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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 23. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06), члана 42. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени  гласник општине 

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

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

28.05.2010. године донијела следећу 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за обрачун накнаде уређења градског грађевинског 

земљишта.  

Уколико за одређено подручје (зону) буде донешен Програм уређења градског грађевинског 

земљишта базна цијена се неће примјењивати за то подручје (зону). 

Члан 2. 

На основу извршене анализе просјечне цијене на припремању и опремању грађевинског 

земљишта по метру квадратном, те постојећег Законског рјешења којим је предвиђено да се износ 

накнаде утврђује по јединици корисне површине објекта који се гради на грађевинској  парцели, 

утврђује се базна цијена по зонама како слиједи: 

- I зона базна цијена износи ...............................................32,39 КМ/м² 

- II зона базна цијена износи ..............................................25,91 КМ/м² 

- III зона базна цијена износи ............................................20,72 КМ/м² 

- IV зона базна станица износи..........................................16,57 КМ/м² 

- V зона базна станица износи ...........................................13,25 КМ/м² 

- VI зона базна цијена износи............................................ 10,60 КМ/м² 

Члан 3. 

Базна цијена за обрачун накнада уређења грађевинског земљишта из претходног члана 

примјењиват ће се од 01.01.2010. године до  31.03.2011.године, до када је Скупштина општине дужна 

утврдити вриједност базне цијене за наредну годину односно донесе програм уређења градског 

грађевинског земљишта. 

Члан 4. 

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

Костајница“. 

 

Број: 01-013- 201/10               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.05.2010. године                          Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                           
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013- 203/10 
Датум:28.05.2010.године 
 
 На основу члана 12,(став 1,тачка б,алинеја 4)и члана 15(став 1,алинеја 5) Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 101/04) и члана 56. 
Статута општине Б. Костајница („Службени гласник општине Б. Костајница“, број 12/05 и 
1/07), Скупштина општине  Костајница на сједници одржаној дана 28.05.2010. године       
доноси : 
 

О Д Л У К У 
О УРЕЂЕЊУ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ  

(изградња трибина) 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком  приступа се уређењу игралишта  за мале спортове, односно изградњи 
трибина на источном дијелу  игралишта   код  Основне школе „Петар Мећава“,  на дијелу 
к.ч.бр.136/1, КО Костајница. 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке је Оријентациони предрачун радова  за изградњу трибина и 
графички прилози (основа трибине и пресјек). 
 

Члан 3. 
 Предвиђени радови, односно уређење игралишта  представљају  изградњу  трибина  
на локацији  садашњег асвалтног  игралишта за мале спортове основе 42,00 m x 4,25 m, cca  
за 400 гледалаца. 

Члан 4. 
 За реализацију ове Одлуке надлежан је начелник општине и стручна служба 
Административне службе Костајница. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
 
                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                                         Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                          
ПРИЈЕДЛОГ 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                               
Број:01-013- 202/10 
Датум: 28.05.2010.године 
 
 
 На основу члана 12,(став 1,тачка б,алинеја 4)и члана 15(став 1,алинеја 5) Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 101/04) и члана 56. 
Статута општине Б. Костајница („Службени гласник општине Б. Костајница“, број 12/05 и 1/07 
), Скупштина општине  Костајница на сједници одржаној дана 28.05.2010.године доноси : 
 
 

О Д Л У К У 
О УРЕЂЕЊУ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком  приступа се уређењу игралишта  - асвалтирања,  у насељу Петриња  
на  к.ч.бр. 394 , КО Петриња. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је Оријентациони предрачун радова  за асвалтирање и 
графички прилози . 
 

Члан 3. 
 
 Предвиђени радови, односно асвалтирање  игралишта омогућавају квалитетније 
одржавање спортских манифестација. 

Члан 4.  
 
 За реализацију ове Одлуке надлежан је начелник општине и стручна служба 
Административне службе Костајница. 
 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
 
                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                            Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                              

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-204/10 

Датум:  28.05.2010.године 

 

 

 На основу члана 12.став 1.тачка б.алинеја 4.и члана 15.став 1.алинеја 5 Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 56. Статута 

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

општине  Костајница на сједници одржаној дана 28.05.2010. године доноси : 

 

О Д Л У К У 
О  уређењу друштвених домова у насељеним мјестима на подручју општине Костајница 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулише се уређење, односно адаптација  друштвених домова у насељеним 

мјестима на подручју општине Костајница (Тавија, Грдановац,Мракодол,Зовик). 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је План адаптације и уређења друштвених домова. 

 

 

Члан  3. 

 

 Адаптација  постојећих друштвених домова ће се вршити у складу са финансијским 

могућностима Општне. 

 

Члан 4. 

 

 Рекапитулација, односно предрачун  вршења радова  наведених у саставном дијелу ове 

Одлуке, тј. у Плану санације  није коначан.  

 Након проведеног поступка јавне набавке утврдиће се тачне цијене адаптације. 

 

Члан 5. 

 

 

 За реализацију ове Одлуке надлежан је начелник Општине   и стручна служба 

Aдминистративне службе општине  Костајница. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у Службеном гласнику општине Костајница. 

 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК   СО-е 

                                      Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-200/10 
Датум: 28.05.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 28.05. 2010 године, усвојила је : 
 
 
 

 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Усваја се Програм одржавања и заштите локалних путева , некатегорисаних 
јавних путева и улица у насељима, бр. 03-36-87/10 
 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Програм одржавања и заштите локалних путева , 
некатегорисаних јавних путева и улица у насељима. 

 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном 
гласнику општине Костајница “. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић , инг. 
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 РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење за општу управу 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове 

Број: 03-36-87 /10 

Датум : 20.05.2010. године 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 

 

 I –УВОД 

 

          Програм редовног одржавања треба да омогући сигурну и несметану комуникацију за све 

грађане. Редовно одржавање путева и улица се обавља у правилу више пута током читаве године а 

приоритети се одређују на основу категорије пута у складу са Одлуком о локалним путевима, 

некатегориснаим путевима и улицама у насељу, интезитету саобраћаја, одвијања аутобуских линија 

(градских и приградских), значаја пута за насеља , досадашња улагања у одржавање и 

реконструкцију, стварање нових функционалних путних веза са локалним , регионалним и 

магистралним путевима, као и између насељених мјеста. Ове приоритете треба да одреди комисија 

након обиласка локалне путне мреже и увида у стање исте.  

Битан моменат одржавања и заштите  локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у 

насељима ове године су предвиђена  финансијска средства у буџету, донацијама, радним акцијама и 

другим средствима финансирања. 

Усвојеним буџетом за 2010. годину предвиђена су средства од 10.000,00 КМ за одржавање локалних 

и некатегорисаних јавних путева и улица у насељима. Ова средства су по  искуствима из претходних 

година недовољна за све потребе одржавања и заштите путева и улица.  

Да би се остварио што већи учинак на одржавању локалне путне мреже са тренутно расположивим 

односно буџетом предвиђеним средствима предлаже се да се ангажују доступна механизација у КП 

„Комунално“ из Костајница као и расположива техника и људи којом располаже Републичка цивилна 

заштита. 

II -РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

   Грађани општине Костајница су  поднијели усмене и писмене захтјева за одржавање 

и насипање локалних путева и улица али који се ове године неће моћи сви реализирати, већ 

ће се искључиво дати предност локалним путевима и улицама које су у најлошијем стању а 

што ће се утврдити од стране комисије коју ће именовати начелник општине Костајница. 

Због свјетске економске кризе а самим  тим мање  планираних средстава у буџету општине 

Костајница, предвиђена су ограничена средства за ову намјену, па се  предлаже  да на основу  

расположиве механизације која се налази на располагању у КП “Комунално“, технике и  

људства које су на располагању од стране Републичке цивилне зашите, изврши 

одржавање локалне путне мреже на начин да се користе локална позајмишта каменог 

материјала у Палијином јарку, Градина (Гумњани), Мракодол итд., а истовремено из ових 

средстава од 10.000,00 КМ финасира гориво, смјештај и исхрана за Рупубличку цивилну 

заштиту и гориво, мазиво за расположиву технику у КП „Комунално“ 
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Преглед технике која се може искористити за одржавање локалне путне мреже на основу 

података доствањеним од стране КП „Комуунално“ и РЦЗ. 

У КП „Комунално“Костајница постоји на располагању следећа техника која се може 

користити за рад на локалној путној мрежи и то: 

Булдозер ТГ 110 

Булдозер ТГ 80 

Камион кипер ФАП-13-14,  до 7м3 

Комбинирка -Скип Б 50 

Камиони ТАМ –два комада, носивости до 2,5 тоне 

Мјешалице за бетон -2 комада 

Остала специјална возила 

(техника пописана по допису од стране КП „Комунално“ из Костајница, број 32/10 од 

05.05.2010.) 

  Од стране Републичке управе цивилне заштите на коришћење се може употријебити у 

периоду од десет дана уз услов обезбјеђивања смјештаја за људе, исхрану, гориво и мазиво 

следећа техника: 

- Два камиона „Ренаулт кепах“ – 17, 3 т 

- Утоваривач „Фиат-хитачи“ 

- Једно теренско возило – ландровер 

- Људство (коју чине 4 радника- машиниста) 

Обиласком локалних и некатегорисаних путева од стране представника Одсјека за 

урбанизам и стамбено-комуналне послове установљено је да би по некој процјени било 

потребно извршити насипање каменим материјалом у количини од цца 1200 м³, скидање 

банкина у количини од цца 30.000 м¹, копање и прочишћавање путних јарака у количини од 

цца 20.000 м¹. 

Коначану  потребу  радова ће утврдити комисија након обилска терена имајући у виду 

предвиђена средства и могућности механизације. 

 

III - ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА 

 Да би се остварио што већи учинак са планираним средствима, предлаже се следећа 

расподјела средстава: 

- Потреба за горивом технике од  ЦЗ цца 1500 л ------------------------- 3.000,00 КМ 

- Ноћење са доручком (4 особе) ----------------------------------------------    600,00 КМ 

- Ручак и вечера за (10 дана за 4 особе) ---------------------------------------  350,00 КМ 

                                                                            ________________________________ 

                                                                                    УКУПНО              3.950,00 КМ                  

Осталим дијелом средстава  у износу од 6.000,00 КМ ће се извршити највиши могући обим радова уз 

договор са КП“Комунално“ , ангажовањем расположиве технике и људства. 

Програм припремило: 

Одјељење за општу управу, 

 Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове, општине Костајница 

 

 

Шеф Одсјека:                                                                                                       Начелник Одјељења: 

Анђелко Ераковић, проф.                                                                             Тања Деветак,дипл. прав.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                            
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013- 199/10 
Датум: 28.05.2010.године 
 
 
 
 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 56. Статута општине Б. 
Костајница („Службени гласник општине Б. Костајница“, број 12/05 и 1/07 ), 
Скупштина општине  Костајница на сједници одржаној дана 28.05.2010.године 
доноси : 
 

 
О Д Л У К У 

О ПЛАНУ РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ДОГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА  КАФЕ БАР „КОРЗО“ 

 
 

Члан 1. 
 Усваја се План размјештаја  дограђеног привременог објекта- доградња 
пословног објекта уз пословни објекат кафе бар „Корзо“  са урбанистичко-техничким 
условима за изградњу и постављање и графичким прилозима,бр.03-36-86/10. 
 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је План размјештаја привременог објеката  за 
изградњу и постављање са  графичким прилогом. 
 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                         Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
-НАЧЕЛНИК- 
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
Одјељење за општу управу 
Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове 
Број:03-36 -86/10 
Датум: 19.05.2010. године 
 
 
 На основу члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник општине 
Костајница»,  број 12/09 и 13/09), Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и 
стамбено-комуналне послове, административне службе општине Костајница, предлаже 
следећи 

 
 

ПЛАН  РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ДОГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА-КАФЕ БАР 
„КОРЗО“ СА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 

 
 

- I - 
Локациja дограђеног привременог објекта-кафе бар „Корзо“ је на к.ч. дијелу 

787/4 и дијелу 787/2 к.о. Костајница, на површини од  76,20 м2. 
 

II 
Услови за постављање привременог објеката-кафе бар „Корзо“ је: 
- Вријеме коришћења локације најдуже 5 пет година (60 мјесеци),  

                    (Члан 27. Одлуке о грађевинском земљишту) 

- III – 
Предлажу се следећи: 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ 
 УСЛОВИ ЗА ДОГРАЂЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ 

  

1. Увод и образложење 
Одјељење за Општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове 
приступили су изради урбанистичко – техничких услова за дограђени привремени 
објекат-кафе бар „Корзо“. 
 Предметна локација се налази у Костајници и обухваћена је урбанистичким 
планом односно регулационим планом“ Блок 2“, којим није предвиђена изградња 
трајног објекта на траженој локацији али се може поставити-изградити привремени 
објекат до привођења земљишта трајној намјени. 
Локација на којој је предвиђена изградња привременог објекта- кафе бар „Корзо“ 
налази се на дијеловима  к.ч. 787/4 и 787/2, К.О. Костајница, Костајница  и има 
површину 76,20 м², од чега је дио површине од 22м² у власништву инвеститора а 
остали дио површине је у државном –општинском власништву и потребно је да 
инвеститор за овај дио површине закључи уговор о закупу земљишта. 
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Просторно и архитектонско обликовање, грађевинске и регулационе линије 
 
 Овим урбанистичко – техничким условима дефинисани су основни релавантни 
елементи за изградњу тражених садржаја. 
Текстуални и графички дио услова чине цијелину и обавезују како инвеститора тако 
и пројектанте и извођаче радова. 
 
Архитектонско обликовање мора бити у складу са функцијом и значајем објекта и 
околним простором у циљу постизања таквог ликовног рјешења које доприноси 
лијепом изгледу околине. 
У погледу обликовања и избора материјала и примјене боја не постављају се 
изричити услови и оставља се слобода пројектантима да у оквиру ових урбанистичко 
– техничких услова у цијелини обликују привремени објекат. 
Грађевинска и регулациона су  постојеће и дате су у графичком прилогу овог 
документа. 
 
Саобраћај 
С обзиром да се локација налази у улици Младена Стојановића обезбјеђен је прилаз 
из наведене улице. 
Саставни дио ових услова је графички прилог. 
Водовод и канализација 
Предметни привремени  објекат се налази на већ постојећи објекта па самим тим је  
прикључен на  постојећи   водовод и канализацију. 
Електро и ТТ везе 
На предметној локацији постоји електоенергетска инфраструктура и привремени 
објекат је прикључен на постојећу мрежу.  
Инвеститор је обавезан да прибави све потребне сагласности. 
Електричне инсталације за објекат су пројектоване  у складу са важећим техничким 
прописима који се односе на овакве врсте објеката. 
Инвеститор је дужан прибавити електроенергетску сагласност од стране ЗДП 
„Електрокрајина“ РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град, у којима ће се дефинисати 
детаљи прикључења објеката на електроенергетску мрежу. 
На локацији постоји ТТ инфраструктура. 
Телефонски прикључак за предметни објекат извести подземним ТТ каблом. 
Детаље прикључења објеката на ТТ мрежу извести према условима ЈОДП „Телеком 
РС“, РЈ „Транзит телеком“ Костајница. 
 
Услови заштите и унапређење средине 
 
 У циљу заштите и унапређења животне средине условљава се да се након 
завршених радова све површине уреде и приведу намјени, како је то дато кроз текст 
и графичке прилоге.У простору који је обухваћен регулационим линијама локације 
није дозвољено развијати било какве друге активности ван датих ових документима, 
а које би имале за посљедицу угрожавања простора и онечишћавања тла и 
подземља.У сврху заштите подземних вода забрањује се испуштање било каквих 
материјала у терен ( уље и сл. ).Код пројектовања објеката примјењивати све 
техничке и законске обавезе заштите на раду, заштите од пожара, као и заштите 
околног простора од пожара 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-205/10 
Датум: 28.05.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 28.05.2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Прихвата се Информација о извршењу буџета општине за први квартал 2010. 
године. 
 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о извршењу буџета за први квартал 

2010. године. 
 
 

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

гласнику општине Костајница “. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић , инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-198/10 
Датум: 28.05.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 28.05.2010 године, усвојила је : 
 
 
 

 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Прихвата се Информација о стању инфраструктуре на подручју општине 
Костајница. 
 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о стању инфраструктуре на 

подручју општине Костајница. 
 
 

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

гласнику општине Костајница “. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић , инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-1115/10 

Датум: 18.05 2010. године 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА  ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

                                     

             Инфраструктура на подручју општине Костајница обухвата цјелокупну уређеност и 

опремљеност комуналних и саобраћајних уређаја, инсталација и објеката. Како би стање 

инфраструктуре на подручју општине Костајница могли цјеловито сагледати, исту је потребно 

раздвојити по областима, односно појединачно сваку за себе, јер се ради о специфичности сваке 

области. Појединачне сегменте инфраструктуре у овој информацији подијелили смо на следеће 

области: 

1. Комунална инфраструктура 

2. Локалне путеве и улице – саобраћајна инфраструктура, 

3. Електроенергетска постројења – ВН и НН водови укључујући ТС, 

4. Јавна расвјета – инсталација уличне расвјете, 

5. Телекокомуникације – ТТ надземни и подземни водови, 

6. Остала инфраструктура (паркиралишта,  и друго). 

 

1. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.1. Водовод   

- транспортни водовод 

               - дистрибуција воде 

- каптаже (1 ком) 

- резервоар  

- извориште (8 ком) 

- пумпна станица (2 ком) 

 

1.2. Канализација 

-колектор 

-улична 

 

1.3. Депонија крутог отпада 

 

1.4. Зелене површине  

-парк 

-путни појас 

 

Управљање и одржавање ове инфраструктуре има правно упориште у Закону о комуналним 

дјелатностима, члан 2. („Сл. гласник РС“ бр. 11/95). 
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1.1. Водовод 

 

Систем водоснабдијевања омогућује инфраструктуру која се састоји од: 

- изворишта: - шест (6) изворишта на локалитету „Мраово поље“, 

                         - једно (1) извориште на локалитету „Ташли бунар“ и 

                           једно извориште на локалитету Бубњарица. 

 - резервоар: - један (1) резервоар запремине 230м³ (Ташли бунар) 

                          - једна (1) комора за спремање воде – 50м³ (Бубњарица) 

- каптажа: - једна (1) каптажа на локалитету Мраово поље 

- пумпна станица: - двије (2) пумпне станице на локалитету Ташли бунар 

- цјевовод: - транспортни цјевовод, дужине 14км 

- дистрибутивни цјевовод, дужине 23км, уз напомену да је у  изградњи 14км новог водовода   

  према Грдановцу и Петрињи. 

 

У току 2009. године КП „Комунално“ а.д. Костајница је изградило нових 600м водовода, и то у 

дијелу града 200м а у насељу Циглане 400м. 

Поред наведеног у поступку је и измјена 1600м цјевовода „Ташли бунар“ и то 1200м 

транспортног и 400м дистрибутивног водовода у улици Петра Пеције. 

Посебно се треба осврнути на активности у програму инвеститора КФW банке, вриједном у 

првој фази 1 милион еура, којим ће се замјенити 6500м лошег транспортног вода промјера Ø 300мм 

на локалитету Мраово Поље и дио дистрибутивног вода на локалитету града Костајнице 2500м, што 

је врло значајно због дотрајалости цијеви у ул. Светосавска, доњи дио улице. 

 Пошто је банка одобрила и додатних 730 000 еура (друга фаза) који ће се имплементирати по 

окончању прве фазе, ситуација са квалитетом  инфраструктуре ће се значајно поправити јер ће доћи 

до замјене преосталих азбестноцементних цијеви као и лијеваножељезних,  а дио средстава ће се 

имплементирати на побољшање изворишта, каптажа, клорисање као и на проширење мреже. 

 Укупно гледано стање инфраструктуре је добро са одређеним изузецима, на чијем се 

побољшању и воде поменуте активности. 

 Покривеност општине овом инфраструктуром је сигурно задовољавајућа јер гро 

становништава живи у дијеловима општине на којима функционира водовод. 

 Други елементи ове инфраструктуре су у добром стању и функционални су (резервоари, 

каптаже и пумпне станице). 

 

1.2. Канализација 

 

Наша општина већ дужи период, тачније од почетка израдње канализације има тзв. 

мјешовити систем одводње канализације као и падавина и других површинских вода. 

Овај систем егзистира у пуном капацитету последњих 30-35 година када су затрпани јарци за 

одводњу падавина и кишнице, што се са ове временске дистанце може оцијенити као погрешан 

потез, пошто је дошло до развоја канализационог система (проширење истог) на систем дужине од 

цца 13км са истим колектором кроз Ул. Светосавску, који је евидентно недостатан за ове количине 

воде. 

Имплементацијом 1 милиона еура  у програму КФW банке доћи ће до значајног повећања 

колекторске мреже (4км), пуно већих обима, која ће гарантовати ефикаснији систем јер ће се и 

постојећи колектор на неколико мјеста прикључити новом колектору, а коначно ће се  и укинути 

изљеви у Уну и Тавију. 

Ако се проматра постојећа канализација, можемо рећи да је у добром стању јер је углавном 

новијег датума уз постојеће недостатке капацитета. 
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Такође ваља напоменути позитиван примјер дијела насеља Тавија, у коме су грађани 

суфинансирали изградњу канализационе мреже у дужини од цца 2100м. 

Потребно је даље радити на изградњи система у дијелу гдје је недоречен (Ул. Бранка Ћопића, 

горњи дио Светосавске улице) те је потребна изградња према насељу „М. Цазин“ а коначно и према 

Петрињи, према локалитету будућег пречишћивача. 

 

1.3. Депонија 

 

Након имплементације средстава програма „ГО-WАДЕ“ депонија крутог отпада је 

задовољавајућа, испуњава све услове и потребно је исту одржавати, а посебно обратити пажњу на 

унутрашње путеве који се морају сваке године пресипати насипом, као и дио депоније, ради лошег 

приступа истој камиона који возе отпад. 

Депонија, као елемент инфраструктуре је битна за прикупљање и довоз крутог отпада из 

града, а постојећа има и простор за изградњу и потребних пратећих објеката ако дође до потребе за 

истим (гараже, радионе као и сортирање отпада). 

 

1.4. Зелене површине 

 

 Костајница има много зелених површина у својој околини, међутим када се ради о зеленим 

површинама са елементима хортикултуре, не можемо бити задовољни. 

 У овој области град има само један парк, на жалост мале површине, нешто зеленила уз 

магистрални пут као и улице у граду.  

Евидентно је да се постојеће зелене површине злоупотребљавају од стране власника 

пословних простора, који наведене површине бетонирају и користе у комерцијалне сврхе у виду 

паркинга, љетних башти и слично. У наредном периоду је потребно више пажње посветити заштити 

постојећих зелених површина а истовремено тражити адекватна рјешења за уређење нових зелених 

површина. 

На овом зеленилу које се рeдовно одржава егзистира врло мали број садница дрвећа, те 

предлажемо да се одреде и друге локације на којима би се засадило дрвеће (раскршћа улица или 

друго). 

 Ситуацију донекле поправљају сами грађани, који уз пут саде и његују цвијеће, али све укупно 

стање овог елемента инфраструктуре није задовољавајуће са аспекта предузећа. 

 Његоване зелене површине би требало повећати и оплемењвати. 

 

1.5. Резиме 

 

 Пошто сва ова инфрастуктура служи за обављање комуналних дјелатности које су од јавног 

интереса није потребно посебно наглашавати њен значај, јер се  ради о потребама грађана које су 

свакодневне и биолошки потребне (вода, чистоћа, здравље). 

 Сва ова инфраструктура је власништво локалне заједнице, општине, а у најширем смислу 

грађана, те је потребно исту стално и уредно одржавати на високом нивоу како би функционисала, а 

све то је уско везано са финансијским средствима, које је потребно обезбједити без обзира на 

проблеме. 
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2. ЛОКАЛНА ПУТНА МРЕЖА И УЛИЦЕ – САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Саобраћајну инфраструктуру на подручју општине чине: 

магистрални пут М-14, Нови Град – Костајница- Козарска Дубица, 

регионални пут Р-475 , Костајница – Приједор, 

локални путна мрежа и градске улице, 

некатегорисани путеви. 

Магистралним путем М-14, Нови Град – Костајница- Козарска Дубица, општина Костајница је 

доста добро саобраћајно повезана са сусједним општинама и са осталим дијеловима РС и БиХ,  а са 

граничним прелазом и са сусједном Републиком Хрватском. Дио забилазнице је изграђен у дужини 

од 1250 метара а потребно је да се добије употребна дозвола па да се тај дио саобраћајнице 

званично стави у функцију. Као следећи корак поставља се потреба  изградња  дијела заобилазнице 

из правца Козарске Дубице цца 700 метара који нису спорни, док остали дио остаје да се ријеши 

паралелно са разрјешавањем питања границе између РС (БиХ) и РХ односно рјешавањем имовинско 

–правних односа и откупом земљишта за изградњу заобилазнице. Самом изградњом дијела 

заобилазнице добио се атрактиван и погодан дио града за изградњу тржно-пословних зона. 

Регионалним путем Р-475, Костајница – Приједор чији је дио асвалтиран у дужини од 6,0 км 

добар дио села наше општине приближио се центру односно административном средишту, а 

неасвалтирани дио износи 5,5км  на подручју наше општине, за чију реализацију је потребно 

обезбједити финансијска средства од ЈП „ПутевиРС“ и Владе РС.  

Као наредни корак побољшању локалне саобраћајне инфраструктуре потребно је извршити 

модернизацију важнијих путних праваца који се наслаљају на већ изграђене асфалтне путеве као што 

су села Гумњани, Календери и Петриња. Наведени путни правци су аплицирани за модернизацију 

путем РП РС (социјална компонента) и надамо се њиховој реализацији ове године.  

Некатегорисани путеви на подручју општине нису предмет модернизације-асвалтирање осим 

што се на тим путевима интервентно ради у циљу проходности тих путева и ако се укаже потреба за 

интервенцијом на некатегориснаим путевима. Одржавање локалних и некатегорисаних путева се 

врши у складу са програмом који усвоји СО Костајница.  

 

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА-НН И ВН ВОДОВИ 

             Генерално гледајући општина Костајница  има нормално и уредно снабдјевање ел.енергијом. 

У самом граду извршена је санација нисконапонске мреже (око90%), дрвени стубови су замјењени са 

бетонским стубовима а АЛ ужад су замјењена са СКС каблом. 

Уназад неколико година изграђено је неколико трафостаница са чиме је побољшано 

снабдијевање грађана електричном енергијом. У току су радови на реконструкцији нисконапонске 

мреже у улицама: Бубњарица, Брдска, Мракодол, Васе Пелагића и Ташли бунар. 

У припремној фази је израда пројектне документације за изградњу трафостанице Брдо 2 са 20 

киловолтним водом, изградњом  ДКВ прстена Бубњарица-Зечево брдо и реконструкцијом дијела 

нисконапонске мреже (дио Зечева брда ће имати квалитетније снабдијевање ел. енергијом). 

У сарадњи са пословницом Електродистрибуције у Костајници планира се реконструкција 

нисконапонске мреже у насељу Тавија и Чекиновцу. 
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4. ЈАВНА РАСВЈЕТА 

Проблем јавне расвјете је што се изградња јавне расвјете у ранијем периоду одвијала  

неплански, без правих пројектних рјешења и сагледавања стања узрока проблема. За наредни 

период је првенствено потребно урадити генерално снимање постојећег стања јавне расвјете, израда 

пројекта а затим извођење радова како би се добила квалитетна и економична јавна расвјета. 

У току су радови на реконструкцији јавне расвјете замјеном дотрајалих расвјетних тијела са 

постављањем нових расвјетних тијела у улицама: Бубњарица, Брдска, Мракодол, Васе Пелагића, 

Ташли бунар и Чекиновац. 

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

       Стање телекомуникационе инфраструктуре на подручју општине Костајница је на врло 

задовољавајућем нивоу који прати најсавременија свјетска достигнућа у овој области. Поред услуга 

фиксне и мобилне телефоније, као и услуга Интернета (тзв. ADSL сервис) може се очекивати да ће 

грађани наше Општине добити понуду за дигиталну телевизију на бази интернет протокола или 

скраћено IPTV сервис. 

 

6.ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У осталу инфраструктуру и комуналне објекте можемо сврстати : 

- паркиралишта 

 

Паркиралишта 

 У току је потписивање Уговора са извођачем радова на уређењу паркиралишта (асвалтирање, 

обиљежавање паркинг мјеста) као и постављање аутомата за наплату са чиме ће се знатно уредити 

ова област. 

ЗАКЉУЧАК: 

Комунална инфраструктура објективно је оптерећена заостацима из ранијег периода. Иако су 

направљени одређени помаци у појединим областима евидентни су проблеми и потешкоће у 

функционисању. По питању рјешавања проблема инфраструктуре као најважнији приоритети се 

намећу рјешавање водоснабдјевања, канализационе мреже , изградња локалне путне мреже и 

улица, јавне расвјете и других мањих комуналних проблема.  

  Информација урађена на основу добивених информација и података од јавних предузећа  

„Комунално“, „Електродистрибуција“ и Телекомуникације РС. 

                                                                            Информацију припремило: 

                    Одјељење за Општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове 

                                                                                

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                               Марко Чолић, дипл. ек., с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-206/10 
Датум: 28.05.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 28.05.2010 године, усвојила је : 
 
 
 

 

О Д Л У К У 
  
 
 

1.Прихвата се Информација о засијаним површинама  у прољетној сјетви  2010. 
године. 

 
 

2.Саставни дио ове Одлуке је Информација о засијаним површинама у прољетној 
сјетви  2010. године. 

 
 

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

гласнику општине Костајница “. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић , инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

            НАЧЕЛНИК  

Административна служба  

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности  

Виши стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду 

Дана:12.05.2010. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

                                                                    

ИНФОРМАЦИЈА 

О ЗАСИЈАНИМ ПОВРШИНАМА У  ПРОЉЕТНОЈ СЈЕТВИ 2010. ГОДИНЕ 

 

              Обављање прољетне сјетве  у овој години одложили су и успорили 

неповољни временски услови. Ниске температуре, дуго задржавање снијежног 

покривача и влажно земљиште неповољно за обраду, помјерили су обављање 

прољетних пољопривредних радова  и ван агротехничких рокова, нарочито у сјетви 

јарих стрних култура. 

              Сјетва зоби је обављена са приличним закашњењем, а што је видљиво и по 

тренутном стању усјева, док сјетва јарог јечма углавном није ни обављена због 

кашњења изазваног лошим временским условима. Стрне културе засијане у току 

јесени, а нарочито пшеница, су у добром стању, тренутно у фази завршетка влатања 

и почетка класања.  Пољопривредни произвођачи су на основу савјета стручњака и 

властитог искуства примјенили потребне агротехничке мјере, односно, извршили 

прихрањивање озимих култура и њихову заштиту од корова, и штетника. На нашим 

подручјима доминирају углавном широколисни корови у стрним житима, а од 

штетника опасност представља лема (Oulema melanopus),а од болести пепелница и 

житна рђа. 

            Припрема земљишта за обављање прољетне сјетве, урађена је током јесени, 

односно извршено је јесење дубоко орање које акумулира веће количине влаге  за 

прољетне усијеве, на тежим земљиштима или у току прољећа на лакшим и на 

нагнутим теренима.  

     Помоћ пољопривредницима за обављање прољетне сјетве, пружило је и 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, обезбједивши потребне 

количине регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива за  прољетну 

сјетву и прихрану озимих усјева, а што је дефинисано Правилником  о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2010 

годину. Правилником је предвиђено да се подстицајана средства за прољетну сјетву  
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одобравају за регресирање дизел горива, вјештачког ђубрива KAN (27%N) NPK 

15.15.15 и NPK 7.20:30. 

                Општинска пољопривредна служба је у складу са упутством Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде,преузела изјаве пољопривредника о 

начину кориштења обрадивих површина за сјетву.  На основу достављених изјава и 

спецификације корисника подршке по јединици сјетвене површине у 2010. години, 

Министарство пољопривреде је утврдило је норме и количине регресираног дизел 

горива  од 100 литара по хектару за ратарске и повртларске усјеве, а 60 литара по 

хектару за воћњаке и вјештачког ђубрива KAN (27% N)  100 килограма по хектару, 

NPK 15:15:15 250 кг/ха, NPK 7:20:30 250 кг/ха за воћњаке.   

Испорука регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива 

пољопривредницима  на подручју наше општине почела је на вријеме с обзиром на 

почетак сјетве осим дјелимичног кашњења за обављање прихране озимих усјева. 

Утврђена цијена регресираног дизел горива  износи  1,40  КМ за 1 литар, а  

вјештачког ђубрива ће бити 20% умањена у односу на набавну цијену, а што је 

снизило  укупне трошкове прољетне сјетве и олакшало пољопривредницима њено 

обављање      

 Преузете количине вјештачког ђубрива, пољопривредници могу надокнадити 

испоруком жита стандардног квалитета и то тако што ће за: 

- 1 кг вјештачког ђубрива  NPK 15:15:15 испоручити 2,0 кг 

меркантилне пшенице рода 2010 године или 2,2 кг меркантилног 

кукуруза  

- 1 кг вјештачког ђубрива  KAN (27% N) испоручити 1,4 кг меркантилне 

пшенице или 1,5 кг меркантилног кукуруза. 

  Цијена вјештачког ђубрива NPK 7:20:30  испорученог за воћаре износи 1,15 КМ/кг. 

 

Општинска пољопривредна служба је преузела од Републичке дирекције за 

робне резерве попратну документацију, (уговоре, бонове и отпремнице) на основу 

којих су пољопривредници преузимали одобрене количине горива и ђубрива. 

 

ДИЗЕЛ ГОРИВО 

Р.бр. НАЗИВ  БРОЈ И КОЛИЧИНЕ 

1. Укупан број одобрених 

захтјева 

238 

2. Одобрене количине  Д-2/л 78.537 

3. Укупан број пољопривредника 

који су преузели Д-2 

236 

4.  Преузете количине Д-2/л 78.137 

5.  Пољопривредници који нису 

преузели Д-2 

2 

6. Количина непреузетог Д-2/л 400 
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ВЈЕШТЧКО ЂУБРИВО KAN (27%N), NPK 15:15:15: И NPK  7:20:30    

Р. 

бр.  

НАЗИВ  БРОЈ И КОЛИЧИНА 

1. Одобрени захтјеви                 238 

2. Одобрене количине вјештачког 

ђубрива 

   73.900 кг KAN (27%N) 

128.600  кг NPK  15:15:15 

    3.500  кг NPK    7:20:30 

206.000  кг УКУПНО 

3. Број пољопривредника и 

преузете   количине 

130 пољ.  ...... 44.250 кг KAN 

110 пољ. ........60.800 кг NPK  

    7 пољ. ..........2.750 кг NPK 

УКУПНО       107.800 кг 

4. Број пољопривредника који 

нису преузели и непреузете 

количине 

108 пољ.........29.650 кг KAN 

128 пољ. .......67.800 кг NPK 

    2 пољ..............750 кг NPK 

УКУПНО........98.200 кг 

 

          Одобрене количине вјештачког ђубрива пољопривредници још  могу преузети  

са складишта. 

 

         На основу изјава пољопривредника о начину кориштења обрадивих површина, 

које је преузела општинска  пољопривредна служба  и осталих података, у 

прољетној сјетви 2010 године на подручју наше општине засијане су следеће 

површине: 

 

 

Р. 

бр. 

ВРСТА УСЈЕВА  ЗАСИЈАНЕ 

ПОВРШИНЕ У 

2009 ГОДИНИ  

      /ха/ 

ВРСТА УСЈЕВА ЗАСИЈАНЕ 

ПОВРШИНЕ 

У 2010 

ГОДИНИ  

         /ха/ 

1. Стрна жита (јара) 63 Стрна жита (јара) 48 

2. Кукуруз 558 Кукуруз 450 

3. Крмно биље 123 Крмно биље 41 

4. Поврће   90 Поврће 95 

5. Уљарице 1 Уљарице 1 

6. Површине воћњака 

за одржавање 

19 Површине 

воћњака за 

одржавање 

14 

7. УКУПНО 879  649 
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             Из података наведених у предходној табели видљиво да је дошло до 

смањења укупних пријављених односно планираних сјетвених површина на подручју 

општине, а што је посебно изражено код панираних површина под кукурузом и 

крмним биљем. 

              Пољопривредни произвођачи су за обавављање прољетне сјетве 

располагали са довољно механизације, трактора и прикључних оруђа, а коју су 

дјелимично зановили у задњих неколико година, властитим средствима и путем 

повољних подстицаја за обнову пољопривредне механизације које је обезбједило 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

 

Виши стручни сарадник за 

пољопривреду и водопривреду 

/Стијак Мирослав инж./с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

      НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 991/10. 

Датум: 20.05.2010. 

 

 

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

број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени гласник општине Б. 

Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2009. годину 

(„Службени гласник општине Костајница број 18/09.) д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1.Одобрава се реалокација средстава  „Средња стручна школа“ Костајница  (потрошачка  

јединица  08150037), са позиције: 

 

-611 200 – Накнаде трошкова  запослених   2.300,00 КМ 

 

 

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

 

са позиције: 

-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „Средња стручна школа“ 

Костајница – 08150037)      2.300,00  КМ 

 

на позиције 

-613300 – Трошкови  комуналних  и комуникационих услуга (потрошачка  јединица „Средња 

стручна школа“ Костајница – 08150037)     300,00 КМ 

-613400-Набавка материјала (потрошачка јединица  „Средња  стручна школа“ Костајница-

08150037)        1.000,00 КМ 

-613500-Трошкови услуга  превоза и горива  (потрошачка јединица   „Средња  стручна школа“ 

Костајница – 08150037)      1.000,00 КМ 

 

 

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

дјелатности. 

 

4.Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Костајница“. 

 

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                      /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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С А Д Р Ж А Ј : 

 

-Одлука о утврђивању  базне цијене  за обрачун трошкова  уређења градског грађевинског   

   земљишта на подручју  општине Костајница.........................................................  стр 1 

 

-Одлука о уређењу  игралишта за мале спортове  (изградња трибина).............  стр 2 

 

-Одлука  о уређењу  игралишта за мале спортове.................................................  стр 3 

 

-Одлука о  уређењу  друштвених домова  у насељеним мјестима  на подручју   

  Општине Костајница.................................................................................................  стр 4 

 

-Одлука о усвајању Програма одржавања  и заштите  локалних путева, некатегорисаних 

  јавних  путева и улица у насељима .......................................................................  стр 5-7 

 

-Одлука о плану размјештаја   привременог дограђеног објекта  Кафе бар „Корзо“.. стр 8-10 

 

-Одлука – Информација  о извршењу буџета  општине  за први квартал 2010.год....  стр 11 

 

-Одлука – Информација  о стању инфраструктуре  на подручју општине Костајница.. стр 12-17 

 

-Одлука – Информација  о засијаним површинама  у прољетној сјетви  2010.год...     стр 18-22 

 

-Одлука  о одобрењу реалокације средстава........................................................................ стр 23  

 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

 

        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

  Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

 


