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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
На основу члана  30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске», бр.101/04,42/05,118/05), члана 70. Закона о уређењу простора „Пречишћени текст“ 
(«Службени гласник Републике Српске», бр.84/02 и 112/06), члана 4. Закона о административним 
таксама –пречишћени текст  („Службени гласник РС“, број 8/09),  члана 56.Статута  општине Б. 
Костајница  (" Службени  гласник општине  Б.Костајница" , број:12/05),  Скупштина општине 
Костајница је на сједници одржаној дана 24.07. 2009. године донијела 
 

О Д Л У КУ 
 О ОСНИВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком одређује се начин именовања, надлежности и начин финансирања стручне 
комисије. 

Члан 2. 
 Комисија се оснива да доноси стручна мишљења код давања урбанистичке сагласности 
ван урбаних подручја општине и застарјелости просторних планских аката (регулационог и 
урбанистичког плана) у складу са важећим законима. 
 Мишљење комисије ће се тражити и код захтјева за грађење који се не уклапају у планску 
документацију, а гдје није неопходна измјена планске документације.  
 

Члан 3. 
 Комисију својим рјешењем именује Начелник општине, а у оквиру комисије обавезно треба 
да се именује дипломирани инжињер архитектуре или инжињер грађевинарства и инжињер 
геодезије или геометар. 
 У састав комисије Начелник може да именује и вањске сараднике, који ће се позивати код 
спечифичних случајева урбанистичке струке (градња из области везаних за пољопривреду, 
шумарство, саобраћај...) 

Члан 4. 
 За рад комисије у предметима код којих је неопходно стручно мишљење комисије 
подносилац  захтјева је обавезан уплатити Административну таксу у вриједности од 55,00 КМ. 
 

Члан 5. 
 Начин измирења права на накнаду за утрошено радно вријеме и стручна знања за чланове 
комисије, регулисаће се уговором . 
 

Члан 6 
 Ова одлука ступа на снагу 8 /осам/ дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
Број : 01-013-229/09. 
Датум, 24.07. 2009.                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

            Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
 
 
На основу Закона о заштити  од пожара  („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 6/09) и  члана 56.Статута  општине Б. Костајница  (" Службени  гласник општине  
Б.Костајница" , број:12/05),  Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној дана 
24.07. 2009. године донијела 
 

 
 

О Д Л У К У  
 

 
1.Скупштина  општине Костајница  одобрава Начелнику општине да предузме  све 

потребне  активности, а у складу са буџетом општине, како би се приступило  изради  
Плана заштите  од пожара и Одлуке о мјерама заштите од пожара  на простору  
општине  Костајница. 

 
 
2.Задужују се надлежне службе општине  да у складу са важећим законским  

прописима обаве потребне радње како би се  посао израде Плана  заштите од пожара и 
Одлуке  о мјерама заштите  од пожара повјерио  надлежном  предузећу (кући)  
специјализованом за послове заштите од пожара. 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу  осмог  /8/ дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-226/09. 
Датум, 24.07. 2009.                        
                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
Број: 01-013-231/09 
Датум: 24.07.2009. 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б Костајница («Службени гласник општине 
Б.Костајница»,број:12/05) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној  дана  
24.07.2009.доноси 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

Члан 1. 
 Усваја се Ребаланс буџета општине Костајница   за 2009. годину. 
 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета  општине Костајница за 2009. годину  
бр.04-40-370/09. 
 
 

Члан 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: 01-013-228/09 
Датум: 24.07.2009. 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б Костајница («Службени гласник општине 
Б.Костајница»,број:12/05) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној  дана  
24.07.2009.доноси 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

Члан 1. 
 Усвајају се полугодишњи извјештаји о раду сталних радних  тијела СО-е за 
2009.годину и то како слиједи: Комисија  за борачка питања, Комисија  за буџет и 
финансије ,  Комисија за вјерска питања, Етички одбор,Комисија  за мјесне заједнице и 
сарадњу са  општинама и градовима, Комисије за статутарна питања, пословник, 
прописе, представке и притужбе грађана, Мандатско-имунитетске комисије, Комисија  за 
спорт и питања младих, Комисија за послове из стамбене области. 
 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке су полугодишњи  извјештаји о раду сталних радних 
тијела  СО-е Костајница. 
 
 
 

Члан 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 
Комисија за борачка питања 
 
Датум, 01.07.2009. године 
 
 
 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
       Н.р. Секретара 
гђа Свјетлана Бајалица 
==================== 

 
 
 
 На основу Вашег дописа бр. 01-013-177/09. од 24.06.2009.године достављамо Вам 
извјештај о раду Комисије за борачка питања. 
 
 На 1.редовној сједници СО-е Костајница одржаној дана 12.12.2008.године изабрана је 
Комисија  за борачка питања  у саставу: 

1. Петар Боројевић, предсједник, 
2. Жељко Станић,члан, 
3. Јока Драгичевић,члан, 
4. Горан Милашин, члан, 
5. Зоран Рисојевић,члан. 

 
Комисија је до сада одржала 5. сједница  од којих  на 2.сједници  није присуствовао Зоран 

Рисојевић, а на 4.сједници Жељко Станић из оправданих разлога. 
 Комисија је на сједницама  разматрала проблематику  борачких категорија, односно 
породица  погинулих  бораца, ратних војних инвалида и бораца отаџбинског рата. 
 На трећој сједници одржаној  дана 20.03.2009. године  уз чланове комисије су 
присуствовали  и гђа Љиља Стијак испред Удружења  породица погинулих  и несталих бораца, а 
госп. Миле Угреновић испред Борачке  организације. 
 
 Комисија је упутила   приједлог Одлуке о додјели  пословног простора  , што је је 
Скупштина општине  Костајница усвојила  на својој  5.сједници одржаној  29.05.2009. године. На 
основу ове одлуке у току је провођење  конкурса за додјелу пословног простора  на Тргу краља  
Петра I Ослободиоца. 
 
 Комисија ја расправљала  питање кориштења службених просторија за рад Удружења 
породица погинулих   и несталих бораца и упутила Начелнику  закључак за рјешавање  овог 
питања. 
 
 Донешен је закључак да  се сједнице Комисије за борачка питања одржавају најмање 
једном  мјесечно, односно  ако потребе налажу  и више пута у току мјесеца. 
 
 
 С поштовањем, 
 
             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
               Петар Боројевић,инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ЕТИЧКИ ОДБОР  

Датум: 21.07.2009 год. 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

________________________ 

 

 

 

 

    ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 

                                                   О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

 

 

 

 

 Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној  у децембру мјесецу именовала 

Етички одбор у саставу: 

  Чланови:     Замјеници: 

         

1. Јока Драгичевић     1.Жељко Чекић 

2. Здравко Крњајић     2.Милан Васић 

3. Милорад Боројевић    3.Млађен Ђенадија 

4. Нада Маријан     4.Марина Диклић  

5. Варја Жуљевић     5.Ефраим Подиновић 

 

Надлежности Етичког одбора су утврђене Пословником  о раду етичког одбора ( «Службени 

гласник општине Костајница « ,број: 04/ 06) и Етичким кодексом изабраних представника –

одборника У Скупштини општине Костајница («Службени гласник општине Костајница»,број: 

17/05) и то како слиједи: 

 

- прати и анализира рад изабраних званичника,  

- указује на појаве кршења Етичког кодекса, 

- разматра пријаве за кршење кодекса од стране одборника ,грађана  или 

организације, 

- води истрагу на основу пријава о евентуалном кршењу кодекса  

- предлаже скупштини општине санкције против изабраних званичника ако утврди 

да је извршена повреда кодекса  

- подноси редовне извјештаје о свом раду и закључцима након проведене истраге, 

- савјетује изабране званичнике ,али и остале заинтересиране стране о конкретним 

питањима везаним за кодекс, 

- предлаже измјене и допуне Етичког кодекса Скупштини општине. 
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Етички одбор је 06.07.2009 године одржао састанак на којем је именовао предсједника 

Етичког одбора. 

Између осталог Етички одбор је разматрао и дискутовао на тему понашања и рада  

одборника СО-е и  донио следећи: 

 

 

 

 

    ЗАКЉУЧАК 

 

 

1.  Предлаже се Скупштини општине: 

- да се на сједницама Скупштине не користе мобилни телефони док је расправа у 

току. 

- да одборници не излазе из Скупштинске сале,изузев за хитне потребе, 

- да се искључиво користе плочице за гласање ( «ЗА», «ПРОТИВ»; «УЗДРЖАН») 

- да се одборници приликом дискусије за говорницом придржавају Етичког кодекса 

,односно   

- да се донесе Кодекс понашања и начина одјевања одборника на сједницама 

Скупштине. 

 

1. Закључак ступа на снагу даном доношења и даће се на увид Скупштини општине 

путем полугодишњег извјештаја о раду сталних радних тијела. 

 

 

Етички одбор у временском периоду од 01.01.-30.06. 2009 год. није имао пријава од 

одборника нити трећих лица на рад и кршење Етичког кодекса. 

 

 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК 

        Јока Драгичевић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТЈНИЦА 

Мандатско-имунитетска комисија 

Датум:21.07.2009. год. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

    ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

  МАНДАТСКО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

Пословником Скупштине општине Костајница ( « Службени гласник општине Костајница 

«,број: 6/06) прописано је да Мандатско-имунитетска комисија: 

 

- разматра питања примјене и ускраћивања имунитета одборницима у случајевима 

утврђеним Статутом општине, 

- разматра престанак мандата појединим одборницима и о томе подноси извјештај 

Скупштини, 

- разматра и друга питања у вези са мандатсо-имутитеским правима одборника . 

 

Мандатско-имунитетска комисија има предсједника и два члана који су именовани на 

Конститутивној сједници Скупштине општине у саставу :  

 

1. Јока Драгичевић- предсједник 

2. Милорад Боројевић- члан 

3. Жељко Станић- члан 

 

У  временском периоду од 01.01.-30.06.2009 год. Комисија је разматрала престанак мандата 

одборника Љубише Лукића и додјелу мандата слиједећем квалифицираном кандидату са листе 

Српке демократске странке Здравку Крњајићу. 

Престанак и додјелу мандата потврдила је и Централна изборна комисија. 

Извјештај Мандатско – имунитетске комисије усвојен је на сједници Скупштине општине. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК 

                Јока Драгичевић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за вјерска питања 

Датум:21.07.2009. год. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

 

 Комисија за вјерска питања : 

- прати провођење закона и других прописа који се односе на вјерске заједнице и даје 

Скупштини и другим органима у општини мишљења и приједлоге о појединим 

питањима из односа органа власти и локалне самоуправе и вјерских заједница, 

- ради на остваривању сарадње са вјерскм заједницама које дјелују на подручју општине , 

- залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције на подручју општине, 

- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине. 

 

 

 Комисија за вјерска питања у саставу . 

1. Јока Драгичевич- предсједник 

2. Вахидин Будимлић- члан 

3. Исмет Боснић-  члан 

 

у временском периоду од 01.01.-30.06. 2009 год није се састајала нити по једној основи 

надлежности које су наведене у Пословнику о раду СО-е ,јер за истим  није било потребе. 

 

 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК 

        Јока Драгичевић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима 

Датум: 21.07.2009. год. 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊУ 

СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

 

 

 Надлежности Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима утврђене 

су чланом 52. Пословника Скупштине општине Костајница ( « Службени гласник општине 

Костајница « ,број: 06/09 и 05/09). 

 

 Комисија именована од стране СО-е у саставу:  

1. Милан Васић – предсједник, 

2. Млађен Ђенадија – члан,  

3. Ефраим Подиновић – члан, 

4. Славко Бјелајац – члан, 

5. Жељко Станић – члан, 

 

састала се дана 01.07.2009 год и разматрала поједина питања из своје надлежности те донијела 

следећи : 

 

Закључак 

 

 

1. Да након расправе,Скупштина општине и Начелник општине  овласте чланове Комисије 

за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима како би иста могла 

предузимати потребне активности и радње,пружити помоћ Начелнику и Скупштини  у 

циљу остваривања економске  сарадње и пријатељских односа са другим 

градовима,општинама и мјесним заједницама. 

 

2. Задужује се Комисија да редовно извјештава Скупштину о предузетим активностима и 

договорима предвиђеним у тачки 1. овог закључка. 

 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и саставни је дио извјештаја о раду Комисије 

за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима. 

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

          Милан Васић, ср.   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за статутарна питања ,пословник, 

прописе,представке и притужбе грађана 

Датум: 23.07.2009.год. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

КОСТАЈНИЦА 

н/р Секретара  

 

 

 

 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 
о раду комисије за статутарна питања,пословник,прописе, 

представке и притужбе грађана 

 

 

 

Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној у децембру мјесецу 2008 именовала 

Комисију за статутарна питања,пословник,прописе,представке и притужбе грађана у саставу: 

 

1. Весна Слијепац – предсједник, 

2. Жељко Станић – члан, 

3. Исмет Боснић – члан, 

4. Славко Латиновић – члан, 

5. Перо Вујановић – члан. 

 

 

Надлежности Комисије утврђене су Пословником Скупштине општине ( члан 48 и 50 ) 

Комисија је у периоду од 01.01.2009 –30.06.2009 године одржала један састанак и то 16.07.2009 

како би разматрала преднацрт Пословника СО,а у складу са Закључком Скупштине. 

Комисија је учествовала у изради нацрта Пословника,а након јавне расправе учествоваће и у 

припреми приједлога истог. 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

         

              Весна Слијепац,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за буџет и финансије 

 

Датум, 20.07.2009. 

 

 

 

 На основу члана 43. Пословника  о раду Скупштине општине Костајница, Комисија за 

буџет  и финансије подноси 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ   О  РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  

 
 

 Комисија за буџет и финансије у саставу: 

1. Миланко Дејановић, предсједник, 

2. Горан Рабат, члан, 

3. Милан Васић, члан, 

4. Хашим Ваљевац, члан, 

5. Зоран Бајалица,члан 

 

 

је до сада одржала један састанак. 

 

Састанку је присуствовао  и предсједник СО-е госп. Петар Боројевић, као и представници 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Горан Милијевић и Слободанка 

Палија. 

 

Комисија је на састанку   одржаном дана  27.05.2009. године   разматрала информацију   о 

извршењу буџета за први квартал  2009. године и донијела одређене закључке: 

 
1.Комисија за буџет и финансије  је разматрала Информацију о извршењу буџета  за први 

квартал 2009. године   и сматра да нема сметњи  да Скупштина општине о истој расправља. 
 

 2.Комисија препоручује  Скупштини општине  да  Начелник општине  заједно са својим 
службама  донесе програм мјера  за ублажавање  посљедица кризе да не би дошло  до осјетног  
пада стандарда корисника буџета. 

 

 

 

             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                    Миланко Дејановић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за послове из стамбене области 

 

Датум, 20.07.2009. 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 Комисија за послове из стамбене области   обавља послове из члана  62.Пословника         

СО-е, и то: 

- обавља послове који се односе  на права и дужности општине као власника станова и 

даваоца стана на кориштење у односу  на станове на којима право располагања  има 

општина, која  произилазе  из законских  и других прописа из стамбене области, а у 

складу са посебном  одлуком Скупштине, 

- обавља додјелу  станова у власништву  општине и станова на којима право располагања  

има општина  на кориштење, у складу са посебном одлуком Скупштине, 

- обавља и друге послове   из ове области  по одлукама и закључцима  Скупштине. 

 

 Комисија у саставу: 

 

1. Миланко Дејановић, предсједник, 

2. Жељко Станић, члан, 

3. Ефраим Подиновић, члан, 

4. Мирсад Ковачевић, члан, 

5. Мирсад Икановић, члан 

 

у  2009. години  се није састајала, јер није било потребе  разматрања  питања предвиђених  

одредбама члана    62. Пословника СО-е. 

 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                Миланко Дејановић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за спорт и питања младих 

 

Датум, 20.07.2009. 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ  ЗА СПОРТ 

 И ПИТАЊА МЛАДИХ 
 

 Комисија за  спорт и питања младих  обавља  послове из члана  60. Пословника                   

СО-е,  и то: 

-Прати стање  и појаве у животу   и раду младих  и предлаже Скупштини  програме   и мјере за 

дјеловање општинских органа   и служби  у овој  области, 

-Ради на сузбијању  малољетничке деликвенције  , наркоманије  и других токсиноманија, те 

иницира  покретање пројеката и реализацију  активности на превентивном  дјеловању међу 

младима, 

-Предлаже програме  креативног ангажовања младих у области  културе, едукације, спортских и 

других  активности, 

-Остварује сарадњу са  домаћим и међународним  организацијама и институцијама  које се баве  

питањима  младих, без обзира да ли ове организације   дјелују  на професионалној  или 

волонтерској  основи, 

-Разматра  приједлоге и даје  мишљења Скупштини општине о организацији  спорта на нивоу  

Општине, као и о кориштењу спортских  објеката и терена, 

-Разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација од значаја  за 

Општину  и Републику Српску које се финансирају  средствима из буџета Општине, 

-Успоставља спортску сарадњу  са другим Општинама у Републици Српској и шире, 

-Успоставља сарадњу  са спортским и омладинским организацијама, општинским савезима, 

установама, институцијама у области спорта и физичке културе , 

-Обавља и друге  послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине. 

 

 Комисија у саставу: 

 

1. Горан Рабат, предсједник, 

2. Марина Диклић, члан, 

3. Вахидин Будимлић, члан, 

4. Борислав Гарача , члан, 

5. Дијана Човић, члан 

 

у  2009. години  се није састајала, јер није било потребе  разматрања  питања предвиђених  

одредбама члана    60. Пословника СО-е. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                      Горан    Рабат,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
24.07. 2009. године  донијела је  
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Тромјесечни извјештај о остваривању Програма рада СО-е у 
2009.години (за мјесец  април, мај и јуни) . 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Тромјесечни извјештај о о стваривању Програма 
рада СО-е за 2009. годину (за мјесец април, мај и јуни). 
 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-225/09. 
Датум, 24.07. 2009.                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                     Петар Боројевић,инг.  
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ТРОМЈЕСЕЧНИ  И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о остваривању Програма рада СО-е  у 2009 години 
 

 

 

 Програм рада СО-е Костајница  за 2009. годину  усвојен је на 2.редовној сједници СО-е 

одржаној дана 30.12.2008. године. 

 Програмом  рада  СО-е  је предвиђено 55 редовних тема   које се протежу од мјесеца 

јануара  до мјесеца децемра. 

 31.марта 2009. године усвојен је Тромјесечни извјештај о остваривању програма рада СО-е   

у 2009. години  за мјесец јануар, фебруар и март.  

 За  април, мај и јуни  2009. године  Програмом рада СО-е предвиђено је  18 редовних тема 

за сједнице СО-е и то како слиједи: 
 

 АПРИЛ 

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

Костајница. 

 2.Разматрање информације о заштити човјекове околине. 

 3.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о стипендирању студената (Измјене и допуне 

постојеће одлуке). 

 4.Разматрање  и усвајање приједлога  Одлуке о накнадама за рођење  трећег и сваког 

сљедећег дјетета. 

 5.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.Имовинско-правна питања од интереса за општину. 

4.Разматрање информације  о извршењу буџета за први квартал 2009.године. 

5.Активности поводом обиљежавања  Крсне славе општине Костајница. 
 

 

 ЈУНИ 

 1.Разматрање и усвајање Извјештаја о остваривању  Програма рада СО-е. 

2.Разматрање проблематике   у комуналној дјелатности. 

 3.Разматрање информације  о реализацији  пројеката који се финансирају   из развојног 

програма  Владе РС. 

 4.Разматрање и усвајање извјештаја о реализацији  пројеката из области  водоснабдијевања 

(KFW банка  и    GOV WADE). 

 5.Разматрање и усвајање приједлога  Одлуке о заштити од пожара. 

 6.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке  о мјерама заштите од пожара. 

7.Разматрање и усвајање  агротехничких мјера протупожарне заштите. 

 8.Покретање иницијативе  за територијално комплетирање територије  општине Костајница  

припајањем  пет села која су остала  у саставу подручја општине Козарска Дубица.  
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 Од пописаних програмских тема, у априлу мјесецу није обрађена тема: Разматрање и 

усвајање приједлога Одлуке о стипендирању студената,  те је пролонгирана  за мјесец август. 

Надлежно одјељење је у предвиђеном року припремило  приједлог одлуке, али је иста задржана на 

доради.  

 

 У мјесецу мају обрађене су све програмске теме. 

 

 Теме које су предвиђене за мјесец јуни пролонгиране су за сједницу која ће се одржати у 

мјесецу јулу, и то како слиједи: 

-Разматрање и усвајање Извјештаја о остваривању  Програма рада СО-е 

-Разматрање и усвајање приједлога  Одлуке о заштити од пожара. 

 -Разматрање и усвајање приједлога Одлуке  о мјерама заштите од пожара. 

 

 У предметном временском периоду  одржане су двије редовне сједнице и то : 29.маја и 30. 

јуна 2009. године. 

 

 

 

        СЕКРЕТАР СО-е       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Свјетлана Бајалица,дипл.прав.,с.р.                                              Петар Боројевић,инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
24.07.2009. године  донијела је  
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Скупштина  општине прихвата  Информацију  о могућности запошљавања 
приправника.  
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација  о могућности  запошљавања 
приправника. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-232/09. 
Датум, 24.07.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
    -НАЧЕЛНИК- 
 
 
Датум, 03.07.2009. 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О МОГУЋНОСТИ  ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА 

 
 
 
 У кабинету Начелника општине  почетком јуна 2009. године, разматрана је 
могућност  запошљавања приправника  и закључено је следеће: 
 
 1. До сада  Влада РС путем Бироа  за запошљавање  није упутила  јавни позив за 
запошљавање  приправника   и начин суфинансирања. 
 
 2. Због познате економске кризе и стања у буџету , Општина нема финансијских 
могућности да запошљава приправнике. 
 
 3. Општина ће путем Бироа за запошљавање   упутити јавни позив  
заинтересованим приправницима   да свој приправнички стаж започну  у статусу 
волонтера, а када се стекну  повољније финансијске  могућности да се  њихов статус  
побољша или потпуно ријеши. 
 
 4. Општина припрема  реализацију  пројекта адаптације  зграде општине   и 
изградње шалтер сале  које треба завршити до краја септембра, па ће путем Бироа  за 
запошљавање позвати приправнике   на волонтирање   према своме програму. 
 
 5. Општина ће упутити јавни позив привредним субјектима да се укључе у 
рјешавање проблема приправника   и будућих кадрова. 
 
 
 
 
          НАЧЕЛНИК 
         Марко Чолић,дипл.ек.,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 11  27.07.2009. Службени гласник општине Костајница  страна 20 

 



РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
24.07.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Скупштина  општине прихвата  Информацију  о стању пољопривреде на подручју  
општине Костајница. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација  о стању пољопривреде на подручју  
општине Костајница. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-227/09. 
Датум, 24.07.2009.       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: 05. 07. 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОСТАЈНИЦА 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О СТАЊУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
 
           Стање у области пољопривредне производње је условљено укупним стањем 
привреде, а посебно пољопривредне производње у Републици Српској,  односно Босни и 
Херцеговини. Цијена репроматеријала за пољопривредну производњу и стање тржишта 
пољопривредних производа имају најзначајнији утицај на област пољопривреде.  
          Временски услови приликом обављања јесење и прољетне сјетве су били 
релативно добри и омогућили су обављање сјетвених радова у оквиру агротехничких 
рокова и у добрим условима.  
           Пољопривредници су били добро и на вријеме снабдјевени од стране добављача, 
сјеменским и осталим потребним материјалом  за обављање сјетве и садње. 
            Локални добављачи су у току предсјетвене и сјетвене прољетне сезоне 
испоручили пољопривредницима цца 397 тона вјештачког ђубрива и цца 1.125 паковања 
сјеменског кукуруза, а испоручено је 45 тона регресираног вјештачког ђубрива.  
 
         I-  Ратарско-повртларска производња  
  
        Сјетва озимих стрних жита је обављена је претходне јесени на планираним 
површинама у изузетно добрим условима и у оквиру агротехничких рокова. Ово се 
одразило на стање усјева који су у периоду хладног времена ушли у добром стању и 
добро су презимјели, а што им је обезбиједило добар прољетни пораст и развој. Поблеме 
је изазвао период без падавина, почетком прољећа, са изражено високим температурама 
који ће имати утицаја на приносе стрних жита, нарочито на парцелама гдје није 
примјењена потребна агротехника.   
         Сјетва озимих стрних жита, на подручју Општине Костајница, обављена је на укупно 
396 хектара, пшеницом, јечмом, тритикалеом и овсом. Подаци су прикупљени од стране 
произвођача на основу њихових изјава које су поднијели као захтјеве за остваривање 
права на регрес јесење сјетве стрних жита у износу од 250,00 КМ/ха. Захтјеве је 
поднијело 206 пољопривредника, а одобрено им је за исплату 90.047,50 КМ. Исплата 
ових средстава је тренутно у току. 
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 Табела 1. 
Засијане површине у јесењој сјетви 2008. године 

Р. бр.  Врста усјева Сјетвена површина у ха 

1. пшеница 151 

2. јечам 53 

3. тритикале  53 

4. овас 93 

5. раж 0,30 

                УКУПНО 395,30 

 
          Период кишног времена који још траје помогао је стрним житима у касним фазама 
развоја и налијевања зрна, а нарочито зоби. Жетва стрних жита је почела и површине под 
јечмом су већином пожевене и принос је задовољавајући (4тоне/ха) ако узмемо у обзир 
агроклиматске услове у прољетном периоду. Жетву пшенице је зауставило кишно 
вријеме и то већ постаје проблем због могућих штета на усјевима (полијегање, клијање 
излуживање и појава микоза као посљедица топлог и влажног времена). Проблем 
представља и застарјелост житних комбајна који обављају жетву на подручју наше 
општине. 
          Откупна цијена пшенице овогодишњег рода је утврђена Одлуком Владе Републике 
Српске у износу од 0,28 КМ/кг + 0,07 КМ премије.  
           Косидба и спремање крмног биља је дјелом завршена нарочито на површинама на 
којима су сијане крмне културе,  док је дио под ливадама остао непокошен због лоших 
временских услова.  
           Сјетва кукуруза је овог прољећа на подручју наше општине обављена на цца 558 
хектара, а што је мања површина у односу на претходне године. Цијена минералног 
ђубрива се одразила и на  количине које произвођачи примјењују  по јединици сјетвене 
површине, а што ће се свакако одразити и на принос кукуруза. Тренутно је кукуруз у 
добром стању и у фази интензивног пораста и формирања генеративних органа. 
 
Табела 2. 
Засијане површине у прољетној сјетви 2009.године 

Р. бр. ВРСТА УСЈЕВА ЗАСИЈАНЕ ПОВРШИНЕ У ХА 
 

1. кукуруз 558 

2.  стрна жита (јара) 63 

3.  крмно биље  123 

4. поврће 115 

5. уљана репица 1 

            УКУПНО 860 
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II   Сточарска производња и производња млијека 
 
             Пољопривредни произвођачи у овој области производње и узгоја у току прошле 
године  пријавили су    74   приплодне  јунице које су уведене у матичну књигу, а захтјеве 
је поднијело 52 пољопривредника који су уведени у регистар узгајивача квалитетно 
приплодне стоке.  
           Производњу товне јунади у прошлој години пријавио је један произвођач за 10 
товних грла. Остваривање права на подстицаје у овој врсти производње је отежано због 
сложене прописане процедуре и потребне документације .  
           Два произвођача су у току прошле године поднијела захтјеве за упис у регистар 
произвођача квалитетно приплодне стоке и пријавили 74 грла оваца за упис у регистар. 
           Један произвођач је пријавио узгој 14 приплодних крмача.  Произвођачи свиња и 
оваца  настоје у сарадњи са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству и ветеринарским 
станицама побољшати расни састав и квалитету узгојених грла на својим имањима. 
            У првој половини ове године шест произвођача је  досад поднијело захтјев за 
пријаву производње 14 квалитетно приплодних јуница.  
            Произвођачи млијека су крајем прошле и почетком ове године имали одређених 
проблема везано за откуп млијека и исплату премије путем предузећа ''Натура-вита'' из 
Теслића. У току првих шест мјесеци текуће године, предузеће ''Млијекопродукт'' д.о.о из 
Козарске Дубице откупило је од 62 произвођача млијека на 9 откупних мјеста 282.010 
литара крављег млијека. Наши произвођачи показују све већи интерес за производњу 
крављег млијека што се види по броју захтјева за одобрење права на исплату подстицаја 
приликом набавке музних уређаја.  
 

III  Воћарска производња 
 
              Општина Костајница располаже добрим агроклиматским и осталим условима за 
развој воћарске производње. Пољопривредници са подручја наше општине показују све 
већи интерес за ову област пољопривредне производње. 
               Тренутно на подручју наше општине у интензивном плантажном узгоју  на цца 6 
ха имамо цца 12.000 стабала јабуке и око 1000 стабала крушке  и нешто осталих воћних 
врста. У току прошле године подигнут је нови засад јабуке са 2.570 садница. Постоји 
интерес за садњу нових воћњака и проширење постојећих. У току ове године планирано 
је подизање два огледна засада  јабуке и једног огледног засада крушке.  
 

IV  Пчеларство 
 
                Пчеларском производњом на подручју наше општине, организовано се бави 23 
пчелара који су организовани у оквиру локалног друштва пчелара ''КЕСТЕН'' Костајница. 
Чланови друштва према евиденцији посједују цца 1300 пчелињих друштава. Општинским 
Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села предвиђена  је премија у износу од 4,00 КМ по кошници. Према 
изјавама пчелара временски услови у претходном периоду нису погодовали испаши и 
ројењу пчела. Није било значајније појаве болести пчела у пчелињацима наших 
произвођача. 
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V Сарадња са научно-истраживачким и образовним  институцијама у области 

пољопривреде 
 

                У циљу унапређења постојеће и развоја нових облика пољопривредне 
производње,  Општина Костајница је успоставила сарадњу  са Пољопривредним 
институтом Републике Српске са којим је потписала Оквирни споразум о сарадњи на 
реализцији пројеката из Програма унапређења пољопривреде у Општини Костајница. 
Оквирним споразумом је обухваћена сарадња која се одвија кроз пројекте у три области: 

• Развој и унапређење повртларске производње у оквиру Програм испитивања 
адаптибилности и приноса сорти паприке у агроеколошкиом подручју 
општине Костајница 

У оквиру овог програма је одржано једно теоретско  предавање и подигнут је огледни 
засад паприке (Амфора) на 600м2. Стручна лица института у сарадњи са радницима 
општинске  службе редовно обилазе и прате стање огледног засада. 

• Програм унапређења сточарства у општини Костајница 
У оквиру овог програма одржано је једно теоретско предавање и договорено узимање и 
анализа узорака сточне хране. 

• Програм унапређења воћарске производње у општини Костајница 
У оквиру овог програма одржана су четири предавања, једно теоријско и три практична на 
терену. Током јесени планирано је подизање огледних  засада воћа и то једно крушке и 
два засада јабуке.  
              Квалитетна сарадња је постигнута и са Агенцијом за узгој и селекцију у 
сточарству, Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди и ветеринарским 
станицама.  
 

VI  Програми постицајних мјера у пољопривреди 
 
               Програм подстицаја у пољопривреди на републичком нивоу је утврђен 
Павилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села. Током 2008.године пољопривредници са подручја наше општине 
остварили су право на подстицајна средства: 

- за исплату регреса за прољетну сјетву поднешено  283 захтјева, на основу 
којих је исплаћено 141.497,00 КМ  

- за исплату регреса за јесењу сјетву поднешено је 206 захтјева , на основу 
којих је исплаћено 90.047,50 КМ  

 
У 2009. години: 

-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 ђубрива  

Захтјеве за одобрење подстицајних средстава за обнову пољопривредне механизације у 
току 2008 и првој половини 2009. поднијело је 36 пољопривредника који су набавили 23 
прикључна оруђа, 11 музних уређаја и три пољопривредна трактора. 
Поднесен је један захтјев на  подстицајна средства за адаптацију постојећих и изградњу 
нових објеката и један захтјев за подстицајна средства за подизање засада јабуке. 
              Општина Костајница је у овој години планирала подстицаје за развој 
пољопривреде и села на локалном нивоу. У циљу реализације ове активности донешен 
Правилник о условима и начину остваривању новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села, којим су дефинисани услови и начин остваривања права на  
подстицаје, поступци за њихово остварење и потребна документација. 

Број 11  27.07.2009. Службени гласник општине Костајница  страна 25 

 



                Стручна служба општине је планирала да путем обиласка терена и састанака са 
произвођачима, те путем емисија на локалном радију упозна пољопривреднике са 
правима које је утврдио овај Правилник. 
                 Пољопривредни произвођачи  су на основу наведеног Правилника поднијели 5 
захтјева за исплату подстицајних средстава за обнову пољопривредне механизације, 3 
захтјева за премију за узгој квалитетно приплодних јуница, 1 захтјев за исплату премије за 
кравље млијеко, 2 захтјева за исплату регреса за одржавање воћњака,1 захтјев за 
исплату подстицајних средстава за подизање засада јабука , 1 захтјев за исплату 
подстицајних средстава за изградњу нових и адаптацију постојећих објеката и 1 захтјев за 
добијање подстицајних средстава за изградњу пластеника. У току је обрада и рјешавање 
поднешених захтјева. 
            Један од проблема нашим пољопривредницима представља застарјела 
пољопривредна механизација коју настоје дјелимично обновити властитим средствима и 
кроз подстицаје. 
            На подручју наше општине до сад је регистровано 380 пољопривредних 
газдинстава.     
 
 
 
 

Виши стручни сарадник за 
пољопривреду и водопривреду 

                     Стијак, инж. Мирослав,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
24.07.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Скупштина  општине прихвата  Информацију  о  ревизији Стратешког развојног 
плана за воде  и околишну санитацију   (СРПВОС). 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација  о ревизији Стратешког развојног 
плана за воде  и околишну санитацију   (СРПВОС). 
 
 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-230/09. 
Датум, 24.07.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА   

ЗА ВОДЕ И ОКОЛИШНУ САНИТАЦИЈУ  

 

Број: 02-020-1253/09. 

Датум: 16.07.2009. године 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ  

И ОКОЛИШНУ САНИТАЦИЈУ(СРПВОС) 

 
I-УВОД 

Комисија за израду  Стратешког  развојног плана за воде и околишну санитацију (у даљем 

тексту: КСРПВОС) општине Костајница је одржала састанке дана 18.06.2009.године, а Управна 

група је одржала састанак 24.06.2009. године и поновни састанак заједно са КСРПВОС дана 

16.07.2009. године , гдје је на дневном реду била ревизија СРПВОС и реализација оперативних 

планова. Након свега урађена је следећа. Информација која се упућује на Скупштину општине на 

разматрање, како слиједи: 

  

Стратешки развојни план за воде и околишну санитацију (СРПВОС- а) општине Костајница 

усвојен је дана 26.04. 2007. године ,Одлука број 01-013-100/07. План је урађен по методологији 

препорученој  од стране ОСЦЕ-а  и уз пуну подршку Удружења «Уна Сана» из Бихаћа и СДЦ 

(Швицарске развојне агенције). 

У изради СРПВОС је учествовао доста велики  број људи, подијељених у подгрупе по 

областима: 

- водоснабдјевање, 

- одводња и пречишћавање отпадних вода, 

- управљање крутим отпадом, 

- одводња оборинских вода, заштита од поплава-одбрана од поплава, 

- унапређење управе – локална управа и њени партнери. 

  

    II – АНАЛИЗА СТАЊА И  ПРИЈЕДЛОЗИ ПРИОРИТЕТИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 

 

У  СРПВОС-а уочена је чињеница да није донесен Правилник о раду Управне групе како је 

то описано на страни 26. СРПВОС-а .  

Комисија је предложила Начелнику општине да донесе Правилник о раду у року од 10 дана 

како би се исти могао примјењивати. 

КСРПВОС-а  сматра да је потребно активније праћење реализације оперативних планова, 

узимајући у обзир чињеницу да је 2009. година рецесије, па је из тих разлога дошло до одређених 

проблема у реализацији предвиђених пројеката. 

Посебно је наглашена потреба да се активније приступи раду са НВО и грађанима  и да се 

што више грађана и НВО укључе у процес реализације пројеката из СРПВОС-а, чак шта више 

потребно је иницирати НВО да саме ураде и аплицирају одређене пројекте који би се   

реализирали уз помоћ  Управне групе и КСРПВОС-а. 

Анализирајући СРПВОС-а, КСРПВОС-а  је констатовала да је стање у овој области далеко 

боље него што је то било на самом почетку. Напредак је евидентан управо захваљујући 

реализацији пројеката из оперативног плана и усвојеном СРПВОС-а. 
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На састанку  КСРПВОС-а. је прочитана визија СРПВОС- а која гласи: 

 « Општину Костајница видимо као подручје  чисте и здраве  природе, гдје људи у потпуности 

користе све природне ресурсе за изградњу модерне локалне заједнице са високим друштвено-

економским и еколошким стандардима живота; средину угодну за живот, посјет, рад и пословање; 

средину која привлачи инвеститоре, туристе и своје грађане који  живе у иностранству; средину 

која се истиче својом мултиетничком и културном традицијом, својим природним љепотама и 

својим начином живота и рада». 

Након читања и подсјећања усвојене визије констатовано је да је она још увијек актуелна и да је 

потребно учинити све максималне напоре како би се достигли циљеви из визије. 

 

Анализирајући стање  по областима констатовано је да су завршени  следећи пројекти: 

 

    Област збрињавања  крутог отпада 

 

 реализиран је пројекат (Ц.1.2.1.2.) и  (Ц.1.1.1.1) 

-а)Уређење депоније у складу са планом прилагођавања- вриједност пројекта   242.825,47 КМ 

-б) набавка булдозера и других машина за рад на депонији- вриједност                34.000, 00 КМ 

-ц) израда пројеката, надзор над извођењем радова и остало – вриједност------     25.000,00 КМ  

 

  Област одводња и пречишћавање отпадних вода: 
 

У току је реализација пројекта изградња колекторских кракова (Б.1.1.1.1) – вриједност      пројекта   

-------------------------------------------------------------------------------          1.957.000,00 КМ 

 

Област водоснабдјевања: 

 

      замјена дотрајалог цијевног система у зони Ц „Ташли бунар“ до зграде Електре    

        (А.1.1.1.1)- вриједност пројекта --------------------------------------------------        36.604,90 КМ 

      - реконструкција градске водоводне мреже у зони Б (А.1.1.1.3)-вриједност --   8.000,00 КМ 

      -изградња нове водоводне мреже у зони А у ул. Цигланска и Брдска  

  (А.1.1.2.1) –вриједност пројекта ---------------------------------------------------   25.000,00 КМ 

           (А.1.1.2.2),-проширење водоводне мреже у насељу Грдановац ------------- 202.109,07 КМ 

       (А.1.1.1.4), реконструкција водоводне мреже «Ташли бунар»----------------  38.120,89КМ 

      ( А.1.1.2.3) проширење водоводне мреже у насељу Петриња---------------- 208.657,22 КМ 

     (А.1.1.2.5)  проширење вод. мреже у насељу Тавија----------------------------- -55.038,14 КМ 

         ----------  изградња канализације у Тавији -------------------------------------   45.000,00КМ                                        

_____________________________________________________ 

                                                                                         СВЕУКУПНО              2,877.355,40 КМ 

 

Поред ових инфраструктурних пројеката реализирано је доста хардверских пројеката – јачање 

управе , НВО- сектора, информатичка опремљеност , обука запослених у органима управе и 

партнера, едукација ученика, радио емисије, дјелење летака и још низ мањих пројеката. 

У области  јачање локалне управе и њених партнера иницирано је низ активности на 

унапређењу управе и прописа,и у тој области се константно ради на побољшању стања у овој 

области како на пословима едукације,  тако и доношења потребних Одлука, Правилника и других 

материјалних прописа. 
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На основу свега горе изнесеног Комисија за израду стратешког плана за воде и околишну 

санитацију  је дошло до закључка да је потребно извршити (прерангирање –приоритетизације) 

пројеката тако да се са ранг листе уклоне већ реализирани пројекти и они који су пред 

реализацијом , додају нова четири пројекта , а да се пројекти рангирају на следећи начин:  

    

Табела приоритетних пројеката 
 

Ред. 

број 

Ранг Шифра Опис пројекта Број 

бодова 

1 1 Б.1.1.1.1 Изградња колекторског система крак Тавија 224 

2 2 Б.1.1.1.2 Израда пројектне документације канализационог 

система у улици Ранка Шипке (Јањузи-Кантар), 

Петрињска,Партизански пут,кракови Васе Пелагића 

 

144 

 

3 

 

 

3 

 

Б.1.1.2.2 

Усвајање одлуке о локацији пречишћивача отпадних 

вода кроз доношење новог урбанистичкогплана и 

приступању рјешавању имовинско правних односа  за 

локацију преишћивача 

 

141 

4 4 А.1.1.2.4 Изградња нове водоводне мреже у зони „Б“ улица Вука 

Караџића 

 

140 

5 5 нови 

пројекат 

Проширење канализационе мреже на Уријама и 

Бубњарици 

 

137 

6 6 Е.1.1.2.2 Јачање комуникације између свих заинтересованих 

(СО,ЈКП,НВО,грађани,приватни сектор) Унапређење 

организационе структуре дјеловања у области ВОС-а 

 

130 

 

7 

 

7 

А.1.1.1.3 Реконструкција градске водоводне мреже у зони „Б“ 

(реконструкција дотрајалих вентила и фазонских 

комада) 

 

128 

8 8 А.1.1.1.2 Реконструкција градске водоводне мреже у зони „А“ у 

ул. Бранка Ћопића и Васе Пелагића у којима је 

потребно замјенити азбест-цементне цијеви 

 

 

127 

9 9 Ц.1.1.1.2 Набавка контејнера за селективно прикупљање отпада 126 

10 10 Ц.1.1.1.3 Набавка пресе за пресовање папира,најлона и пластике 125 

11 11 Е.1.1.1.1 Доградња систематизације у органу управе за ВОС- 

детаљна подјела задужења по свим секторима 

 

124 

12 12 Е.1.1.3.1 Вишечасовна расправа са ђацима на задану тему из 

области ВОС-а 

 

121 

13 13 Е.1.1.3.2 Радио емисије са темама из облати заштите вода уз 

учешће стручних служби,омладине средњошколског 

узраста и НВО-а 

 

 

120 

14 14 Б.1.2.1.1 

Б.1.2.1.2 

Израда одлуке СО Костајница о пројектно 

прихватљивим септичким и осочним јамама и 

компостарама. 

Доношење правилника о условима и начинима 

суфинансирања изградње/доградње септичких-осочних 

јама и компостара са одређеним процентуалним 

односом учешћа, за индивидуалне пољопривредне 

произвођаче и остале потенцијалне загађиваче 

 

 

 

 

 

 

119 

15 15 Е.1.1.3.5 Израда плаката и летака у циљу презентације 

постигнутог и могућностима унапређења заштите вода 

као природног блага. 

 

111 

16 16 Д.1.1.1.1 Чишћење отворених канала: поток Тавија, поток 

Бубњарица и Скакавац 

 

107 

17 17 Д.1.1.1.2 Чишћење канала у приградском подручју Петриња,  



Грдановац и остали 100 

18 18 Д.1.1.1.3 Прокопавање канала према „Пиралу“, односно према 

ријеци Уни 

 

98 

19 19 нови прој. Чишћење ријечице Стригове 96 

20 20 нови прој. Уређење плажа Пирало и Пландиште 94 

21 21 нови 

пројекат 

Уређење излетишта Палијин јарак , Баљ, Команда и 

осталих излетишта 

90 

22 

 

Е.1.1.2.1 Обука у примјени принципа добре управе у општини и 

ЈКП (конфликти и њихово рјешавање, морална и 

етичка начела у обављању јавних функција, механизми 

праћења и вредновања рада, брига о кадровима, 

интерна комуникација) 

88 

  

 

   III-ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свега напријед изнесеног КСРПВОС –у је оцјенила да СРПВОС  веома добар, 

квалитетно урађен  Стратешки план у области вода и околишне санитације који је у досадашњој 

пракси дао веома добре резултате , како у релизацији инфраструктурних пројеката,  тако и јачање 

локалне управе и њених партнера, који се највише огледа у промјени свијести управаљања и 

новом приступу заштите вода и околишне санитације гдје  уз мале корекције СРПВОС-а,  односно 

конкретно приоритетизације пројеката и задужење Управне групе и КСРПВОС да појача 

активност на иницирању НВО, удружења грађана и свих осталих учесника како би се стратешки 

развојни план још успјешније реализовао  уз већи и активнији ангажман  грађана, НВО, 

надлежних институција и осталих заинтересираних партнера. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР:                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК КСРПВОС 

 Александар Пашић,с.р.                                                        Марко Чолић. дипл. екон.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА          



ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 На основу члана 134. Пословника о раду Скупштине  општине Костајница  - 
пречишћени текст („Службени гласник  општине Костајница „, бр.6/06)  и члана  56. 
Статута  општине Б.Костајница  („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05),  
а везано за Одлуку о учешћу грађана  у вршењу јавних  послова   („Службени гласник  
општине Костајница“, број: 10/07) , Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној 
дана  24.07. 2009. године  донијела је  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

1.Усваја се Нацрт Пословника Скупштине општине Костајница бр.01-013-221/09. 
 
 
2.Задужује се Стручна служба  Скупштине општине да  проведе јавну расправу на 

нацрт  Пословника  из тачке 1. овог закључка. 
 
 
3.Јавна расправа ће трајати 15 дана. 
 
 
4.Орган овлаштен  за провођење јавне расправе дужан је : 
-обезбједити  да приједлог општег акта  буде доступан јавности; 
-да прати јавну расправу  и благовремено прикупи  све приједлоге, мишљења и 

примједбе  који произилазе  из ње, 
-да изврши анализу  резултата  јавне расправе   и о њима поднесе извјештај  

Скупштини општине. 
 
 
 5.Након завршене јавне расправе  Скупштина општине ће се изјаснити о приједлогу 
општег акта  - Пословника о раду Скупштине општине Костајница. 
 
 
 6.Овај закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 

 
 
Број : 01-013-224/09. 
Датум , 24.07.2009. 
 

                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                  Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 134. Пословника о раду Скупштине  општине Костајница  - 
пречишћени текст („Службени гласник  општине Костајница „, бр.6/06)  и члана  56. 
Статута  општине Б.Костајница  („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05),  
а везано за Одлуку о учешћу грађана  у вршењу јавних  послова   („Службени гласник  
општине Костајница“, број: 10/07) , Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној 
дана 24.07.2009. године  донијела је  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
 

1.Усваја се Нацрт Одлуке о грађевинском земљишту бр. 01-013-222/09. 
  
2.Задужује се  Одјељење за општу управу  да  проведе јавну расправу на нацрт  

Одлуке   из тачке 1. овог закључка. 
 
3.Јавна расправа ће трајати 15 дана. 
 
4.Орган овлаштен  за провођење јавне расправе дужан је : 
-обезбједити  да приједлог општег акта  буде доступан јавности; 
-да прати јавну расправу  и благовремено прикупи  све приједлоге, мишљења и 

примједбе  који произилазе  из ње, 
-да изврши анализу  резултата  јавне расправе   и о њима поднесе извјештај  

Скупштини општине. 
 
 5.Након завршене јавне расправе  Скупштина општине ће се изјаснити о приједлогу 
општег акта  - Одлуке о грађевинском земљишту. 
 
 
 6.Овај закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 

 
 
Број : 01-013-223/09. 
Датум , 24.07.2009.  
 
 

                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Петар Боројевић,инг.  
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С А Д Р Ж А Ј: 

 
 

 
- Одлука о оснивању  стручне комисије из области урбанизма  у Административној 

служби општине Костајница.......................................................  стр 1 
 

- Одлука –План заштите од пожара  и Одлуке о мјерама заштите од  
пожара .........................................................................................  стр 2   

- Одлука и Ребаланс буџета  општине за 2009. годину..............  стр 3 
- Одлука и полугодишњи извјештаји  о раду сталних радних тијела СО.. стр 4-14 
- Одлука  о усвајању тромјесечног извјештаја  о остваривању Програма 

рада СО-е  у 2009.години  (за мјесец април, мај и јуни).................... стр 15-17 
- Закључак и Информација о могућности запошљавања   приправника.. стр 18-19 
- Закључак и Информација о стању пољопривреде на подручју општине 

Костајница.................................................................................................. стр 20-25 
- Закључак  и информација о ревизији Стратешког развојног  плана за  

воде и  околишну санитацију (СРПВОС).............................................. стр 26-30 
- Закључак о усвајању  нацрта Пословника СО-е Костајница ............ стр 31 
- Закључак о усвајању нацрта  Одлуке о грађевинском  земљишту.... стр 32 

 
 
 
ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
ТИРАЖ: 15 примјерака 
 
 
 
 
 
 
        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
            Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 
 
 
 
 
 
 
 


