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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-295/10. 

Датум: 13.07.2010. 

 

 

               На основу члана 25. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Српске'': број 93/06 ) 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  13.07.2010. године доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ УСЈЕВА И ЗАСАДА ОД ПОЉСКЕ 

ШТЕТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о заштити усјева и засада од пољске штете на пољопривредном 

земљишту, број: 01-013-363/09 од  30.11.2009. године члан 14. се брише, а нови гласи: 

 „Надзор над спровођењем Одлуке о заштити усјева и засада од пољске штете на 

пољопривредном земљишу врше републички пољопривредни инспектор и општински 

комунални полицајац“. 

 

Члан 2. 

 

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

општине Костајница. 

 

 

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 

                                                                                                     Петар Боројевић, инг. 



Број 8  21.07.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  2 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-289/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

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

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

подручју општине Костајница коју је припремио Одсјек за привреду и 
друштвене дјелатности, Виши стручни сарадник за пољопривреду и 
водопривреду. 

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

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:                                                                                                                   
                                                                                     Петар Боројевић, инг. с.р. 
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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: 30. 06. 2010. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОСТАЈНИЦА 

 
 

ИНФОРМАЦИЈА 
О СТАЊУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
 
            Стање у области пољопривредне производње, условљено је укупним 
стањем које прати ову грану привреде у Републици Српској. Узимајући у обзир 
расположиве природне потенцијале, пољопривреда је значајан сектор који пружа 
могућности новог запошљавања и економског развоја, а што је видљиво и  у 
промјени односа и већој пажњи која се посвећује  овој грани привреде. 
           Раположиво пољопривредно земљиште и остали пољопривредни ресурси 
на подручју наше општине нису искориштени у оном капацитету који имају и 
пружају веће могућности развоја и кориштења, увођењем нових култура, сорти и 
примјеном модерних технологија пољопривредне производње. 
             На основу расположивих  података о сјетвеним површинама евидентно је 
смањење укупно засијаних површина и ако Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде кроз систем подстицаја помаже пољопривредну 
производњу у свим областима. Раст укупних трошкова по јединици сјетвене 
површине и нестабилно тржиште пољопривредних производа значајно утичу на 
квалитет примјенјене агротехнике  и  интерес пољопривредника за бављење 
одређеном производњом. 
            Снабдјевеност пољопривредника  потребним сјеменским  и осталим 
материјалом за обављање сјетве и садње, заштитним средствима је 
задовољавајуће. 
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1. Ратарско- повртларска производња 

 
        Обављање јесење сјетве стрних жита, на подручју наше општине пратиле су 
релативно високе температуре и недостатак падавина односно мањком влаге у 
земљишту, крајем љета и почетком јесени. Високе температуре изнад просјека 
убразале су бербу кукуруза, тако да је сјетва  
озимих култура почела и прије агротехничких рокова. Пољопривредници су имали 
на располагању довољне количине сјемена и минералног ђубрива за обављање 
сјетве. Примјетно је смањен интерес наших пољопривредника за сјетву стрних 

жита,  а нарочито пшенице. Пољопривредници  се више одлучују за сјетву јечма , 
тритикалеа и зоби које користе као сточну храну на властитим имањима. 

Министарство пољопривреде,  шумарства и водопривред је обезбиједило 
сјеменску пшеницу за пољопривредне произвођаче као подстицајну мјеру, а која би  
се враћала у току ове године предајом произведене меркантилне пшенице у омјеру 

2 килограма меркантилне за 1 килограм сјеменске пшенице. 
                На основу података о пријави сјетвених површина, које је прикупила 
општинска пољопривредна служба, сјетва озимих стрних жита (пшенице, јечма и 
тритикалеа)  на подручју општине обављена је на укупно 230 хектара, а крмног 
биља на цца 8 ха.  Довољне количине падавина у току прољећа погодовале су 
озимим житима, тако да се, уз на вријеме примјењену  заштиту  од болести, корова 
и прихрану може очекивати задовољавајући принос.  
   Обављање прољетне сјетве у овој години одложили су и успорили неповољни 
временски услови. Ниске температуре,  задржавање снијежног покривача  и 
влажно земљиште неповољно за обраду помјерили су обављање прољетних 
радова, нарочито сјетву јарих стрних култура. 
              Стрна жита су у фази  воштане  зриобе, а жетву раних сорти јечма 
успоравају лоши  временски услови. Проблем представља старост механизације 
односно житних комбајана којима се врши жетва на подручју наше општине (9 
комбајна старости преко 20 година). 
              Косидба и спремање крмног биља, ''првог'' откоса је углавном завршена 
иако су је тежавали временски услови, односно период кишног времена. 
             Сјетва кукуруза, овог прољећа, обављена је у доста неповољним условима 
и са дјеломичним кашњењем, нарочито на парцелама у низинском дјелу општине 
због кишног периода који је проузрочио излијевање Уне и њених притока и пораст 
нивоа подземних вода. На дијелу парцела које су плављене пољопривредници су 
морали извршити пресијавање парцела, дио парцела под стрним жтима преорати и 
сијати хибриде ранијих група зрења односно умјесто сјетве кукуруза за зрно сијати 
за силажу.  
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Сјетва кукуруза овог прољећа је обављена на цца 450 ха, а што је мања 

површина у односу на  предходне  године. Основни разлог смањења сјетвених 
површина под кукурузом је високи трошкови ове прозводње појединици сјетвене 
површине који у просјеку износе цца 2.000 КМ/ха. Додатни проблем, овог прољећа, 
представња заштита кукуруза од корова која се мора обавити поред основне 
заштите и корективна због интензивног пораста корова изазваног влажним 
временом и успореног развоја усјева. На овај проблем пољопривредници су 
упозорени од стране општинске пољопривредне службе.  
           Сјетвене површине у прољетној сјетви 2010. године.     

Р. БР. ВРСТА УСЈЕВА  ЗАСИЈАНЕ ПОВРШИНЕ У ХА 

1. Стрна жита (јара) 48 

2. Кукуруз 450 

3. Крмно биље  41 

4. Поврће 95 

5. Уљарице 1 

6. УКУПНО 635 

  
                 У задњих неколико година повећан је интерес произвођача за 
производњу поврћа, нарочито паприке, тако да је засађено цца  5    хектара поврћа 
за тржиште . Ове године је у  сарадњи са СПЗ ''Агромеркантилија'' из Велике 
Кладуше у организованој производњи засијано цца 3,7 хектара површине 
краставцем ''корнишоном'' код 23 произвођача.  
 

2. Сточарска производња и производња млијека 

 
        Пољопривредни произвођачи на подручју наше општине у овој области 
углавном су усмјерени на говедарску производњу, узгој свиња и све више на 
овчарство. Узимајући у обзир расположиве могућности , постоје услови за 
проширење и унапређење ове врсте производње.  
        У области производње и узгоја  приплодних јуница у току прошле године 49 
произвођача је уведено у регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке, а који 
су пријавили 69 грла грла уписаних  у матичну евиденцију, коју води Агенција за 
узгој и селекцију у сточарству, а у складу са Програмом узгоја говеда у Републици 
Српској. 
         Исплатом премија за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке у 
предходне двије године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
дало је значајан подстицаја повећању броја, расног састава и квалитета млијечних 
грла код наших произвођача.  

Организовани откуп млијека на подручју наше општине врше ''Млијеко-
продукт'' из Козарске Дубице и  ''Мљекара Чулић д.о.о.''  Приједор.  
      У току 2009 године на подручју општине Костајница откупљено је цца 600.000 
литара млијека. Примјена новог Правилника о квалитету свјежег  
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сировог млијека изазвала је одређене проблеме тако да је каснила исплата 
премије за откупљено млијеко. 
              Узгојем свиња бави се значајана број произвођача али углавном за 
властите потребе и мањим  дијелом за  тржиште. Већих робних произвођача има 
само неколико, а од чега се узгојем крмача за  прашење  три већа прооизвођача 
који посједују од 15 до 20 прасилица и квалитетне мушке приплодњаке. 
            Овчарском производњом се бави значајан број домаћинстава која држе 
мањи број грла (20-30) али постоји и шест регистрованих прозвођача који у узгоју 
имају цца 800 грла.У току је поступак обиљежавања, а што је услов за остваривање 
права на премију. За даљњи развој ове врсте сточарске производње постоје 
повољни услови, слободан простор за испашу  и релативно мали трошкови 
улагања. 
 

3. Воћарска производња 

 
        Подручје општине Костајница  располаже са  добрим агролкиматским  и 
орографским   условима  за развој воћарства, а посебно у простору горњег 
платоа.  Плантажним узгојем воћа , нарочито јабуке, бави се све већи број 
произвођача. Током 2009. године на продручју општине засађено је 3,3 хектара 
нових воћњака са цца 6.000 садница јабуке, крушке и шљиве.  На подручју 
општине , тренутно под воћним засадима у систему плантажног узгоја засађено 
је цца 16 хектара са цца  31.000 стабала, углавном јабуке и нешто мање крушке 
и шљиве.  
          Током прољећа почела је и садња малине која до сада није била код нас 
заступљена као воћна враста у плантжном узгоју. Саднице је обезбједила СЗП 
''Агромеркантилија''', а засађен је укупно 1 хектар са 10.000 садница сорте 
''Виламет''  код четворице произвођача.  Већи број пољопривредника   је 
показао интерес да у току наредне јесени засади нове површине под малином. 
         Увођењем плантажног начина узгоја воћа,  усвајањем нових технологија, 
узгојних облика и савремених сорти, воћарство и код нас постаје профитабилна 
грана пољопривредне производње.   

 
4. Пчеларство 

 
          Пеларска производња претрпјела је овог прољећа значајне штете 
изазване лошим временским условима, што се одразило на квалитет пчелиње 
паше , стање пчелињих друштава и принос по кошници.  Педставници локалног 
удружења пчелара предлажу проглашење елементарне непогоде за ову врсту 
производње како су урадиле неке сусједне општине.  
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         Пчеларском производњом на подручју наше општине, организовано се 
бави 24 пчелара, који су организовани у оквиру локалног друштва пчелара 
''КЕСТЕН'' Костајница. Чланови друштва према евиденцији посједују 1650 
пчелињих друштава. Тренутно се унутар друштва води активност на 
прикупљању и ажурирању подака о члановима и броју друштава ради 
подношења захтјева за остваривање права на подстицајна средства. 
Пољопривредна стручна служба општине је у сарадњи са удружењем пчелара 
је доставило  Агенцији  за безбиједност хране Б и Х, упитник за заштиту 
оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа прехрамбених 
производа, у коме смо пријавили костајнички мед од кестена као оригинални 
производ са географским поријеклом. 
 

 
5.    Сарадња са научно- истраживачким и образовним институцијама      у                        
области пољопривредне производње 
 

              Општина Костајница је и у овој години наставила већ започету  сарадњу са 
Пољопривредним институтом Републике српске, у  циљу  унапређења  постојеће и 
развоја нових видова пољопривредне  производње. Сарадња је дефинаисана у 
оквиру три програма:  
 

���� ''Унапређење сточарства у оппштини Костајница'' 

���� ''Унапређење воћарске производње у општини Костајница'' 

���� ''Унапређење  повртарске производње у оппштини Костајница'' 

 
          Овим програнима утврђене  су обавезе института које обухватају обилазак 
терена на подручју општине, пружање савјета прољопривредним произвођачима 
,одржавање предавања и практичне обуке, упознавање произвођача са сортама и 
начинима савремене производње и остали облици сарадње у циљу  реализације  
програма.  
 
            У току предхоног периода од стране представника института  обављено је 
неколико предавања и практичне теренске наставе. 

У оквиру наведене сарадње,представници општинске пољопривредне 
службе присуствовали су манифестацији ''Дани поља стрних жита '' коју организује 
Пољопривредни институт Републике Српске. 
            Добра сарадња на унапређењу аграра је постигнута  и са Агенцијом за узгој 
и селекцију у сточарству и Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди 
и ветеринарским станицама. 
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6. Програм подстицајних мјера у пољопривреди 

 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  је и 

ове године планирало средства за унапређење пољопривреде кроз систем  
подстицајних мјера.  Правилником о условима и начину остваривању новчаних 
подстицаја  за развој пољопривреде и села дефинисани су услови, начин 
остваривања,  износи новчаних подстицаја и обавезе корисника подстицаја. Право 
на новчане подстицаје за развој пољопривреде и села, корисници остварују кроз 
подршку производњи и дохотку, подршку руралном развоју, интервентне мјере и 
ванредне потребе. 

  Пољопривредни произвођачи са подручја наше општине,  су у току 2009.године  
 остварили право на различите видове подстицаја : 
- захтјеве за остваривање права на регресирано дизел гориво и вјештачко 

ђубриво за прољетну сјетву 2009. Године поднијело је 260  

- пољопривредника, на основу којих им је испоручено 62.199 литара Д-2 И 

45.400 кг вјештачког ђубрива 

- захтјеве за обезбијеђење сјеменске пшеице путем Републичке дирекције за 

робне резерве поднијело је 6 пољопривредника  

- захтјеве за подстицајна средства за набавку пољопривредне механизације 

поднијело је 6 произвођача  

- захтјеве за исплату премије за производњу квалитетно приплодне стоке 

поднијело је 49 произвођача 

- захтјеви за остваривање права на премију за продају воћа поврћа поднијело 4 

пољопривредника  

- захтјеве за подстицаје за подизање засада воћа поднијело 5 произвођача 

- захтјеве за остваривање права на регресирано дизел гориво и вјештачко 

ђубриво за прољетну сјетву и прихрану усјева  у 2010. години   поднијело је  

247 пољопривредника, а одобрене количине су 78.137 литара Д-2 и 206 тона 
вјештачког ђубрива 

 
        У првој половини 2010. године, захтјеве за подстицајна средства за  обнову 
пољопривредне механизације поднијело  9 произвођача (2 за куповину 
пољопривредног трактора, 1 куповина култиватора и 6 за куповину прикључних 
оруђа). 
Завршена је исплата подстицајних средстава за развој пољопривреде и села на 
локалном нивоу.На основу 160 поднешених  захтјева исплаћено је 45.650 КМ. 
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- Премија за производњу млијека                                                     12.791,89 

- Сезонске интервенције                                                                         200,00 

- Подизање засада воћа                                                                       5.594,30 

- Премија за произведено и продато воће                                           1939,34 

- Премија за производњу и узгој пчела                                               6.492,00 

- Производња и узгој приплодних јуница                                          12.200,00 

- Подстицајна средства за набавку пољопривредне механизације 4.088,00  

- Изградња и адаптација објеката                                                          624,96 

- 7 - 

- Набавка и изградња пластеника                                                          945,00 

 
        Општинска пољопривредна служба пружа савјетодавне и остале стручне 
услуге пољопривредним произвођачима редовним обиласком подручја општине, 
праћењем стања нових засада, путем емисија на локалном радију и објављивањем 
пољопривредног билтена на званичној интернет презентацији општине Костајница. 
       На подручју општине током предходног периода дошло је до излијевања воде 
из водотока  Стригове, Тавије,  ријеке Уне и површинских бујичних вода, које су 
причиниле значајне штете на пољопривредним парцелама и усјевима кукуруза , 
стрних жита и ливадама у селима Мракодол, Мраово Поље и Петриња.  
Захтјеве за прцјену настале штете поднијело је 154 пољопривредника. Општинска 
комисија је тренутно обилази полављена подручја и  врши процјену настале штете. 
 
 

Виши стручни сарадник за 
пољопривреду и водопривреду 

/Стијак Мирослав инж./ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-290/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

1. Усваја се Полугодишњи Извјештај о остваривању Програма рада СО-е у 
2010. години, број: 01-013-287/10. 

 
 
2. Саставни дио ове Одлуке је Полугодишњи Извјештај о остваривању 

Програма рада СО-е у 2010. години. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 
                                                                                      Петар Боројевић, инг. с.р 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 Број: 01-013-287/10. 

Датум: 13.07.2010. 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 

о остваривању Програма рада СО-е у 2010. години 

 

 

Програм рада СО-е Костајница за 2010. годину усвојен је на редовној сједници СО-е 

одржаној дана 29.12.2009. године. 

Програмом рада СО-е предвиђене су 54  редовне теме које се протежу од мјесеца 

фебруара до мјесеца децембра. 

За прво полугодиште 2010 године предвиђено је 30 редовних тема за сједнице СО-е 

и то како слиједи: 

 

ФЕБРУАР 

1.  Разматрање Информације о стању у области против-пожарне заштите  

а/ доношење закључака  о континуираном прању улица, 

2.   Имовинско правна питања – захтјеви и представке, 

3.  Приједлог програма развоја пољопривреде  и подстицајних мјера на подручју општине 

Костајница, 

4.  Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Начелника општине за 2009 годину, 

5. Разматрање  и усвајање приједлога Програма рада начелника Општине за 2010.годину, 

6. Разматрање  и усвајање Извјештаја о реализацији пројеката из Стратешког развојног 

плана. 

 

МАРТ 

1.  Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница, 

2.  Разматрање  и усвајање  завршног рачуна Буџета  општине за 2009.годину, 

3. Праћење активности  о изради урбанистичког  и регулационог плана  општине 

Костајница, 

 4. Разматрање  и усвајање приједлога  Програма  о одржавању  локалних и 

некатегорисаних  путева и улица (приоритети, текући проблеми), 

5.  Информација о информисању грађана, 

6. Разматрање и усвајање  годишњег Извјештаја  о раду сталних  радних тијела  за 

2009.годину, 

7. Разматрање и усвајање  годишњег Извјештаја  о финансијско-материјалном пословању 

корисника буџета за  2009.годину, 

8. Разматрање и усвајање  приједлога Одлуке о подстицајним мјерама за отварање нових 

радних мјеста, нарочито производних , са приједлогом мјера, 
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9. Разматрање Информације о реализацији пројекта проширења и коначног рјешавања  

статуса „Градског гробља“ (надлежност, пројектовање, уређење, газдовање, проширење). 

 

АПРИЛ 

1. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју општине 

Костајница, 

2.  Разматрање  Информације о заштити човјекове околине, 

3. Годишњи  Извјештај о раду предузећа и установа којих је оснивач општина Костајница и 

годишњи извјештај о раду Управних и Надзорних одбора  предузећа и установа којих је 

оснивач општина Костајница. 

 

МАЈ 

1. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви, 

2. Разматрање  Информације о стању инфраструктуре, 

3. Разматрање Информације  о извршењу буџета за први квартал  2010.године, 

4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о уређењу друштвених домова у насељеним 

мјестима на подручју општине Костајница, 

5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о уређењу водотока на подручју општине 

Костајница, 

6. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница. 

 

ЈУН 

1. Разматрање проблематике у комуналној дјелатности, 

2. Разматрање Информације о реализацији пројеката на подручији општине Костајница, са 

посебним освртом на реализацију пројеката који се финансирају  из развојног програма 

Владе РС, 

3. Разматрање и усвајање  Извјештаја о реализацији  пројекта из области  водоснабдијевања  

(KFW банка и  GOV WADE), 

4. Разматрање и усвајање  приједлога Одлуке о  заштити  од  пожара, 

5. Разматрање и усвајање  приједлога Одлуке о мјерама  заштите од пожара, 

6. Покретање иницијативе за територијално комплетирање  територије  општине 

Костајница припајањем 5 села која су остала у саставу  подручја  општине К.Дубица. 

 

 

У фебруару мјесецу Скупштина је обрадила све планиране програмске теме. 

У марту мјесецу од 9 предвиђених програмских тема обрађено је 8. Није обрађена 

тема „Разматрање и усвајање  приједлога Одлуке о подстицајним мјерама за отварање 

нових радних мјеста, нарочито производних , са приједлогом мјера“. 

У априлу мјесецу Скупштина је обрадила све планиране програмске теме. 
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У мају мјесецу од 6 предвиђених програмских тема обрађено је 5. Није обрађена 

тема „Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о уређењу водотока на подручју општине 

Костајница“. 

У јуну мјесецу од 6 предвиђених програмских тема обрађено 3. Нису обрађене теме: 

„Разматрање и усвајање  приједлога Одлуке о мјерама  заштите од пожара“, „Покретање 

иницијативе за територијално комплетирање  територије  општине Костајница припајањем 

5 села која су остала у саставу  подручја  општине К.Дубица“ и „Разматрање  и усвајање  

Одлука СО-е  у 2009. години   чије обавезе доношења  произлазе из законских прописа“. 

 

 Узимајући у обзир све наведено Скупштина општине Костајница је од 30 

предвиђених програмских тема за прво полугодиште 2010 године обрадила 25 програмских 

тема, али се предвиђа да ће се теме које нису обрађене у првом полугодишту обрадити у 

другом полугодишту 2010 године. 

 

 

 

 

 

                 СЕКРЕТАР СО-е:                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 

    Свјетлана Бајалица, дипл. прав.                                          Петар Боројевић, инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013- 291/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Усвајају се Полугодишњи Извјештаји о раду сталних радних тијела СО-е 
Костајница за 2010. годину и то:  

- Комисија за избор и именовања, награде и признања, 
- Мандатско-имунитетска комисија, 
- Комисија за статутарна питања,пословник, прописе, представке и притужбе 
грађана, 
- Етички одбор, 
- Комисија за буџет и финансије, 
- Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима, 
- Комисија за вјерска питања, 
- Комисија за борачка питања, 
- Комисија за културу, заштиту околине, културног и природног наслијеђа, 
- Комисија за спорт и питања младих, 
- Комисија за послове из стамбене области, 
- Комисија за једнакост и равноправност полова у општини, 
Комисија за праћење реализације Стратегије партнерства. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 
                                                                                       Петар Боројевић, инг. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013- 292/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Прихватају се Информације о стању невладиних организација на подручју 
општине Костајница, и то: 

- Удружење пензионера општине Костајница, број: 01-69/10., 
- Удружење за помоћ особама са посебним потребама „Нада“ Костајница, број: 01-
013255/10, 
- Црвени крст Републике Српске ООЦК – Костајница, број: 09/11-08/10., 
- Омладински клуб „Феникс“ Костајница, 
- Добровољно ватрогасно друштво Костајница, број: 35/10, 
- Омладински савјет Костајница, број: 07-4/10., 
- Мото клуб „Духови“ Костајница, број: 15/10. 
 

2. Саставни дио ове Одлуке су Информације о стању невладиних 
организацијана подручју општине Костајница из тачке 1. ове Одлуке. 

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

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:                                                               
                                                                                      Петар Боројевић, инг. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-293/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Прихвата се Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју 
општине Костајница у 2010. години, коју је припремило Министарство 
унутрашњих послова, Центар јавне безбједности Бања Лука, Полицијска 
станица Костајница . 

 
 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о стању безбједности саобраћаја 

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.с.р 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-296/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1.   Прихвата се Информација о реализацији пројеката на подручју општине 
Костајница, са посебним освртом на реализацију пројекта који се финансирају 
из развојног програма Владе РС, број:02-020-1502/10, 
 
 
4. Саставни дио ове Одлуке је Информација о реализацији пројеката на 

подручју општине Костајница, са посебним освртом на реализацију пројекта 
који се финансирају из развојног програма Владе РС, 

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

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:                                                                       
                                                                                       Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-1502/10 

Датум: 05.07.2010. године 

 

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 Предмет: Информација о реализацији пројеката на подручју општине 

Костајница, са посебним освртом  на реализацију пројеката који се финансирају из 

развојног програма Владе РС 

 

 Општина Костајница  је аплицирала више  пројеката према разним институцијама и 

Влади РС, а осам пројеката је аплицирано према Развојном Програму Републике Српске (у 

даљем тексту: РПРС), од тога два пројекта су одобрена и то: Проширење водоводне мреже 

за насеља Петрињу, Грдановац, Тавија и Мракодол(Бубњарица) и асфалтирање локалног 

пута Тавија –Голобрађе. 

Пројекат на асфалтирању локалног пута Тавија –Голобрађе је у потпуности 

реализиран и за исти је издато одбрење за употребу односно пут је функцији.   

Пројекат проширења водоводне мреже за насеља   Петриња, Грдановац, Тавија  и 

Мракодол (Бубњарица) још није у потпуности завршен из разлога што извођач радова има 

одређених потешкоћа при извођењу радова.  Према информацији које смо добили од 

надзорног органа у потпуности је завршена водоводна линија према насељу Грдановац, 

линија у насељу Мракодол (Бубњарица), водоводна линија за насеље Тавија. Водоводна 

линија за насеље Петриња је положена цијев , а остаје да се изврши монтажа фазонских 

комада у четири шахте и изврши прекоп улице Ранка Шипке и изврши спајање водоводне 

линије за насеље Петриња. У  улици Петра Пеције је положена цијев и извршено спајање 

али је потребно извршити прикључивање кућних прикључака у наведеној улици и отпајање 

са старе водоводне линије. 

Осим ова два пројекта  до краја године се очекује реализација и почетак са осталим 

аплицираним пројектима а то су: 

1. Тржни центар „Блок 1“ – овај пројекат је  реализиран  у дијелу рјешавањем 

имовинско-правних односа из кредитних средства које је узела општина Костајница 

према постигнутим споразумима осим оних парцела за које није постигнут споразум 

па је покренут поступак експропријације. За овај пројекат је извршена измјена и 

допуна регулационог плана. 

2. Пословна зона – за овај пројекат је усвојена измјена и допуна регулационог плана 

„Блок 3“ као основ за почетак реализације пројекта. Такође за овај дио је у 

припреми односно прикупљање података за покретање поступка експропријације. 
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3. Локална путна мрежа –  

4. Изградња спортске дворане- 

5. Улична расвјета- 

6. Регулација водотока- 

За ова четири пројекта се чека сагласност ИРБ-а  како би се започело са реализациом и 

ових пројекта.Важно је напоменути да скоро сви аплицирани пројекти се спроведе у више 

година ,а најмање у двије календарске године. 

Поред ових пројеката из РПРС у току је реализација неколико нешто мањих  пројеката,  

али за општину Костајница важних пројеката а то су: 

1. Изградња и уређење паркиралишта- За овај пројекат је урађена пројектна техничка 

документација издата потребна одобрења и сагласности, проведена процедура 

избора извођача радова и очекује се завршетак цјелокупног пројекта за 15 дана. 

2. Реализација изградње сточне пијаце- За овај пројекат је урађена пројектно-техничка 

документација, издата урбанистичка сагласност и чека се добијања противпожарне 

сагласности како би се издало одбрење за грађење. У току је избор најповољнијег 

понуђача за прву фазу извођења радова на уређењу терена и израде ограде. 

3. Пројекат уређења православног гробља- По овом пројекту је урађено докупљивање 

земљишта за проширење гробља, извршено чишћење корова, извршено ограђивање 

гробља. Урађен је пројекат за изградњу капеле, издата је урбанистичка сагласност  и 

у току је издавање одобрења за грађење. Радови на капели су започели изградњом 

темеља и након тога су наствљени радови на изградњи капеле. 

4. Пројекат санације и реконструкције зграде општине је завршен у потпуности. 

5. Пројекат изградње канализационе мреже у насељу Тавија је завршена. 

6. Пројекат реконструкције зграде магистрата- По овом пројекту су се појавили 

одређени проблеми из разлога што извођач радова није тренутно у стању 

финансијски рјешити набавку потребне столарије а сви остали радови су везани за 

ову фазу радова. Са извођачем радова је обављено више састанака гдје је добијено 

обећање извођача  да  ће уложити додатне напоре и овај пројекат у што краћем року 

рјешити. 

 

Пројекат  реконструкције водоводне и канализационе мреже (КФВ-пројекат) је  обрађен у 

посебној информацији.   

 

 

 

 

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                            Марко Чолић, дипл.екон. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-297/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Прихвата се Информација о утрошеним средствима модернизације локалне 
путне мреже. 

 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршеној интерној ревизији 
реконструкције и модернизације градских улица и локалних путева 2007. – 
2008. и 2009. година. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:                                                                                                                   
                                                                                       Петар Боројевић, инг.с.р 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013- 298/10. 
Датум: 13.07.2010. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 13.07.2010 године, усвојила је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Прихвата се Информација о реализацији пројекта из области 
водоснабдијевања ( КfW банка и GOV WADE ). 
 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:                                                                                                                  
                                                                                       Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ), члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07), члана 23. став 1. 
Статута Центра за социјални рад, број: 00/01-608/95 и 01-530-2/05 и члана 56. 
Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 
и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 13.07.2010. 
године доноси следеће : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Костајница 

 
 

1. Именују се чланови Управног одбора Центра за социјални рад Костајница на 
мандатни период од 4 године у следећем саставу: 

 
1. Милан Микелић, 
2. Мухарема Мујчић, 
3. Данијела Јапранин. 

 
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење           број: 04-

013-614/06 од 06.04.2006. године. 
 

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

 
 
 
 
Број: 01-013-294/10. 
Датум:13.07.2010. 
 
 
 
                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 
                                                                                        Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
       НАЧЕЛНИК 
 
 
 На  основу члана   43. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник   
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине  
Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, број: 11/05 и 2/08) и члана 3. 
Одлуке о безбједности саобраћаја  и путевима   општине Костајница („Службени 
гласник општине  Костајница“, број  17/09), начелник општине Костајница, доноси: 
 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ  НАРЕДБЕ 
о  регулисању саобраћаја  на подручју општине Костајница 

 
 

Члан 1. 
 У Наредби о регулисању саобраћаја  на подручју општине Костајница  
(„Службени гласник  општине Костајница“, број: 02/10) поглављу V – ПАРКИРАЊЕ, 
у члану 11.под а) алинеја  2.брише се ријеч „са лијеве“ , а додаје се  „са десне“ тако 
да алинеја 2.гласи: 
 

- Улицом Младена Стојановића од трга са лијеве и десне стране до Кафе 
бар „Гранд“, а од маркета  „Марин“ са десне стране коловоза до 
раскршћа  са Светосавском улицом. 

 
 
 

Члан 2. 
Измјена и допуна  Наредбе ступа на снагу  даном доношења   и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
Број: 02-020-1567/10. 
Датум, 13.07.2010.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
        Марко Чолић,дипл.ек. 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

Број 8  21.07.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  24 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј: 
 
 

- Одлука о измјени  и допуни Одлуке о  заштити усјева  и засада од пољске  
штете на пољопривредном  земљишту..........................................  стр 1 

- Одлука о прихватању информације  о стању пољопривреде  на 
подручју општине  Костајница...........................................................  стр 2-9 

- Одлука о усвајању  Полугодишњег извјештаја  о остваривању 
Програма рада СО-е у 2010.години бр.01-013-287/10.......................     стр 10-13 

- Одлука о усвајању полугодишњег извјештаја  о раду сталних радних 
тијела Скупштине општине за 2010.годину ........................................... стр 14 

- Одлука о прихватању информације   о стању невладиних  организација 
на подручју општине Костајница.............................................................. стр 15 

- Одлука  о прихватању информације о стању безбједности  саобраћаја 
на подручју општине Костајница у 2010.години....................................... стр 16 

- Одлука о прихватању  информације о реализацији  пројеката на  
подручју општине Костајница са посебним освртом  на реализацију   
пројеката који се финансирају  из развојног програма  Владе РС.........стр 17-19 

- Одлука о прихватању информације о утрошеним  средствима 
модернизације локалне путне мреже...................................................... стр 20 

-  Одлука о прихватању информације  о реализацији пројеката  из  
области водоснабдијевања  (KFW  банка  и  GOV WADE)...................... стр 21 

- Рјешење о именовању  чланова Управног  одбора  Центра за социјални 
рад Костајница........................................................................................... стр 22 
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