиле већи доходак за мале 

предузетничке радње како би се повећао број 

привредних субјеката.  

За развој овог сектора постоје повољни 

услови, имајући у виду повољан географски и 

саобраћајни положај Костајнице. У развоју овог 

сектора нужна је потреба јачања квалитета услуга. 

 

1.7.2. Метална индустрија 

Носилац металопрерађивачког сектора на 

подручју општине је бивши ТПС, а сада Фамок, 

који је трансформисан у “Протерм” д.о.о. Основна 

дјелатност овог предузећа је производња система 

за гријање стамбених и пословних  објеката. Осим 

овог преузећа (које запошљава највећи број лица 

(од 100-200), у општини егзистира неколико 

занатских радњи из области металопрераде. 

Овом сектору потребна је додатна подршка и 

пажња јер објективно постоје могућности за даљи 

раст и развој, због познате традиције у овој 

области. Тренутно биљежимо и прва страна 

улагања и развој кооперације у овом сектору. 

 

1.7.3. Дрвно-прерађевачка индустрија 

На подручју општине Костајница дјелује 

неколико привредних субјеката из ове области  а 

највећи су “Фореста” д.о.о и “Јошине” д.о.о које 

запошљавају цца 100 радника. Осим ова два 

субјекта постоји још неколико мањих привредних 

предузећа из ове области, њих од 5-20 субјеката 

(један број послује циклично у току године) која 

се баве различитим дјелатностима из области 

дрвопрераде. 

 

1.7.4. Текстилна индустрија 

На подрчју општине носилац привредних 

активности  из области текстила је “Сана –линеа”, 

са око 150 запослених, те “Кајак” са око 100 

запослених,”Станић текстил”око 50 радника. 

Очито је да је “Сана Линеа” лидер из ове области 

на нашем али и на широм простору, иако не треба 

подцјењивати и друге привредне субјекте у 

области текстилне индустрије. 

 

1.7.5. Саобраћај  

Општина Костајница је повезана 

магистракним путем са Приједором и Бања 

Луком, као и са Новим Градом и Козарском 

Дубицом, а путем граничног прелаза ис а 

сусједном Републиком Хрвтаском.  

На подручју општине у области саобраћаја 

дјелује 11 субјеката како у области теретног тако 

и у области путничког саобраћаја.  

Тренутно највећи превозници су “Дејановић  

промет”, ”Агропетрол”, ”Рентатруц” и др. у 

области теретног превоза, те “Глигићпромет” из 

области путничког саобраћаја. 

Подручје општине Костајница повезано је 

саобраћајницама са превозницима из путничког 

саобраћаја из Бања Луке, Приједора и Србије. 

 

1.7.6. Пољопривреда 

На руралном подручју општине 

пољопривредна производња се углавном одвија у 

пољопривредним домаћинствима у тзв. 

Индивидуалној производњињих. Од цца 830 

пољопривредних домаћинстава регистровано је 

414. 

Пољопривреда као грана, засигурно има 

потенцијал и ресурсе, у области производње 

млијека, меса, житарица, поврћа, воћа и меда, као 
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и у прукпљању љековитог биља и гљива на 

подручју општине Костајница. Све побројане 

гране пољопривреде су присутене на овом 

простору у одређеном облику, али је очито да 

недостак пољопривреде политике на нивоу РС и 

БиХ и потребних пратећих мјера, ову дјелатност 

своде на споредну грану, као неки индивидуални 

додатак прихода становништву. 

Изградњом адекватне политике ова грана 

може да буде значајан ресурс за егзистенцију 

становништва. 

 

1.7.7. Остало 

Од осталих дјелатности, одређени 

капацитети постоје и у области грађевинарства, 

посебно нискоградње, али се примјећује недостак 

стручних кадрова у овој области. 

Осим ове дјелатности постоје одређене  

привредне активности у области туризма и 

угоститељства, а развој ове дјелатности прати 

туристичка агенција. 

 

1.8. Здравствена заштита 

Здравстевна заштита регулисана је путем  

Закона о здравственој заштити РС, а оперативно 

се проводи путем Фонда здравства РС, а у 

Костајници пословна јединица фонда које у 

потпуности  опслужују подручје општине. 

Мјере здравствене заштитзе проводе се 

путем здравствених организација-установа. 

Примарни ниво здравствене заштите на 

подручју општине остварује се путем Дома 

здравља Костајница. Ова установа има 

организоване све службе у складу са утврђеним 

стандардима. Уз остале видове заштите у Дому 

здравља је организовано пет тимова породичне 

медицине. Значи ова установа у потпуности 

извршава послове примарне здравствене заштите. 

Секундарни ниво здравствене заштите се одвија 

путем Болнице Приједор или Градишка, а 

највиши ниво путем Клиничког центра у Бања 

Луци. 

Повратници - реадмисирана лица 

здравствену заштиту би остваривсали као И сви 

остали грађани општине, тј. као запослена лица 

путем здравственог осигурања радника, као 

незапослени путем Завода за запошљавање, а 

пензионери путем обавезног осигурања 

пензионера. 

 

1.9. Социјална заштита 

Дјелатност социјалне заштите обухвата мјере 

и активности за стварање услова за остваривање 

заштитне функције породице, услова за 

самосталан живот и рад лица која се налазе у 

стању социјалне потребе или за њихово 

активирање у складу са способностима, 

обезбјеђивање средстава за живот материјално 

необезбјеђеним и за рад неспособним лицима и 

другим грађанима који су у стању социјалне 

потребе , као и обезбјеђивање других облика 

социјалне заштите. 

Права у социјалној заштити према Закону о 

социјалној заштити су: 

- Новчана помоћ. 

- Додатак за помоћ и његу другог лица, 

- Подршка у изједначавању могућности 

дјеце и омладине са сметњама у развоју, 

- Смјештај у установу, 

- Збрињавање у хранитељску породицу, 

- Помоћ и њега у кући, 

- Дневно збрињавање, 

- Једнократна новчана помоћ, 

- Савјетовање. 

Права из социјалне заштите грађани општине 

Костајница остварују се кроз рад ЈУ Центар за 

социјални рад Костајница. 

 

 

 

 

Права из социјалне заштите Број корисника 

Новчана помоћ 13 

Додатак за помоћ и његу другог лица I – 42, II- 67 

Подршка у изједначавању могућности дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 

- 

Смјештај у установу 6 

Збрињавање у хранитељску породицу 1 

Помоћ и њега у кући - 

Дневно збрињавање - 

Једнократна новчана помоћ Око 50 у току 2014.год. 

Савјетовање - 

Табеларни приказ  броја корисника по  основу остварених права из социјалне заштите  у општини 

Костајница 
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1.9.1 .Центар за социјални рад  

Јавна установа Центар за социјални рад 

Костајница основан је Одлуком о оснивању 

Центра за социјални рад општине Српска 

Костајница коју је донијела Скупштина општине 

Српска Костајница 11.07.1995. године. Центар је 

уписан у регистар код основног суда у Бања Луци 

26.12.1995. године. 

У спровођењу дјелатности социјалне заштите 

и социјалног рада, Центар врши јавна овлаштења 

и обавља стручне послове у спровођењу социјалне 

заштите и социјалног рада, породичне и дјечије 

заштите. 

Центар своју дјелатност обавља 

примјењујући савремена стручна и научна знања, 

важеће законске и друге прописе, користећи 

методе социјалног и другог стручног рада. 

У обављању дјелатности Центар сарађује са 

другим јавним организацијама и установама, 

органима управе. 

Статутом Центра дефинисана је дјелатност, 

органи управљања, њихове надлежности и 

одлучивања, организација, стручна радна тијела, 

те друга питања важна за организацију и рад. 

 

1.10.Општинска организациона структура 

Општинска управа Костајница формирана је 

у складу са Закономо локалној самоуправи РС. 

Општинска управа организована је путем службе 

Начелника И Скупштине Општине, има два 

одјељења са два одсјека. У управи су 

организовани сви реферати који покривају 

области из надложности општине. У управи је 

поред осталог  организовано неколико  

инспекцијских служби попут санитарно-тржне 

инспекције, грађевинске, пољопривреднем 

ветеринарске те комуналне полиције.  

Осим општинске управе у Костајници су 

лоциране и јединице државне управе и то: 

Полицијска станица са припадјућом службом, 

Завод за запошљавање, Пореска управа, Геодеска 

управа за имовинско-правним пословима 

(катастер, грунтовница,итд), Фонд ПИО и Фонд 

здравства. У Костајници је кроз Добровољно 

Ватрогасно Друштво организована и јединица  за 

протупожарну -заштиту. Своје дјеловање на 

подручју општине Костајница имају и 

организационе јединице јавних предузећа 

Електродистрибуције, Пошта РС, Телекома И 

шумарије.  

Костајница има Дом цултуре са Народном 

библиотеком и биоскопском двораном. 

На подручју општине дјелује такође одређен 

број осигуравајућих друштава, банака, и других 

институција. 

 

1.11.Подаци о Удружењима грађана/НВО на 

подручју општине Костајница 

На подручју општине а према Закону о 

удружењима и фондацијама дјелује низ НВО-а и 

то: Удружење за заштиту природе “Поуње”, 

Ловачко друштво, Риболовно друштво, Културно 

умјетничко друштво  “Поткозарје”, око 6 

спортских друштава, одређен број удружења жена 

и младих.Т акође постоји један број удружења из 

области привредних дјелатности (удружење 

занатлија и обртника, удружење 

пољопривредника, удружење воћара, удружење 

пчелара, као И удружења риболоваца и удружења 

туристичке промоције и слично). Без обзира што 

ове организације у неким случајевима нису 

достигле ниво да дјелују на подручју РС, БиХ или 

на европској разини, оне су углавном активне на 

локалном нивоу. 

У области рада са повратницима, дјелује 

Удружење грађана - повратника, те Црвени крст и 

Мерхамет. 

 

Поглавље 2.:Подаци о повратницима, избјеглим и 

расељеним лицима на подручју општине 

Костајница 

 

2.1.Подаци о повратницима на подручју Општине 

Костајница 

На подручју општине било је цца 1150 

грађанина који су се због рата привремено 

иселили. Као повратници од 1995. год. вратило се 

око 745 лица, а за повратак се опредјелило још 

око 400 лица, углавном старијих особа. Након 

1995. године ову област покрива Министарство за 

избјеглице и расељена лица РС, путем својих 

регионалних одјељења, а у првој фази и 

општинских одјељења која су укинута након 

реализације повратка имовине. Садашња фаза 

углавном се своди на обезбеђење одрживости 

повратка и обезбеђење стамбеног смјештаја за 

преостале потенцијалне повратнике. Очито је да 

ће и у процесу реадмисије, као и повратку 

повратника, односно збрињавању расељених и 

избјеглих лица и даље бити присутно 

Министарство у сарадњи са општином. 

 

2.2.Подаци о избјеглим и расељеним лицима на 

подручју општине Костајница 

На подручје општине избјегло је око 1200 

лица избјеглих и расељених лица, која су се 
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настанила на подручју општине постали њени 

грађани. У периоду од 1995. па до 2000. године на 

подручју општине било је смјештено пуно више 

избјеглих и расељених лица која су се раселиела и 

преселила у Репулику Србију или у друге 

дијелове РС. Такође један мањи број вратио се у 

РХ, односно у предратно мјесто становања у БиХ. 

 

2.3. Подаци о реадмисираним лицима на подручју 

општине Костајница 

На подручју општине Костајница не постоје 

подаци о реадмисираним лицима у прошлости, 

што незначи и да их није било. 

На подручју западне Европе и других земаља 

живи цца 1.500 лица са подручја општине 

Костајница, један дио њих у будућности може се 

сматрати потенцијалним лицима за реадмисију. 

 

2.4. Подаци о НВО /удружењима грађана која се 

баве проблемима повратника,расељених и 

избјеглих лица у општини Костајница. 

На подручју општине  дјелује неколико 

организација која се баве са питањима повратка и 

повратника, то су: 

-Удружење повратника и грађана Костајница, 

-Црвени крст-општинска организација 

Костајница, 

-Мерхамет Костајница. 

Ове организације, поред углавном локалног 

ангажовања и активности, недовољне 

институционалне уређености, учестовали су 

успијешно у неколико пројеката као партнери. Уз 

одређену подршку ове НВО брзо би се могле 

подигнити у далеко виши ниво активности. 

 

Поглавље 3: Анализа ситуације 

 

3.1 Анализа ситуације и спорна питања 

реадмисираних повратника 

Приликом разматрања ове проблематике 

повратника по Споразуму о реадмисији требало 

би имати у виду да је социо-економско стање у РС 

веома неповољно. Услови живота у земљи су 

тешки, карактерише их висока стопа 

незапослености, велики број сиромаштних, а 

ресурси социјалних служби које треба да подмире 

потребе становиништва су ограничени. Додатно 

оптерећење представља чињеница да у РС живи 

велики број социо-екомомски угрожених лица. 

Нерјешено стамбено питање вишечланих, 

вишегенерацијских породица и проблеми у 

располагању сопственом имовином у земљама и 

мјестима поријекла, значајно доприносе 

социјалном сиромаштву и неповољном квалитету 

живота  повратника по реадмисији, представљају 

један од кључних изазова за унапређење њиховог 

положаја. Државна стратегија за питање 

реадминисираних лица представља усаглашен 

оквир активности свих субјеката који су укључени 

у овај процес. Сигурно је да ће се у финанцијском 

смислу И у наредном периоду органи БиХ морати 

водити активну политику И створити основ за 

финанцијску подршку овом процесу као 

међународној обавези БиХ. 

 

3.1.1. Закључци  

 

3.1. Закључци анализе ситуације 

Локална власт је спремна заједно са 

осталим кључним актерима да ради на 

унапређењу положаја повратника по основу 

споразума о реадмисији. Закључци указују да је 

потребно: 

1. Покренути иницијативу за већа издвајања 

из општинског, републичког и државног буџета, 

као и радити на обезбјеђивању средстава од 

различитих донатора, 

2. Умрежавање и ефикаснија сарадња 

локалне самоуправе и свих кључних актера 

значајних за рјешавање питања повратника по 

основу споразума о реадмисији, 

3. Повећати запошљавање путем 

преквалификаце и доквалификације, како би се 

повећала могућност запошљавања повратника у 

локалној привреди, 

4. Обезбиједити континуиране едукативне 

програме и средства за запослена лица ангажована 

на програмима реадмисије. 

Општина Костајница има значајне 

капацитете за унапријеђење положаја повратника 

по споразуму о реадмисији на својој територији, 

нарочито у области људских ресурса, 

инстутуционалног искуства И спремности 

локалне самоуправе да се бави питањима ове 

групе грађана. 
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3.2 Анализа стања 

 

3.2.1. SWOТ анализа 

Унутрашње СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Људски ресурси  (запослени у 

локалној управи и јавним установама 

на територији општине) 

• Позитивна искуства из досадашњих 

реализованих пројеката 

• Заинтересованост локалне власти за 

повратнике по споразуму о 

реадмисији 

• Постојање стратешких докуметаната 

• Недостатак искустава у раду са 

повратницима по споразуму о реадмисији 

• Неадекватни и недовољни смјештајни 

капацитети 

• Недовољно података о повратницима 

• Непостајање јединствене базе података  

• Недовољна информатичка опремљеност 

 

Вањске МОГУЋНОСТИ ПРИЈЕТЊЕ 

 

• Сарадња различитих нивоа власти о 

питањима повратника по реадмисији 

• Подршка донаторских организација 

• Могућност приступа европским 

фондовима 

 

• Немогућност запослења 

• Политичка нестабилност 

• Лоша економска ситуација у земљи и свјету 

• Недостатак финансијских средстава  

 

3.3 Анализа проблема 

 

3.3.1. Лична документа 

Обезбеђење личних докумената грађана –

реадмисираних лица рјешава се у складу са 

утврђеним законским рјешењима. У том поступку 

учествују општинска управа-одсјек за матичне 

послове и грађанска стања, који утврђује  

држављанство и издаје остале личне документе 

(родни лист, извод из држављанства, радничку 

књижицу, итд), на основу којих се издају остали 

лични документи (лична карта, и друго). 

Издавањем личне карте, радне књижице И 

других докумената та лица остварују могућност 

да остваре своја права из области социјалне 

заштите, здравства и запошљавања. Ова област 

потпуно је институцијално уређена законима 

донесеним на нивоу РС, односно И неких закона 

донешених на нивоу БиХ. Општинска управа 

потпуно је оспособљена да да све упуте односно 

да помогну реадмисираним лицима. 

 

3.3.2. Стамбени статус 

Рјешавање стамбеног статуса повратника по 

реадмисији је комплексно питање, које се може 

привремено рјешити, тако што ће се 

повратницима по споразуму о реадмиси бити 

омогућено да користе опремљене стамбене 

јединице привремно на одређени рок у већини 

случајева до годину дана.  Трајно стамбено 

збрињавање би трајно рјешило стамбени статус 

ових категорија становништва, што је могуће 

остварити обнављањем имовине повратника кроз 

бројне програме обнове стамбених јединица за 

повратнике. Циљ би свакако требао бити трајно 

стамбено збрињавање, али то није увјек могуће, 

повратницима ће свакако бити омогућено 

привремено стамбено збрињавање у стамбеним 

јединицима које ће бити обновљене до краја 2015. 

године. 

 

3.3.3. Одржавање станова 

У зависности од социјаланог статуса 

повратника и њихових могућности преко Центра 

за социјлани рад потребно је организовати 

одржавање станова. Уколико корисници 

стамбених јединица нису у могућности да 

одржавају станове док не рјеше свој статус- 

запослење, Центар за социјални рад у сарадњи са 

Општионом ће пружити помоћ кроз своје 

програме помоћи у складу са могућностима, 

односно уз помоћ надлежних Министарстава. 

 

3.3.4. Сиромаштво 

Сиромашатво реадмисираних лица је 

вишеструко по својој природи. Састоји се од 

материјалног и различитих других облика 

људског сиромаштва – проблем у приступу 

основним људским правима (као што су својина, 

документа, слобода кретања) и услугама (приступ 

здравственој, социјалној помоћи и образовању) 

разним правним проблемима и психосоцијални 

проблем услијед друштвеног искључивања, 

маргинализације и дискриминације. Према 

важећим законским рјешењима РС И БиХ, 

реадмисирана лица ће остваривати одрешена 

права као И сви други грађани БиХ. 
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4.3.5. Здравствена заштита и образовање 

Уз остваривање прав ан алична документа, 

те пријавом на Завод за запошљавање сви 

незапослени грађани могу да остваре основну 

здравствену заштиту, иста права остварују и 

повратници по споразуму о реадмисији. 

Бесплатно основно и средње образовање је 

доступно на простору општине Костајница у 

Основој школи “Петар Мећава” и у 

Средњошколском центру Костајница. 

 

3.3.6. Друштвена интеграција 

Нагли преки –промјена социјалног, 

економског и културног живота повратника по 

реадмисији ставио их је у позицију ускраћености 

свих врста ресурса: прихода, имовине, 

друштвених мрежа, емотивне сигурности. Они се 

осјећају као људи који нигдје не припадају. 

Потребно је информисати и едуковати 

јавност о споразуму о повратницима по 

реадмисији и смањињити дискриминацију 

посебно осјетљивих циљних група и активирати 

све одговрне чиниоце јавног, приватног и 

цивилног сектора и на тај начин омогућити лакшу 

друштвену интеграцију повратника. Посебна 

улога у друштвеној интеграцији ових лица има 

сектор културе И спорта. На подручју општини 

дјелује неколико спортских удружења –клубова 

гдје су створени предуслови за бављење спортом, 

а КУД за бављење игром И пјесмом те његовањем 

културе и традиције.  

 

3.4.Положај Рома 

Министарство за људска права и избјеглице 

БиХ спровело је процес евидентирања Рома и 

њихових потреба у 2010. години, те су добивени 

подаци унесени у јединствену базу података. 

Према незваничним информацијама на подручју 

општине Костајница око десет породица се 

изјаснило као припадник ромске популације. 

Званичних података о укупном броју лица 

која су се изјаснили као Роми на подручју  

општине  Костајница  у попису становништа 

2013.године немамо, први званични подаци 

очекују се у 2016.години. 

Уопштено можемо рећи да су у осигурању 

права Рома на нивоу државе БиХ надлежне 

следеће институције : Вијеће Министара, 

Министарство људских права и избјеглица, 

Министарство сигурности , Министарство правде, 

Дирекција за европске интеграције, Агенција за 

равноправност сполова, Влада ФБиХ, Влада РС и 

Влада Брчко Дистрикта БиХ. 

 

3.4.1.Социјална помоћ 

Законом о социјалној заштити који је 

ступио на снагу 2012.године уређен је систем 

социјалне заштите , носиоци и корисници права 

корисника социјалне заштите, поступак и услови 

за остваривање права, дјелатност установа 

социјалне заштите и друга питања значајна за 

функционисање и остваривање социјалне заштите 

грађана. 

 

3.4.2.Здравствена заштита 

Према законодавству које уређује област 

здравствене заштите грађани ромске 

националности уживају права на здравствену 

заштиту под једнаким условима  и на исти начин 

као и други грађани РС 

 

3.4.3.Образовање 

Велика су настојања да што већи број 

ромске дјеце буде укључен у образовни систем 

Републике Српске, с обзиром да су најчешћи 

кључни разлози због којих се не може приступити 

квалитетном образовању Рома: екстремно 

сиромаштво, промјене мјеста боравка, несхваћање 

важности образовања њихове дјеце. 

 

3.4.4.Роми враћени кроз процес реадмисије 

По садашњим подацима нема 

реадмисираних лица ромске националности. 

 

3.4.5.Положај рома на тржишту рада 

Мало је података који су доступни како би 

се оцијенио стварни положај Рома на тржишту 

рада у БиХ. Код Рома је присутан врло низак ниво 

запослења, као и ниске плате. Недостатак 

формалних квалификација међу Ромима и висока 

стопа опште незапослености  утичу на веома 

низак положај Рома на тржишту рада.У 

Костајници већина рома запослена је у 

комуналним дјелатностима, грађевинарству, 

шумарству, и сличним дјелатностимма. 

 

3.5.Кључни актери 

Кључни актери у овом Локалном акционом 

су: Министарство за људска права И избјеглице 

БиХ, Министарство за избјелице и расељена лица 

Републике Српске, Министарство сиурности БиХ 

и општина Костајница. 
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3.5.1 Крајњи корисници 

Крајњи корисници ЛАП Општине 

Костајница су реадмисирана лица са својим 

породицама  и лица која су у поступку 

реадмисије. 

 

3.5.2 .Кључни партнери 

Кључни партнери су: 

- Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске 

- Центар за социјални рад 

- Фонд здравствено осиурања 

- Завод за запошљавање 

- Локална предузећа 

- Образовне установе 

- НВО сектор 

 

Поглавље 4: Приоритетна  

група корисника 

 

Приоритене групе су реадмисирана лица, 

односно породице са више чланова, те са 

члановима болесним, ометеним у развоју или са 

више дјеце и жена.  

 

4.1.Критерији за одабир приоритетних група 

корисника 

Критерији за одабир приоритених лица-

породица у реадмисији ће се утврдити посебним 

правилником. Детаљни критерији ће се утврдити 

посебним правилником, који ће за потребе 

реализације ЛАП-а израдити локални 

реадмисиони Тим. У основи Приоритене групе су 

реадмисирана лица, односно породице са више 

чланова, те са члановима болесним, ометеним у 

развоју или са више дјеце и жена.  

 

Поглавље 5: Циљеви 

 

5.1. Општи циљ 

 

Побољшта социјалну, друштвену и 

економску интеграцију повратника по Споразуму 

о реадмисији у општини Костајница. 

 

5.2. Специфични циљеви 

 

1. Обезбједити 10 стамбених јединица за 

прихватање повратника по реадмисији, 

2. Организовати едукацију општинских 

службеника о процесу интеграције повратника по 

споразуму о реадмисији, 

3. Унаприједити сарадњу између општинске 

управе и јавних установа (центар за социјални 

рад, Дом здравља, Вртић “Кестенко”, Основне 

школе и Средњошколског центра) по питањима 

интеграције повратника по споразуму о 

реадмисији, 

4. Осигурати средства за подршку 

програмима интеграције повратника по споразуму 

о реадмисији. 

 

 

 

 

 



Број 4          03.04.2015.године      Службени гласник општине Костајница 18 

 
 

ОПШТИ ЦИЉ 

Побољшати социјалну, друштвену и економску интеграцију повратника по  

Споразуму о реадмисији у општини Костајница. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 1 

Обезбједити 10 стамбених јединица за прихватање повратника по реадмисији 

 

Бр Активност Носитељ 

активности 

Сарадња Рок за реализацију Индикатор Извор 

финансијских 

средставa 

финансирања 

2015 2016 2017 2018 

1 Изврштити 

адаптацију 

двије стамбне 

јединице за 

прихват 

повратника по 

реадмисији 

Општинска 

управа 

Међународне 

организације 

Министарство 

X  2 стамбене 

јединице за 

прихват 

повратника 

Донаторска 

средства 

2. Извршитити 

адаптацију 

још 2 стамбне 

јединеце за 

прихват 

повратника 

Општинска 

управа 

Међународне 

организације 

Министарство 

X 2 нове  

стамбне 

јединице за 

прихват 

повратника 

Донаторска 

средства 

3. Обезбједити 

грађевинско 

земљиште и 

документацију 

за изградњу 

зграде за 

прихват 

повратника 

Општинска 

управа 

Међународне 

организације 

Министарство 

Јавне 

институције 

на територији 

општине 

X Обезбјеђено 

грађевинско 

земљиште 

за израдњу 

зграде 

 

Буџет 

4. Изградити 

зграду са 

најмање 6 

стамбених 

јединица за 

прихват 

повратника по 

реадмисији 

Општинска 

управа 

Међународне 

организације 

Министарство 

 

  X Изграђена 

зграда са 

најмање 6 

стамбених 

јединица 

Донаторска 

средства 
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ОПШТИ ЦИЉ 

Побољшати социјалну, друштвену и економску интеграцију повратника по  

Споразуму о реадмисији у општини Костајница. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 2 

Организовати едукацију општинских службеника о процесу интеграције повратника по 

споразуму о реадмисији 

 

Бр Активност Носитељ 

активности 

Сарадња Рок за реализацију Индикатор Извор 

финансијских 

средстава 

финансирања 

2015 2016 2017 2018 

1. Организовати 

обуку за најмање 

3 службеника о 

процесу 

интеграције 

повратника по 

споразуму о 

реадмисији 

Општинска 

управа 

Министарство 

Међународне 

организације 

X Одржана 

обука/ 

радионица 

Буџет  

Донаторска 

средства 

2. Организовати 

семинар о 

питањима 

интеграције 

повратника по 

споразуму о 

реадмисије за 

грађане 

 

Општинска 

управа 

Министарство 

Међународне 

организације 

X Одржан 

семинар 

Буџет  

Донаторска 

средства 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

Побољшати социјалну, друштвену и економску интеграцију повратника по  

Споразуму о реадмисији у општини Костајница. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 3 

Унаприједити сарадњу између општинске управе и јавних установа (центар за социјални рад, Дом 

здравља, Вртић “Кестенко”, Основне школе и Средњошколског центра) по питањима интеграције 

повратника по споразуму о реадмисији 

Б

р 

Активност Носитељ 

активности 

Сарад

ња 

Рок за реализацију Индикатор Извор 

финансијских 

средстава 

финансирања 

2015 2016 2017 2018 

1. Организоват

и едукацију 

службеника 

општинске 

управе и 

запослених у 

јавним 

установама  

о процесу 

интеграције 

повратника 

по 

реадмисији 

Општинска 

управа 

Јавне 

инстит

уције 

X Одржане 

најмање 2 

обуке  

Буџет општине 

 

2. Потписати 

протокол о 

сарадњи у 

области 

интеграције 

повратника 

по споразуму  

о реадмисији 

Општинска 

управа 

Јавне 

инстит

уције 

X Доцумент 

протокол 

Нису потребна 
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са јавним 

установама 

3. Успоставити 

систем 

размјене 

података о 

повратницим

а по 

споразуму 

реадмисије 

Општинска 

управа 

Јавне 

инстит

уције 

X Формирана 

база 

података 

Буџет општине 

Донаторска  

средства 

4. Одржавати 

састанке са 

невладиним 

и 

међународни

м 

организација

ма 

укљученим у 

процесс 

интеграције 

повратника 

по споразуму 

о реадмисији 

Општинска 

управа 

Међун

ародне 

органи

зације 

Јавне 

инстит

уције 

X X X X Број 

одржаних 

састанака 

Буџет општине 

Донаторска  

средства 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

Побољшати социјалну, друштвену и економску интеграцију повратника по  

Споразуму о реадмисији у општини Костајница. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 4 

Осигурати средства за подршку програмима интеграције повратника по споразуму о 

реадмисији. 

 

Бр Активност Носите

љ 

активн

ости 

Сарадња Рок за реализацију Индикатор Извор 

финансијских 

средстава 

финансирања 

2015 2016 2017 2018 

1. Увести 

буџетску 

линију за 

реадмисију 

 

Општин

ска 

управа 

Министа

рство 

X Извојена 

средства у 

буџету 

Буџет општине 

 

2. Јачати 

капацитете 

општинске 

управе у 

области 

осигурања 

права на личне 

документе, 

социјалну и 

здравствену 

заштиту, 

образовање И 

запошљавање  

Општин

ска 

управа 

Јавне 

установе 

на 

териториј

и 

општине 

X X X X Број 

повратника 

којима је 

пружена 

асистенција 

Буџет општине 

 

3. Израдити 

детаљне 

процјене 

потреба 

повратника 

Општин

ска 

управа 

Центар за 

социјалн

и рад 

X Успоставље

на 

евиденција 

потреба 

Буџет општине 
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Поглавље 7: Буџет 

 

7.1.Ресурси 

Према процјенама за реализацију Локалног 

акционог плана унапређења положаја 

повратника по основу споразума о реадмисији у 

општини Костајница су потребни људски, 

материјални, технички и финансијски ресурси 

како би се побољшао положај ове популације  и 

убрзао процес њихове интеграције. Општина 

Костајница располаже људским, као и диејлом 

материјалних техничких ресурса, а за сад 

нерасполаже финансијским средствима 

потребним да би се ријешио проблем 

реадмисираних особа. 

 

7.2. Буџет 

У периоду до 2018. Год. у циљу рализације 

ЛАП-а општине Костајница користит ће се 

следећи ресурси и то: 

- дио средстава општинског буџета у 

обезбеђењу средстава за адаптацију станова, 

- Министарство за људска права БиХ,  

- ЦРС у БиХ, 

- остале међународне организације и 

институције, 

Општина Костјаница спада у ред 

неразвијених општина, те су и  средства у 

буџету недовољна да задоовље потребе и 

нагомилане проблеме. Из тог разлога ће се 

настојати обезбједити што већа количина 

средстава за реализацију ЛАП-а из донаторске 

заједнице и институција РС и БиХ, путем 

пројеката.  

До 2018. год. у КМ. 

За реализацију буџета неопходно је 

обезбједити цца 100.000,00 КМ за период 2015.-

2018.год. 

Само у 2015. години, за реализацију је 

неопходно обезбједити средстав у износу од цца 

64.500,00 КМ. 

- буџета општине (адаптација станова) 9.500,00 

КМ 

- ЦРС –адаптација станова              40.000,00 КМ 

-друга материјална давања              15.000,00 КМ 

                          Укупно:                    64.500,00 КМ 

 

За сваку наредну годину у складу са 

реалним потребама би се утврдили детаљни 

годишњи буџети. 

За реализацију ЛАП-а, општина очекује 

директну помоћ од Министарства за Људска 

права и иИзбјеглице БиХ и Министарства за 

Избјеглице РС , у складу са донешеном и 

усвојеном Државном стратегијом. 

У 2015.год. реконструкцијом наведених 

стамбених јединица, општина би добила 

власништво над два адаптирана стана која би се 

користила за смјештај реадмисираних лица. 

Уколико не буде интереса и потребе за смјештај 

реадмисираних лица, Правилником Општине ће 

се станови додјелити лицима у потреби под 

условима непрофитног- социјалног становања. 

Локална управа располаже са још 8 

стамбених јединица које у наредном периоду 

реализације ЛАП-а треба адаптирати и ставити 

у функцију непрофитног-социјалног становања 

за потребе Општине Костајница и особа у 

потреби.  

 

Поглавље 8: Имплементација ЛАП-а 

 

Имплементација ЛАП- а обухвата локалне 

структуре и различите мјере и процедуре које ће 

осигурати успјешно спровођење. Структуру за 

управљање процесом примјене ЛАП-а, некон 

његовог усвајања, представљаће Тим за 

реадмисирана лица према донесеном Рјешењу 

од стране Начелника општине Костајница и 

Споразуму о реадмисији. 

Тим има следеће задатке: 

- у потпуности одговара за вођење 

цјелокупног процеса примјене ЛАП-а, 

- именује локалне подтимове/комисије за 

управљање пројектима који настану као 

резултат операционализације ЛАП-а, 

- одржава контакте са свим учесницима у 

реализацији ЛАП-а, 

- управља процесом праћења 

(мониторинга) и ојцењивањем успјешности 

(евалуације ЛАП-а), 

- одржава контакте са јавношћу и 

носиоцима локалне власти. 

Оперативну структуру за примјену ЛАП-а 

чиниће институције, организације и 

тимови/комисије формирани у циљу непосредне 

реализације плана и пројеката развијених на 

основу ЛАП-а. 

 

Поглавље 9.Праћење и процјена 

 

9.1. Циљ праћења, временски оквир, предмет 

праћења и процјене, кључни индикатори, 

методе и технике праћења и процјене. 

Циљ праћења и оцјена успјешности 

(мониторинг и евалуација) ЛАП је да се 

систематично прикупљају подаци, прати и 

надгледа процес примјене и процјењује успјех 

ЛАП ради предлагања евентуалних измјена у 

активностима на основу налаза и оцјена. 

Временски оквир: Мониторинг (као 

систематски процес прикупљања података) 

спроводи се континуирано и дугорочно за 

период 2015-2018. Евалуација (као анализа 

података и доношење оцјене о успјешности) 

вршиће се периодично-једном годишње, и 

подносит ће се извјештај Скупштини општине 

Костајница. Финална евалуација обавиће се на 

крају 2018 године. 
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Предмет мониторинга и еваулације: 

Мониторинг и евалуација укључују цјелокупно 

сагледавање испуњења активности-тј. задатака и 

специфичних циљева. 

Кључни индикатори утицаја за праћење и 

оцјењивање успјешности примјене Локалног 

акционог плана ће бити следећи: 

- Број нових програма за реадмисиране 

повратнике; 

- Обухват реадмисираних особа новим 

програмима; 

- Ниво укључености различитих актера у 

подршку програмима намијењеним 

реадмисираним особама, 

- Обим финансијских средстава 

издвојених за програме намијењеним 

реадмисраним особама; 

- Структура финансијских средстава 

издвојених за услуге повратницима и 

реадмисираним особама (буџет локалне 

самоуправе, донаторска средства и други 

извори). 

 

9.2. Оцјена успјешности 

За успјешно обављање мониторинга и 

евалуације користиће се стандардни сет алата 

међу којима су: евидентирање корисника, 

интервјуи са корисницима (упитници, 

разговори), анкете, извјештавање и друго. Тим 

за реадмисију ће формирати радно тијело које 

ће бити одговорно за праћење и оцјењивање 

успјешности рада на примјени ЛАП – вршиће 

мониторинг (М) и евалуацију (Е). Радно тијело 

ће својим Планом рада дефинисати начин 

организовања мониторинга и евалуације 

Локалног акционог плана. 

Кључни индикатори: 

- Број реадмисираних лица, збринути и 

интегрирани у општини Костајница, 

- обезбјеђен одређени број стамбених 

јединица за смјештај повратника -

реадмисираних лица, 

- Обухват повратника по основу 

споразума о реадмисији новим услугама и 

мјерама за одрживи повратак, 

- Структура корисника услуга и мјера у 

потпуности прилагођења усвојеним 

Правилницима. 

. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, бр. 12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница је дана 

27.03.2015.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

I 

Даје се сагласност Начелнику општине да 

потпише споразум са ЦРС у БиХ о реализацији 

Пројекта подршке реадмисираним лицима на 

подручју општине, у складу са утврђеним 

процедурама у Споразуму ЦРС –а у БиХ и 

Министарства за људска права и избјеглице 

БиХ. 

 

II 

Даје се сагласност да два стана у стамбено 

пословном објекту (приземље десно и спрат 

десно) власништво општине, по старом 

премјеру некретнине означене са кч бр. 191/1 и 

кч бр.192/2 уписане у ЗК уложак бр. 790 КО 

Костајница, што по новом премјеру одговара 

некретнинама означеним са кч бр. 792 уписане у 

ПЛ бр. 437 КО Костајница, се могу укључити у 

програм адаптације по овом пројекту као 

социјални станови – станови и за реадмисију, у 

власништву општине. 

Након адаптације станова по овом 

пројекту, исти остају у власништву општине и 

користиће се као ткз социјални станови и 

станови за привремени смјештај реадмисираних 

лица, уколико се укаже потреба. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-11/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

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 на сједници одржаној дана 

27.03.2015.године донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. Именује се Комисија за популациону 

политику општине Костајница у слиједећем 

саставу: 

1. Александар Пашић, предсједник- 

представник Општинске управе,  
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2. Љубиша Бошчанин, члан-представник 

Општинске управе, 

3. Саша Грубљешић, члан-представник 

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

4. Душко Родић, члан-представник ЈУ 

„Дом здравља Костајница“, 

5. Жељка Илибашић, члан-представник ЈУ 

„Центар за социјални рад Костајница“. 

 

2. У оквиру свог радног дјелокруга 

Комисија за популациону политику ће имати 

слиједеће циљеве и задатке: 

- идентификација, евидентирање и 

унапређење постојећих мјера 

популационе политике, 

- израда Акционог плана у којем ће бити 

формулисане-дефинисане нове 

конкретне мјере популационе политике, 

те стратегија за идентификовање 

ресурса за реализацију наведених мјера, 

- сарадња са општином Костајница, 

локалним установама и предузећима на 

мотивацији за бављење популационом 

политиком, 

- праћење проблема становништва, 

недовољног рађања, негативни 

природни прираштај, негативан 

миграциони салдо, те осталих 

параметара битних за рад комисије, 

- информисање скупштине општине о 

раду Комисије једном годишње, а по 

потреби и више пута, 

- сарадња са Министарством просвјете и 

културе РС и Министарством породице, 

омладине и спорта РС.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

Број: 01-022-07/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

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. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/09) Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

27.03.2015. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Извјештаје 

o раду сталних радних тијела Скупштине 

општине Костајница за период од 01.01. до 

31.12.2014. године, како слиједи: 

- Комисије за статутарна питања, 

пословник, представке и притужбе 

грађана, 

- Мандатско-имунитетске комисије, 

- Комисије за избор и именовања, награде 

и признања, 

- Етичког одбора, 

- Комисије за буџет и финансије, 

- Комисије за праћење реализације 

Стратегије партнерства, 

- Комисије за културу, заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа, 

- Комисије за једнакост и равноправност 

полова, 

- Комисије за борачка питања 

- Комисије за вјерска питања, 

- Комисије за послове из стамбене 

области, 

- Комисије за сарадњу са општинама и 

градовима, 

- Комисије за спорт и питања младих. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-02/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

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 148. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине 

Костајница“,број:12/09), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

27.03.2015. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Нацрт Oдлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту. 

2.Скупштина општине ставља Нацрт Oдлуке 

уређењу простора и грађевинском земљишту на 

јавну расправу. 

3. Орган који ће проводити и пратити јавну 

расправу је Одјељење за општу управу. 

4.Служба која је овлаштена за праћење јавне 

расправе : 

- води бригу да се материјал, који је 

предмет јавне расправе, учини 

доступним јавности, 
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- осигурава прикупљање и сређивање 

примједби, мишљења и приједлога 

изнесених у току јавне расправе, 

- прати јавну расправу и анализира 

приједлоге, мишљења и примједбе, те 

даје информацију о приједлозима 

изнесеним  на јавној расправи, 

- припрема извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

5. Јавна расправа траје 30 дана. 

6. Орган за праћење јавне расправе подноси 

извјештај о проведеној расправи Скупштини, а 

доставља га истовремено и овлашћеном  

предлагачу акта који је био на јавној расправи. 

7. Извјештај садржи резултате јавне расправе и 

садржај приједлога, примједби и мишљења 

датих у јавној расправи. 

8. Скупштина ће, прије одлучивања о 

приједлогу акта, разматрати извјештај органа 

који је пратио јавну расправу и образложење 

овлашћеног предлагача акта о разлозима због 

којих није прихватио поједине приједлоге, 

примједбе и мишљења из јавне расправе. 

9. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-04/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 На основу члана 56. Статута општине 

Костајница (“Службени гласник РС“ број: 12/05, 

01/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 27.03.2015. године, 

доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

Задужује се стручна служба Скупштине 

општине и Начелника општине да поводом 20 

година од поновног враћања статуса општине 

Костајница  припреми Монографију општине 

Костајница 1995 – 2015 у року од шездесет (60) 

дана од дана ступања на снагу овог закључка. 

 

Члан 2. 

Средства за израду Монографије из члана 

1. овог закључка обезбједиће се из Буџета 

општине. 

 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу данoм 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-03/15 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 27.03.2015.      Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13.), 

члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“ број 

12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о извршењу 

Буџета општине Костајница за 2014. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

14/13, 06/14 и 12/14 ), a на основу Захтјева 

Центра за социјални рад број: 02-4-19/15 од 

27.03.2015. 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): 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Центар за социјални рад“  

01350300)                                             1.400,00КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“                                                      1.375,80 КМ 

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица „Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                         24,20 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.с.р. 

 

Број:02-020-405/15                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.03.2015.     Драго Бундало,дипл.ек.с.р. 

 

 

 

 

 



Број 4          03.04.2015.године      Службени гласник општине Костајница 25 

 
 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Одлука о додјели награда и признања ........................................................................................................................ 1 

Одлука о усвајању Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје 

шумских дрвних сортимената  на подручју општине Костајница за 2015. годину ................................................ 1 

Одлука о измјени Одлуке о условима и начину постављања и уклањања објеката привременог карактера ...... 2 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању измјенама и допунама Регулационог плана дио „Блока 

2“  број:01-013-239/13 од 10.05.2013. године и 01-022-101/14 од 26.12.2014. године ............................................ 2 

Одлука о именовању Савјета за израду измјена и допуна 

Регулационог плана „БЛОК 2“ .................................................................................................................................... 3 

Одлука o давању сагласности за закључење Уговора о закупу пословног простора 

у улици Светосавска 13 ................................................................................................................................................ 3 

Одлука о усвајању ЛАП ............................................................................................................................................... 4 

Одлука о давању сагласности .................................................................................................................................... 22 

Рјешење о именовању комисије за популациону политику општине Костајница ............................................... 22 

Закључак о усвајању извјештаја сталних радних тијела ......................................................................................... 23 

Закључак ( Нацрт Oдлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту) ........................................................ 23 

Закључак (израда монографије) ................................................................................................................................ 24 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, 02-020-405/15 .................................................................................... 24 

 
 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

          ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

           Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 

 
 


