СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
Бр. 11/10.
Број 11

03.11.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 1

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНА
Број: 01-013-361/10
Датум:26.10.2010. Године
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републик Српске“, број 101/04,42/05
и 118/05) и 17. Закона о административним таксама и накнадама-Пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“, број 8/09) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ бр,12/05,
1/07),Скупштина општине Костајница доноси

ОДЛУКУ
о општинским административним таксама
Члан 1.
Овом одлуком прописује се наплата административне таксе за списе и радње у управним и другим стварима
које се плаћају у Административној служби општине Костајница ( у даљем тексту:Општинска служба).
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која је саставни дио
ове одлуке.
Такса се не може наплатити ако није прописана Тарифом.
Члан 3.
Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње
предвиђене таксеном тарифом.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 4.
У рјешењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, у којем износу
и по којем тарифном броју.
Члан 5.
У исправама које се издају без таксе, мора се означити у коју сврху се издају и на основу којег прописа су
ослобођени од таксе.
Члан 6.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије, и у готовом новцу, кад је
прописана такса изнад износа утврђеног Законом.
Наплату таксе принудним путем врши надлежни орган Пореске управе РС, по прописима о принудној
наплати пореза.
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Члан 7.
Наплаћена такса по тарифи општинских административних такса представља приход буџета Општина.
Члан 8.
Такса се плаћа у тренутку предаје захтјева, а надлежни орган покреће поступак и по нетаксираном, или
недовољно таксираном поднеску, али рјешење или други акт не може бити достављен странци прије него што плати
прописану таксу.
Уколико лице, са пребивалиштем у иностранству, упућује захтјев за издавање исправа путем телефона, или
електронском поштом, такса, уз припадајући износ поштарине, плаћа се уплатом на рачун, код одређене пословне
банке, односно поште - у корист буџета Општине.
Члан 9.
Поништавање таксених марака, које се лијепе на поднеску, врши овлашћени службеник за пријем
поднесака.
Поништавање налијепљене таксе врши се штамбиљом „поништено“.
Члан 10.
Од плаћања општинских административних такса, поред ослобађања утврђених чланом 15. и 16. Закона,
ослобођени су:
- грађани слабог имовног стања ( социјално угрожена лица),
- лица којима је, рјешењем надлежног органа, признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих или
заробљених бораца,као и РВИ
- пријаве и уписи у матичне књиге,
- представке и притужбе грађана-за потребе радника и чланова уже породице( супружници и дјеца)администартивне службе општине Костајница.
Члан 11.
Грађанима слабог имовног стања (социјално угрожена лица), у смислу члана 10. ове Одлуке, сматрају се
лица којима је утврђено право на сталну новчану помоћ или право на новчану накнаду за помоћ и туђу његу, у
складу са Законом и другим прописима, а на основу увјерења Центра за социјални рад.
Члан 12.
На остала ослобађања од плаћања административне таксе, као и на друга питања која нису регулисана овом
одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о административним таксама и накнадама.
Члан 13.
За списе и радње код органа АС општине Костајница, плаћају се таксе по слиједећој тарифи градских
административних такса:
ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I – ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом није прописана друга такса
..........................................................................................................................................................2,00 КМ

Број 11

03.11.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 3

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске, којима странка захтијева само брже
поступање по раније поднесеном захтјеву.
Тарифни број 2.
За жалбу против рјешења, која доносе општински органи управе, организације и друга правна лица из
члана 1.ове одлуке ....................................................................................................................
5,00 КМ
II – РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса ........................................................
2. за рјешења о промјени личног имена ............................................................................. ...
3. за рјешења о накнадним уписима у матичне књиге..........................................................

10,00 КМ
30,00 КМ
10,00 КМ

НАПОМЕНА:
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу по овом тарифном броју плаћа свако лице коме
се уручује рјешење.

III-ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД
Тарифни број 4.
1. Изјава о испуњености услова предузећа (привредног друштва) ........................
100,00 КМ
2. Одобрење за обављање угоститељске дјелатности .............................................
70,00 КМ
3. Одобрење за обављање дјелатности трговине на велико ...................................
100,00 КМ
4. Одобрење за обављање дјелатности трговине на мало и услужних дјелатности. 70,00 КМ
5. Одобрење за обављање занатске и осталих производних дјелатности ..............
50,00 КМ
6. Одобрење за извођење музике уживо ..................................................................
20,00 КМ
7. Одобрење за обављање кућне радиности ...........................................................
30,00 КМ
8. Рјешење о измјенама и допунама рјешења .........................................................
30,00 КМ
9. Рјешење о престанку обављања дјелатности – одјава .......................................
30,00 КМ
10. Привремено рјешење до 7 дана ........................................................................
20,00 КМ
11. За привремена рјешења до 1 године ................................................................
50,00 КМ
12. За поновни почетак обављања дјелатности .....................................................
50,00 КМ
13. За одобрење за обављање пољопривредне дјелатности .................................
40,00 КМ
14. Сагласност за продужетак радног времена у угоститељским објектима ......
30,00 КМ
Тарифни број 5.
1. Одобрење за обављање јавног превоза у друмском саобраћају ......................
2. Одобрење за обављње превоза за властите потребе у друмском саобраћају .
3. Лиценца превозника у унутрашњем друмском саобраћају .............................
4. Лиценца за возило ..............................................................................................
5. Легитимација за возача такси возила ................................................................
6. Учешће превозника у усклађивању редова вожње ..........................................
7. Упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе ................................
8. Издавање рјешења о забрани саобраћаја у улици и на путу ..........................

50,00 КМ
50,00 КМ
50,00 КМ
10,00 КМ
10,00 КМ
10,00 КМ
20,00 КМ
10,00 КМ
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Тарифни број 6.
1. За рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе ...................................................................... 50,00 КМ
2. За одобравање плана активности .......................................................................................................... 30,00 КМ
Тарифни број 7.
За рјешавање захтјева за издавање:
1. водопривредних смјерница .................................................................................................................... 30,00 КМ
2. водопривредних сагласности .................................................................................................................. 30,00 КМ
3. водопривредне дозволе.......................................................................................................................... 50,00 КМ
IV – ТАКСЕ И НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА
Тарифни број 8.
1.За изводе из матичних књига ............... .................................................................................................. 5,00 КМ
2.За увјерења, ако није другачије прописано .............................................................................................10,00 КМ
3. за увјерења о слободном брачном стању ............................................................................................ 10,00 КМ
4.за изводе из матичних књига намијењених за иностранство............................................................... 10,00 КМ
5.за увјерења о породичном стању за иностранство ............................................................................... 10,00 КМ
6.за увјерења о издржавању чланова породице, а ради ослобађања од пореза на плате радника у
иностранству............................................................................................................................................... 20,00 КМ
8. За вјенчање плаћа се:
а)вјенчање у просторијама матичне службе у оквиру радног времена .....................................
30,00 КМ
б)вјенчање у просторијама матичне службе ван радног времена ............................................
60,00 КМ
б) вјенчање ван просторија матичне службе .............................................................................
100,00 КМ
9. Накнада за обајвљивање одговарајућих уписа у Сл.гласнику општине Костајница по објављеном реду текста
огласа..........................................................................................................................................
5,00КМ
Тарифни број9.
За дупликат исправе о завршеном школовању, или стручној квалификацији........................................

2,00 КМ

Тарифни број 10.
За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност, количина, квалитет или здравствена исправност
робе............................................................................................................................................................. 10,00 КМ
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се на стране поштанске декларације које прате спроводни лист.
IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 11.
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
1. за овјеру сваког потписа............................................................................................................................ 3,00 КМ
2. за овјеру аутентичности рукописа, или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала............. 3,00 КМ
НАПОМЕНА:
1. Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије стране формата “А4”, или
мањег.
2. Ако је рукопис или препис писан на страном језику, за овјеру аутентичности рукописа
или преписа плаћа се двострука такса из тачке 2. овог тарифног броја.
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Тарифни број 12.
За овјеру превода .......................................................................................................................................... 2,00 КМ
Тарифни број 13.
За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично.............................................................................................
5,00 КМ
Тарифни број 14.
За овјеравање службених аката, или других исправа и за преписивање истих:
1. за преписивање од полутабака оригинала........................................................................................... 2,00 КМ
2. за овјеравање од полутабака оригинала .............................................................................................. 2,00 КМ
3. за издавање преписа (фотокопије) документа из архиве, по сваком полутабаку............................ 5,00 КМ
4. увид у списе предмета који се налазе у архиви ................................................................................... 3,00 КМ
5. увид у пројектну документацију која се налази у архиви.................................................................... 10,00 КМ
Тарифни број 15.
1. За овјеру потписа на уговорима, према уговорној вриједности, плаћа се такса:
- до 500,00 КМ ............................................................................................................................................
- од 500,00 – 1.000,00 .................................................................................................................................
- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ ........................................................................................................................
- преко 5.000,00 КМ .....................................................................................................................................
Ако вриједност у уговору није назначена, плаћа се.................................................................................
2. За овјеру потписа на пуномоћју ...............................................................................................................
3. За овјеру потписа за регистрацију предузећа .......................................................................................

20,00 КМ
30,00 КМ
50,00 КМ
80,00 КМ
60,00 КМ
5,00 КМ
10,00 КМ

НАПОМЕНА:
1. Сматра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само потписи уговорних страна,
2. Свака измјена садржаја уговора сматра се у таксеном погледу као нови уговор,
3. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се на вриједност која је у уговору назначена.
4.Ако је једна од уговорних страна ослобођена плаћања административне таксе у складу са Законом или овом
Одлуком прописана административна такса се смањује сразмјерно учешћу те уговорене стране.
Тарифни број 16.
1. Овјера књиге домаћих гостију .........................................................................
2. Овјера књиге старних гостију ..........................................................................
3. Овјера књиге утисака за угоститељске објекте ...............................................
4. Овјера књиге жалби ..........................................................................................

20,00 КМ
20,00 КМ
20,00 КМ
20,00 КМ

V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
Тарифни број 17.
За рјешавање захтјева за издавање локацијских услова.........................................................................

25,00 КМ

Тарифни број 18.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за грађење......................................................................... 50,00 КМ
За реконструкцију, доградњу, надзиђивање и промјену намјене ...................................................................50,00 КМ
Тарифни број 19.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за употребу објекта у својини физичког лица..................... 30,00 КМ
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за употребу објекта у својини правног лица...................... 100,00 КМ
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за употребу помоћног објекта............................................. 20,00 КМ
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Тарифни број 20.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за постављање рекламе ...........................................................30,00 КМ
За рјешавање захтејва којима се одобрава постављање привремених пословних и других објеката............35,00 КМ
За акте којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних површина...........................................................25,00 КМ
За увјерења из области урбанизма и стамбено-комуналних послова..................................................................20,00 КМ
За акте о додијели кућних бројева..........................................................................................................................20,00 КМ
Тарифни број 21.
За издавање извода из регулационог плана........................................................................................................ 10,00 КМ
Тарифни број 22.
За дато мишљење у вези примјене прописа општине из надлежности Одсјека за урбанизам и стамбено-комуналне
дјелатности.................................................................................................................................................................20,00 КМ
Тарифни број 23.
2
На поднесак за измјену регулационог плана .......................................................................................................1,00 КМ /м
VI – РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
Тарифни број 24.
1. за упис оснивања заједнице у регистар............................................................................................................... 30,00 КМ
2. за упис статусне промјене ......................................................................................................................................15,00 КМ
3. за упис промјене лица овлашћених за заступање ...............................................................................................10,00 КМ
4. за извод из регистра или увјерење о подацима из регистра............................................................................ 5,00 КМ
VII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Тарифни број 25.
За приговор на одлуке уговорног органа у поступку јавних набавки ..................................................................... 20,00 КМ
VII – ТАКСА ИЗ ОБЛАСТИ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Тарифни број 26.
За ископ и пренос посмртних остатака са једне локације на другу:
- ван територије Босне и Херцеговине ................................................................................................................ 100,00 КМ
- на територију Федерације Босне и Херцеговине ............................................................................................. 50,00 КМ
- на територију Републике Српске ....................................................................................................................... 20,00 КМ
Члан 14.
Надзор над примјеном одредби ове одлуке врши Одјељење за општу управу.
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним таксама
(Сл.гласник општине Костајница, бр.04/03,8/03,7/05,7/06,11/06,7/08 и 11/08).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и објавиће се у“ Службеном гласнику општине
Костајнице“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Петар Боројевић,инг.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
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На основу члана 6. Закона о министартским, владиним и другим именовањима Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 121. Закона о локалној сасмоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05) члана 56. Статута општине
Б.Костајница («Службени гласник општине Б. Костајница», број 12/05), Скупштина општине на сједници
одржаној дана 26.10.2010. године доноси:

О Д Л У К У
о именовању Комисије за провођење поступка за пријем службеника
у Административну службу општине Костајница
I
Овом Одлуком регулишу се услови и поступак за попуне упражњених радних мјеста службеника и
то: Самостални стручни сарадник за грађење и Стручни сарадник –администратор информационог
система у Одјељењу за општу управу и Самостални стручни сарадник за развој Одсјек за развој
Административне службе општине Костајница , као Помоћника Комуналног полицајца и Ватрогасац и
радник за наплату и контролу паркирања.
II
Сви кандидати за пријем на упражњена радна мјеста морају испуњавати морају испуњавати
опште и посебне услове прописане Законом о локалној самоуправи и Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине Костајнице.
III
Начелник општине ће објавити јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у складу са чланом
119. и 120. Закона о локалној самоуправи.
IV
За избор кандидата на упражњена радна мјеста именује се Комисија за избор од пет чланова и то:
1.Анђелко Ераковић,предсједник
2.Љиљана Слијепчевић,члан
3.Марина Диклић,члан
4.Ефраим Подиновић,члан
5.Бранка Грубљешић,члан.
V
Задатак Комисије за провођење поступка је да размотри приспјеле пријаве на конкурс,сачини
листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме ,обави интервјуе са кандидатима и након
тога предложи ранг лист кандидата Начленику општине на разматрање и доношење коначне Одлуке о
избору и пријему службеника у радни однос у Административну службу општине Костајница.
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VI
Комисија за провођење поступка престаје са радом даном пријема службеника у радни однос у
Административној служби општине Костајница.
VII
Ову 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:01-013-368/10
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На основу члана 56. Статута Општине Костајнице („Службени гласник Општине Костајница“
,број:12/05 и 1/07),а у складу са Пословником Скупштине општине Костајница ( „ Службени гласник
општине Костајница“,бр. 12/09 ) и у складу са Меморандумом о разумијевању закљученим дана
10.03.2009 год. између Општине Костајница и Пројекта Управне одговорности ГАП у БиХ, Скупштина
Општине Костајница, на сједници одржаној дана 26.10.2010 год. донијела је слиједећу:

ОДЛУКУ
о претпоставкама, начелима и начина израде Листе приоритета и именовању Комисије за планирање
развојa заједнице (Community Development Planning Committee – CDPC)

I
Начелник Општине се обавезује да са именованом комисијом разради и припреми Листу
приоритета у року од 4 мјесеца од дана пријема ове Одлуке.
II
Именује се Комисија за планирање развоја заједнице (CDPC или Комисија) у слиједећем саставу:
1.Марко Чолић ,
2.Остоја Кантар,
3.Мирјана Костадиновић,
4.Тања Деветак,
5.Ефраим Подиновић,
6.Милан Васић,
7.Анђелко Ераковић,
8.Александар Пашић,
9.Милан Малинић,
10.Борислав Гарача
III
Комисија се именује с циљем да:
-промовира ширу заступљеност и ангажованост цивилног друштва, група у оквиру заједнице,
мјесних заједница, невладиних организација, итд., на развоју заједнице и у општинским
активностима;
-подржава и унапређује механизме за учешће грађана у активностима заједница и општина;
-одређује који од кандидованих пројеката представљају приоритете за додјелу средстава гранта и
развојне програме, које осигуравају домаћи и међународни донатори/организације у складу са
условима предвиђеним за поједине програме за додјелу грантова/развојне програме, и
-прати имплементацију одобрених пројеката.
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IV
У састав Комисије улазе предсједник, замјеник предсједника, чланови и секретар.
V
Kомисија доноси одлуке натполовичном већином гласова у присуству најмање половине чланова
наведених у Одлуци Скупштине општине.
VI
Комисија је за свој рад одговорна Скупштини општине.
VII
Записник на састанцима Комисије води секретар Комисије.
VIII
Одлука ступа на снагу даном доношења и оглашава се на огласној табли у општини,
Службеном гласнику Општине Костајница „ и на интернет страници.

Достављено:
1.Члановима Координационог тима
2.ГАП-у
3.Техничке услуге Тиму
4.Огласна табла
5.а/а

Предсједник СО-е

Петар Боројевић,инг.

„
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На основу члана 30. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ –
Пречишћени текст- број:55/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 26.10. 2010.
године донијела је следећу:
ОДЛУКУ
O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РАГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БЛОК 2“
I
Овом Одлуком се покреће поступак и приступа се измјени дијела регулационог плана „Блок 2“ ( у
даљем тексту:План).
Измјеном Плана ће бити обухваћен простор означен са к.ч. 861 и 862/4 к.о. Костајница, укупне
површине 1777 м2.
II
Плански период је период важећег регулационог плана „Блок 2“, односно у складу са члановима
43. и 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10)
којима је прописано доношење двогодишњег програма мјера и активности за утврђивање стања и
уређење простора.
III
Носилац припреме измјене Плана је Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове, а носилац израде измјене Плана ће се утврдити на основу Закона о јавним набавкама
и одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.
IV
Нацрт измјене Плана ставиће се на увид и стручну расправу у просторијама општине Костајница –
огласна табла и на погодном мјесту у општини. Јавни увид на нацрт измјене плана ће трајати 30 дана
након чега ће се одржати стручна јавна расправа.
Приједлог измјене Плана, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине по завршетку
јавног увида и стручне расправе.
Уз приједлог Плана, носилац припреме и Начелник општине ће поднијети приједлог одлуке о
доношењу измјене Плана, са потребним образложењима.
У образложењу приједлога одлуке о доношењу измјене Плана носилац припреме обавјештава о
примједбама и приједлозима који су у току јавног увида и стручне расправе прикупљене на нацрт Плана,
те даје стручно образложење о примједбама и приједлозима који су прикупљене у току јавне расправе.
V
Разлог за измјену дијела регулационог плана „Блок 2“ на предметним парцелама је рационално
искорашћивање простора за изградњу стамбених објеката са израдом плана парцелације који одговара
имовинско-правним односима. Како постојећим регулационим планом није предвиђена изградња
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стамбеног објекта на фронталној страни парцеле (до улице Ранка Шипке) већ је предвиђена градња
објеката у дубини парцела предлаже се усвајање измјене регулационог плана на предметним парцелама
како би се могла одобрити градња стамбених објеката у складу са законом.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Костајница.
Број:01-013-370/10
Датум: 26.10. 2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Петар Боројевић, инг.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-361/10
Датум :26.10.2010 год.
На основу члана 56. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине
Костајница“,број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
26.10.2010 године усвојила је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Општински акциони план –МАП 2010-2012 год. и Динамички план реализације
Општинског акционог плана – МАП 2010-2012 год.
2. Саставни дио ове Одлуке је Општински акциони план –МАП 2010-2012 год. и Динамички
план реализације Општинског акционог плана – МАП 2010-2012 год.
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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79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11, тел.387 (0)52-663-139, Фах. 052-663-553
www.opstina-kostajnica.com, e-mail: portparol@opstina-kostajnica.com

ОПШТИНСКИ АКЦИОНИ ПЛАН - МАП
2010-2012
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ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ: Значајно побољшање способности општине да служи својим грађанима,
као и да осигура подршку програмском и фискалном оквиру, који доприноси стварању одговорне
демократске управе.

Наши приоритети за побољшање услуга грађанима:
1. Побољшање квалитете пружања услуга грађанима,
2. Урбанизам,
3. Локални економски развој.

Предложене области пројеката:
1.
2.
3.
4.
5.

Скенирање и дигитализација докумената, развој електронске картотеке
Електронско издавање дозвола - Компонентни систем
Оснивање и опремање општинске јединице за управљањем развојем
Унапређење способности општине за управљање информационим технологијама
Развој партнерства у локалној заједници у контексту повећања капацитета апсорпције ЕУ
фондова.

Начин на који смо дошли до наведених подручја сaрадње, укључујући начин на који су
пројекти у вези са споменутим приоритетима:
Радна група, коју је именовао начелник општине рјешењем број: 02-020-917/10 од 10.05.2010.
године идентифицирала је стање у општини Костајница. На основу тренутног стања и будућих
потреба, приступила је анализи каталога услуга достављеног од стране ГАП-а, те извршила селекцију
предложених пројеката. Селектирањем пројеката одређено је 10 приоритета који су упућени писмено
свим невладиним организацијама, удружењима, те приватним и јавним институцијама да узму
учешће и доставе своје виђење приоритета предложених пројаката. Поред наведеног, Радна група је
путем средстава информисања и wеб странице, такођер омогућио могућност давања сугестија и
приједлога. Јавна расправа одржана је дана 21.06.2010. године у скупштинској малој сали општине
Костајница. Поред тога, радна група је спровела анкету. Од 100 анкетних листића 76 је попуњено
исправно. По полној структури анкету је испунило 39 жена и 37 мушкараца, од тога 13 припада
старосној доби до 20 година, 40 –од 20-50 година и 23-је преко 50 година. Након спроведених
активности радна група је на састанку усагласила и прихватила листу приједлога за које је утврђено да
су приоритетни за општину Костајница.
Брзи приступ подацима који се налазе архивирани на једном мјесту, учинили би задовољним и
мотивисаним грађане за још бољу сарадњу са административним службама. Увођењем зонинга и
напредних софтверских система омогућили би брже и транспарентније издавање дозвола за грађење
што би довело до рјешавања проблема бесправне градње и успоставе електронске базе података о
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постојећој бесправној градњи, те скратио временски период издавања дозвола. Све наведене радње
допринијети ће значајном побољшању и калитетном пружању услуга грађанима и јачању локалне
заједнице.
Оснивање општинске јединице за управљањем развојем допринијеће унапређењу општинских
капацитета за управљањем развојем, како би се осигурала проактивна и ефективна имплементација и
ажурирање локалне стратегије развоја. Са развојем партнерства у локалној заједници у контексту
повећања капацитета апсорпције ЕУ фондова унаприједиће се финансијски и управљачки капацитети
за општински развој кроз развој јавноприватног партнерства, развој управљачких капацитета који
интегришу управљање ресурсима је неопходан корак у стварању одрживе јавне управе, која ће бити у
стању да апсорбује предприступне фондове Европске уније.
Унапређењем способности општине за управљањем информационим технологијама, унаприједила
би се квалитета услуга, одрживост и перформантност система, обуком одговарајућег особља проблеми
који се појављу из области ИТ биће ријешени.

Начин на који је Скупштина општине допринијела стварању одлуке:
Скупштина општине Костајница на својим сједницама у неколико наврата је информисано о
реализацији прве фазе ГАП пројекта. Скупштина општине дала је сагласност за имплементацију
пројекта под називом „Пројекат управне одговорности ГАП“ садржан у Меморандуму о разумијевању
који је општина Костајница потписала са ГАП-ом 2009. године. Након успјешно спроведеног пројекта
ГАП I општина Костајница је потписала меморандум о разумјевању за реализацију пројекта ГАП II .

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ
Тања Деветак,дипл.прав.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.
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ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА – МАП
2010-2012
1. Скенирање и дигитализација докумената, развој електронске библиотеке;
Јануар 2011 – децембар 2011
2. Електронско издавање дозвола – компонентни систем;
Јануар 2012 – децембар 2012
3. Оснивање и опремање општинске јединице за управљањем развојем;
Јануар 2011 – јун 2011
4. Унапређење способности општине за управљање информационим технологијама;
Јануар 2012 - јун 2012
5. Реализација партнерства у локалној заједници у контексту повећања капацитета апсорпције ЕУ
фондова;
Јануар 2011 – септембар 2011

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ
Тања Деветак, дипл. правник

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић дипл. ек
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ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-365/10
Датум :26.10.2010 год.

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“,број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 26.10.2010. године ,усвојила је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за прво полугодиште
2010. године.
2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за
прво полугодиште 2010. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница “.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.
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ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-366/10
Датум :26.10.2010 год.

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“,број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 26.10.2010. године ,усвојила је:

ОДЛУКУ
1. Усвајају се полугодишњи Извјештаји о финансијско – материјалном пословању
корисника буџета за 2010 годину и то :
1. Извјештај Центра за социјални рад Костајница, бр. 02-4-68/10,
2. Извјештај Општинског удружења пензионера, бр. 003/10,
3. Извјештај Удружења Савеза бораца НОР-а, бр. 01-11/2010,
4. Извјештај Општинске борачке организације,
5. Извјештај здравствене установе Дом здравља Костајница,
6. Извјештај Туристичке организације општине Костајница,
7. Извјештај ЈП „ Радио Костајница “,
8. Извјештај Карате клуба „ Младост “, бр. 04-15/2010,
9. Извјештај Средњошколског центра Костајница,
10.Извјештај ДВД Костајница , бр.45/10,
11.Извјештај НБ „ Невенка Станисављевић “,
12.Извјештај ОО „ Црвени крст “, бр. 09/11-18/2010,
13.Извјештај ФК „ Партизан “.
14.Извјештај КК „ Костајница “, бр.23/10.
2. Саставни дио ове Одлуке су полугодишњи Извјештаји о финансијско –
материјалном пословању корисника буџета 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.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-364/10
Датум : 26.10.2010 год.
На основу члана 60. Закона о социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ број:
5793,15/96 , 110/03 и 33/08 ), члана 24. Закона о систему јавних служби ( „ Службени
гласник РС“ , број: 68/07 ), члана 3. Закона о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања ( Службени гласник РС “, 113/04 и 110/05) ,члана 30. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС “, број: 101/04 ) и члана
56. Статута општине Костајница ( „ Службени гласник општине Костајница “, 12/05 и
1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 26.10.2010. год. доноси
слиједећу :

ОДЛУКУ
о усклађивању организације и пословања
ЈУ Центар за социјални рад Костајница
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање организације и пословања ЈУ Центар за социјални
рад Костајница са Законом о систему јавних служби, ( „ Службени гласник РС „ број:
68/07) и Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања ( „
Службени гласник РС “, број:113/04 ).
Члан 2.
Оснивач Јавне установе Центар за социјални рад Костајница је Скупштина општине
Костајница.
Члан 3.
Оснивачки улог и средства за рад Јавне установе Центар за социјални рад чине основна
средства чија књиговодствена вриједност на дан 31.12.2009. године износи 10151,20 КМ.
Члан 4.
Сједиште јавне установе Центар за социјални рад је у Костајници , улица Светосавска
21.
Члан 5.
Дјелатност Центра је :
85.324 – Социјални рад у установама без смјештаја.
У провођењу социјалне и породичне заштите и пружања услуга социјалног рада Центар
обавља сљедеће послове :
-рјешава у првом степену о остваривању права из социјалне заштите,
-рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечје заштите,
-рјешава у првом степену о остваривању права из области заштите и старатељства,
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-пружа услуге социјалног ,психолошког, педагошког, дефектолошког и управно-правног
рада у поступку рјешавања о правима у оквиру своје дјелатности,
-врши исплату новчаних права утврђених прописима о социјалној заштити.
Центар, поред послова из става 1. овог члана , обавља и стручне послове у провођењу
социјалне заштите и социјалног рада , породичне заштите и дјечје заштите, и то:
1. Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне
заштите,
2. Предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и
прати њихово извршавање,
3. Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечје заштите и
непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
4. Рaзвија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и
сузбијању социјалних потреба ,
5. Пружа дијагностичке услуге ,спроводи одговарајући третман, савјетодавне и
терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
6. Ради на оснивању породичног савјетовалишта у циљу пружања услуга породици и
појединцу,
7. Подстиче , организује и координира професионални и добровољни рад у области
социјане заштите,
8. Ради на извршавању васпитних мјера према малољетним лицима ,
9. Ради на избору и примјени васпитних препорука према малољетницима,
10. Води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у
оквиру своје дјелатности,
11. Ради на развоју партнерства међу различитим актерима у заједници који пружају
различите услуге,
12. Ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и
социјалних услуга са потребама корисника,
13. Врши и друге послове утврђење законом и одлуком скупштине општине.
Министарство надлежно за социјалну заштиту утврђује нормативе и стандарде за
обављање послова Центра у вршењу јавних послова.
Члан 6.
Центар за социјални рад стиче средства из буџета Општине и других извора.
Члан 7.
Средства која се обезбјеђују у буџету општине преносе се на Центар намјенски:
-

За исплату плата и накнада запослених,
За уплату пореза и доприноса на остала лична примања,
За трошкове материјала и услуга,
За исплату текућих помоћи на основу утврђених правила,
За инвестиционо-техничко одржавање Центра.
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Члан 8.
Центар за социјални рад без сагласности оснивача не може мијењати дјелатност.
Члан 9.
Надзор над законитошћу рада Центра врши оснивач и Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске.
Члан 10.
Органи управљања и руковођења у Центру за социјални рад су : Управни одбор и
директор, ако законом није другачије одређено.
Члан 11.
Управни одбор Центра именује и разрјешава оснивач.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године.
Управни одбор има три члана.
Запослени у Центру не могу бити чланови Управног одбора.
Избор и именовање чланова Управног одбора врши се након спроведеног поступка јавне
конкуренције.
Статутом Центра и Пословником о раду Управног одбора поближе се утврђују послови
Управног одбора.
Члан 12.
Директор Центра руководи , представља и заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.
Директора Центра именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
предходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Услови за директора Центра утврђују се Статутом.
Члан 13.
Оснивач:
-

Даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Центра,
Даје сагласност на Статут Центра,
Даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста,
Разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњем обрачуну .

Члан 14.
Кад орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Центра утврди да Центар
не испуњава прописане услове за рад или не остварује законом или актом о оснивању
утврђене циљеве и задатке , рјешењем ће одредити рок за испуњење тих услова и о
томе обавијестити оснивача.
Ако Центар не изврши рјешење из става 1. овог члана , надлежни орган ће о томе
обавијестити оснивача.
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Члан 15.
Центар престаје да ради :
-

Ако не испуњава прописане услове за обављање дјелатности,
Ако не постоје услови за њено обављање дјелатности,
Одлуком оснивача.

Сматра се да не постоје услови за обављање дјелатности Центра ако :
-

не постоје потребе за њеном дјелатношћу,
потребе за њеном дјелатношћу могу да се задовоље на рационалнији и
економичнији начин и
не остварује законом и актом о оснивању утврђене циљеве и задатке.
Члан 16.

Поступак за престанак радa Центра покреће оснивач или орган надлежан за вршење
надзора над законитошћу рада Центра.
Акт о престанку рада Центра доноси оснивач.
На основу акта о престанку рада Центра , спроводи се поступак редовне ликвидације, у
складу са законом.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику
општине Костајница “.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Петар Боројевић,инг.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-362/10
Датум : 26.10.2010 год.
На основу члана 2.12 став (9) Изборног закона БиХ ( „ Службени гласник БиХ „, Број :
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08,37/08 и 32/10 ), Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини ( „ Службени гласник БиХ“ , број: 37/10 и 53/10 ) и члана
56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ ,број: 12/05 и 1/07 )
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 26.10.2010 године усвојила је :

ОДЛУКУ
о висини накнада за рад чланова
Општинске изборне комисије Костајница
Члан 1.
Накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Костајница исплаћиваће се у складу
са Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини ( „ Службени гласник БиХ „ , број: 37/10 и 53/10 ) коју је усвојила Централна
изборна комисија БиХ.
Члан 2.
Свака измјена која се односи на накнаде ОИК регулисаће се одлукама Централне изборне
комисије БиХ, уколико се другачије не пропише.
Члан3.
Општинској изборној комисији ће се за сваки неисплаћени мјесец у неизборној 2009
години исплатити накнада за рад у висини 30% мјесечне накнаде одборника која је исплаћивана
у 2009 години.
Члан 4.
Комисији за службена путовања и одлазак на семинаре припада дневница у висини
дневнице која се исплаћује радницима Административне службе општине за службена
путовања.
Члан 5.
Ступањем на снагу Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини ( „ Службени гласник БиХ“ , број: 37/10 и 53/10 ) коју је
усвојила Централна изборна комисија БиХ престаје да важи Одлука о висини накнаде и
дневница Општинске изборне комисије Костајница , број: 01-013-389/09.
Члан 6.
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 : 01-013-360/10
Датум : 26.10.2010 год.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Репубике
Српске “, број : 74/05 ) ,члана 6.2. тачка 7. Статута КП „ Комунално „ ад. ( „Службени
гласник општине Костајница „ бр. 7/7 ) и члана 56. Статута општине Костајница (
„Службени гласник општине Костајниоца“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине
Костајница на сједници одржаној дана 26.10.2010 год. доноси слиједећу :

ОДЛУКУ
о именовању привременог члана Надзорног одбора
КП „ Комунално „ а.д. Костајница

Члан 1.
1. Ацо Мачак, дипл.прав. се именује за привременог члана Надзорног одбора КП „
Комунално „ ад. Костајница.
Члан 2.
2. Ово именовање ће трајати
до окончања провођења поступка и коначног
именовања члана Надзорног одбора КП „ Комунално „ ад Костајница по процедури
јавне конкуренције која се проводи у складу са Законом о министарским ,владиним
и другим именовањима РС, Законом о јавним предузећима РС, Статутом КП „
Комунално „ а.д. Костајница и Одлуком о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање члана Надзорног одбора КП „ Комунално „ ад Костајница, бр. 01-013268/10.
Члан 3.
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 : 01-013-371/10
Датум : 26.10.2010 год.

На основу члана 73. став (4) Закона о здравственој заштити ( „ Службени гласник
Републике Српске“, број: 106 /09 ) , члана 33. Статута Јавне установе Дом здравља
Костајница и члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине
Костајниоца“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 26.10.2010 год. доноси слиједу :

ОДЛУКУ
О утврђивању критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Дома здравља Костајница
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују општи и посебни услови, начин провођења
поступка избора и именовања чланова Управног одбора Јавне установе Дом здравља
Костајница и именовање чланова комисије за провођење поступка избора.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и
посебне услове и критеријуме утврђене Законом о министарским, владиним и другим
именовањима РС, оснивачким актом Јавне установе Дом здравља и овом Одлуком.
1.
-

ОПШТИ УСЛОВИ
Да су држављани РС , односно БиХ,
Да су старији од 18 година,
Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС (
било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду
од три године прије дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију,
Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој
Југославији ( члан 9 тачка 1. Устава БиХ ),
Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање
функције,
Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који
доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима
власти РС.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Да имају високу стручну спрему;
Да познају дјелатност којом се бави Дом здравља
Да познају садржај и начин рада Управног одбора у јавним установама.

Члан 3.
Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну
упражњеног мјеста три ( 3 ) члана Управног одбора.
Запослени у Дому здравља не могу бити чланови Управног одбора.
Члан 4.
За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од пет (5)
чланова , и то:
1.Пашић Александар –предсједник,
2.Милијевић Горан – члан,
3.Слијепчевић Љиљана – члан,
4.Подиновић Ефраим – члан,
5. Мачак Ацо – члан.
Члан 5.
Задатак именоване Комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на
конкурс, да сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за
избор, по потреби прикупи додатне податке о кандидатима , обави интервјуе са
кандидатима и након тога предложи ранг листу кандидата СО-е на разматрање и
доношење коначне одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора.
Члан 6.
У спровођењу поступка за избор чланова Управног одбора , Комисија за избор
провјерава и утврђује редосљед кандидата на основу стручне способности.
Члан 7.
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
-НАЧЕЛНИКБрој: 02-020-2165/10.
Датум, 21.10.2010.
На основу члана 13.Правилника о накнадама и другим примањима запослених и
функционера у Административној служби општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 1/06 и 4/10) и члана 57.Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Начелник општине Костајница доноси:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке бр.02-020-586/10.
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о кориштењу службених бројева за мобилне телефоне, бр. 02-020586/08. од 23.03.2010.године („Службени гласник општине Костајница“, број: 04/10) иза тачке
8. додају се тачке 9. и 10.
„ 9.Савјетник начелника
10.Шефови Одсјека“
Члан 2.
У члану 4.Одлуке , иза тачке 8. додају се тачке 9. и 10. :
„ 9.Савјетник начелника - до 50,00 КМ
10.Шефови одсјека - до 50,00 КМ“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Чолић,дипл.ек.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2157/10.
Датум, 25.10.2010.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине
Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину
(„Службени гласник општине Костајница, број: 18/09) и Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета
општине Костајница за 2010.годину („Службени гласник општине Костајница“, број 07/10) , д о н о с и

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица
позиције:
-

613900 – Уговорене услуге
613700 – Трошкови текућег одржавања
613400 – Набавка материјала

„Библиотека“

444,00 КМ
345,00 КМ
420,00 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-614900 –Уговорене услуге (потрошачка јединица „Библиотека“ – 08180007)
444,00 КМ
на позицију:
-613200 – Трошкови енергије (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)
424,00 КМ
-613100 – Путни трошкови (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)
20,00 КМ
са позиције:
-613700 – Трошкови текућег одржавања (потрошачка јединица „Библиотека“
– 08180007)
345,00 КМ
на позицију:
-613300 – Комуналне и комуникацијске услуге (потрошачка јединица „Библиотека“
-08180007)
345,00 КМ

08180007), са
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са позиције:
-613400 – Трошкови материјала (потрошачка јединица „Библиотека“
– 08180007)
420,00 КМ
на позицију:
-613300 – Комуналне и комуникацијске услуге (потрошачка јединица „Библиотека“
-08180007)
280,00 КМ
-613100 – Путни трошкови (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)
140,00 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Костајница“.

НАЧЕЛНИК:
/Марко Чолић, дипл.ек/
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2158/10.
Датум, 25.10.2010.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине
Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину
(„Службени гласник општине Костајница, број: 18/09),
доноси

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
1.Одобрава се реалокација средстава „Средња стручна школа“ Костајница (потрошачка јединица
08150037), са позиције:
-613 500 – Накнаде трошкова запослених

170, 00 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-613500 – Трошкови улуга превоза и горива (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
170,00 КМ
на позицију:
-613400 – Набавка материјала (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
08150037)
170,00 КМ

Костајница –

3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Костајница“.
НАЧЕЛНИК:
/Марко Чолић, дипл.ек/

Број 11
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2159/10.
Датум, 25.10.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 40

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине
Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину
(„Службени гласник општине Костајница, број: 18/09),
доноси

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
1.Одобрава се реалокација средстава „Средња стручна школа“ Костајница (потрошачка јединица
08150037), са позиције:
-611 200 – Накнаде трошкова запослених
5.378,00 КМ
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
5.378,00 КМ
на позиције
-613100 – Путни трошкови (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
1.000,00 КМ
-613200 – Трошкови енергије (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
850,00 КМ
-613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга (потрошачка јединица
„Средња стручна школа“ Костајница - 08150037)
910.00 КМ
-613400- Набавка материјала (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
971,60 КМ
-613700 - Трошкови текућег одржавања (потрошачка јединица „Средња стручна
школа“ Костајница - 08150037)
600,00 КМ
-613900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница - 08150037)
430,00 КМ
- 821300 – Набавка опреме (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037)
616,40 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Костајница“.
НАЧЕЛНИК:
/Марко Чолић, дипл.ек/

Број 11
03.11.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2216/10.
Датум, 29.10.2010.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине
Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2010.годину
(„Службени гласник општине Костајница, број: 18/09) и Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета
општине Костајница за 2010.годину („Службени гласник општине Костајница“, број: 07/10), д о н о с и

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица „ОИК“ 01350111), са позиције:
-611 200 – Накнаде трошкова запослених

756,80 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „ОИК“
– 01350111)
756,80 КМ
на позицију:
-613900 – Уговорене услуге ((потрошачка јединица „ОИК“ 01350111)
756,80 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

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

НАЧЕЛНИК:
/Марко Чолић, дипл.ек/

Број 11
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2200/10.
Датум, 02.11.2010.

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 3.Одлуке о паркирању („Службени гласник општине Костајница“,
број:18/09) и члана 57.Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница „, број:
12/05) , Начелник општине, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о јавним паркиралиштима
Члан 1.
У Правилнику о јавним паркиралиштима број: 02-020-325/10. од 18.02.2010.године ( у даљем
тексту: Правилник) у члану 3. додаје се став 3. који гласи:
„На паркиралишту поред зграде општине обиљежиће се два мјеста за госте и посјете пословних
делегација Општини Костајница“.
Члан 2.
Члан 7.Правилника мјења се и гласи:
„ Наплата паркирања са временским ограничењем врши се на отвореним паркиралиштима код
насеља : Трг Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према граничном
прелазу , улицом Младена Стојановића од трга са лијеве и десне стране до кафе „Гранд“ , надаље са
десне стране коловоза до раскршћа са Светосавском улицом, простор иза и поред зграде општине
Костајница, јавна површина испред зграде у улици Светосавска 11а, јавна површина између зграда 13
и 15 у улици Светосавска.
На паркиралишту на Тргу Краља Петра I Ослободиоца обиљежено је укупно „4“ паркинг мјеста.
На паркиралишту у улици Младена Стојановића „21“ паркинг мјесто.
На паркиралишту иза зграде општине „10“ паркинг мјеста од чега 9 за властита возила и 1 за
инвалиде.
На паркиралишту између зграда у Светосавској 13 . и 15. обиљежено је „16“ паркинг мјеста , од
чега 15 за властита возила и 1 за инвалиде.
Члан 3.
Иза члана 7.додаје се нови члан 7а) који гласи:
„Наплата паркирања на паркиралиштима из става 1.овог члана врши се :
● радним даном у времену од 07,00 до 21,00 часова;
● суботом и државним празницима у времену од 07,00 до 15,00 часова.
Наплата паркирања неће се вршити недјељом.
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Начелник општине може одредити и дане других празника или дане у вези с посебним
догађајима када се наплата паркирања не наплаћује.
Члан 4.
У члану 24.додаје се нови став 3.који гласи:
„Комунални полицајац или радник на контроли наплате овлашћени су да затраже да им се
покаже инвалидска картица лица које вози возило или се налази у возилу“.
Члан 5.
Члан 29.став 3.мјења се и гласи:
„Резервација појединачних мјеста за паркирање може се извршити само за период од годину
дана. Овако резервисана мјеста правно или физичко лице је дужно означити додијељено резервисано
паркиралиште (паркинг мјесто) путем натписа на подлози бијелом бојом у облику латиничног слова „R“
димензије 80 cm x 60 cm x 10 cm и уграђивањем паркинг баријере.“
Члан 6.
Саставни дио овог Правилника је графички приказ обиљежених паркинг мјеста.
Члан 7.
Сва досад издата рјешења подлијежу ревизији према одредбама измјена и допуна Правилника
о јавним паркиралиштима.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Костајница „.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Чолић, дипл.ек.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
Одјељење за општу управу
Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове
Број: 03-372-310/10.
Датум, 26.10.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
Светосавска 11, КОСТАЈНИЦА
========================================

ОГЛАС
Одјељење за општу управу општине Костајница на основу рјешења број 03-372-03/10.од
26.10.2010.године , извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број : 05-10 упис оснивања
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ
КОСТАЈНИЦА, Светосавска 19 са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом , Костајница, Светосавска 19.
Оснивачи: 4 етажна власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 70 320 – Управљање зградом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности , за обавезе одговара
цјелокупном имовином , чланови одговарају супсидијарно до висине удјела
у плаћању
трошкова одржавања зграде.
Заступа: Палија Јеленам предсједник скупштине, самостално и без ограничења.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Тања Деветак, дипл.прав.
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