
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Бр. 16/09 
 

Број 16      21.12.2009 . Службени гласник општине Костајница  странa 1 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 3. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“ број 111/08) и члана 57. Статута општине Костајница (“Службени 

гласник општине Бос. Костајница“ број 12/05), Скупштина општине Костајница на 11 радовној 

сједници, одржаној дана 15.12.2009. године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о јавном превозу лица и ствари 

у друмском саобраћају и такси превозу на подручју општине 

Костајнице 
 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулишу се услови и начин обављања јавног превоза лица и ствари у 

друмском саобраћају на подручју општине Костајница (у даљем тексту: Одлука), обављање јавног 

линијског и ванлинијског превоза лица, начин и поступак усклађивања и регистрације редова вожње, 

права и дужности овлаштених радника, предузећа и других правних лица регистрованих за 

обављање ове дјелатности и физичких лица који јавни превоз обављају као основну дјелатност и који 

имају одобрење од надлежног органа општине (у даљем тексту: превозник), начин и организацију 

такси превоза, превоз запрежним возилом, пољопривредним машинама, мотоциклима са 

приколицом на моторни или други погон и рад аутобуске станице. 

 

Члан 2. 

Превоз лица и ствари може се вршити као јавни превоз и превоз за властите потребе. 

 

II - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

Члан 3. 

Превоз лица у јавном линијском друмском саобраћају на територији општине обавља се 

аутобусима намијењеним за градски и приградски саобраћај. 

Аутобуси намијењени за градски и приградски саобраћај морају испуњавати услове утврђене 

прописима о безбиједности саобраћаја на путевима и другим прописима, испуњавати техничко-

експлоатационе услове и својства предвиђена стандардима. 

 

Члан 4. 

Прије отпочињања дјелатности превозник je дужан да прибави рјешење о испуњавању услова 

и то лиценцу "Б", коју издаје надлежни општински орган за послове саобраћаја у складу са Законом 

о превозу у друмском саобраћају. 
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Члан 5. 

Аутобос којим се врши линијски превоз лица означава се релацијском таблом у доњем 

десном углу предњег вјетробранског стакла са назнаком аутобусне линије, крајњих и најмање једне 

од успутних аутобуских станица, односно аутобуских стајалишта. 

Одредбе става 1. овог члана не односе се на превоз лица аутобусима у градском и 

приградском линијском превозу са утврђрним механизмима за означивање линије. 

Посада аутобуса дужна је да посједује једнообразну одјећу и истакнуту идетификациону 

ознаку. 

 

Члан 6. 

 Превозник је дужан да почне и врши линијски превоз лица уредно и редовно по 

регистрованом реду вожње. 

 Изузетно, у току важења реда вожње на одређеној аутобуској линији може се привремено 

обуставити превоз у случају спречености непредвиђеним околностима, које су независне од воље 

превозника. 

 У случају обустављања превоза из става 2. овог члана превозник је дужан да исти дан 

обавијести кориснике превоза путем средстава јавног иформисања и аутобуских станица, надлежни 

орган за регистрацију реда вожње, као и надлежне испекцијске органа, уз подношење доказа о 

разлозима обустављања. 

1. Одређивање и одржавање линија 

Члан 7. 

Јавни превоз лица у друмском саобраћају врши се као линијски и ванлинијски. 

Линијски превоз лица врши се на основу регистрованог реда вожње и цјеновника услуга 

превоза на сталним линијама на којима се превоз врши у цијелом периоду важења реда вожње и на 

сезонским линијама на којима се превоз врши у одређеном периоду важења реда вожње. 

 

Члан 8. 

Рјешење за утврђивање реда вожње на аутобуским линијама на територији општине 

Костајнице  доноси Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Ред вожње у линијском превозу лица региструје се на период од пет година. 

Усклађивање и регистрацију реда вожње у линијском превозу лица на територији општине 

Костајнице врши Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.. 

Усклађивања и регистрације редова вожње врши се једном годишње. 

 

Члан 9. 

Поступак усклађивања и регистрације редова вожње покреће се путем јавног огласа 

објављеног у средствима јавног информисања и на интернет страници органа надлежног за 

регистрацију редова вожње, најкасније до првог фебруара текуће године. 

Поступак усклађивања и регистрације реда вожње сматра се завршеним доношењем 

коначног рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније 31. маја за текућу годину. 

Начин, критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова вожње прописује се 

Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње који доноси Начелник општине. 

 

2. Ред вожње 

 

Члан 10. 

Превозник предлаже ред вожње, усаглашен са даљинаром и минималним временом вожње. 

Члан 11. 

Редове вожње утврђене на начин из претходног члана, превозници достављају на 

усклађивање и регистрацију Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности по поступку 

прописаном Правилником о начину, критеријумима и поступку усклађивања, овјере и регистрације 

аутобуских линија општине Костајнице. 
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Члан 12. 

Aко дође до промјене у потребама корисника превозних услуга на одређеној линији, 

превозник који обавља превоз на тој линији je дужан да утврди ред вожње у складу са промјенама и 

исти региструје према прописима. 

Члан 13. 

Даљинар и минимално вријеме вожње утврђује орган надлежан за усклађивање и 

регистрацију редова вожње. 

Члан 14. 

 Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред вожње достављају се превознику. 

 Превозник је дужан да аутобуским станицама, односно терминалима и другим продајним 

мјестима достави оргинал или овјерену копију реда вожње и цјеновника услуга превоза, најкасније 

десет дана прије почињања превоза. 

 

3. Аутобуска станице и терминали 

 

Члан 15. 

Улазак лица у аутобус и њихов излазак у градском, односно приградском линијском превозу 

врши се на аутобуским станицама, терминалима и аутобуским стајалиштима уписаним у 

регистроване редове вожње аутобуских линија. 

Превозници су дужни да користе услуге аутобуске станице и терминала у складу са 

регистованим редовима вожње. 

Члан 16. 

 Аутобуске станице и терминали обавезни су да под једнаким условима пружају услуге свим 

превозницима који врше превоз по регистрованим редовима вожње. 

 Аутобуске станице и терминали не могу вршити наплату услуга уколико рјешењем 

надлежног органа нису испунили услове у погледу стицања прописане категорије. 

  

1. Аутобуска стајалишта 

 

Члан 17. 

Аутобуско стајалиште у линијском друмском саобраћају je простор одређен за пристајање 

аутобуса који саобраћају на одређеним линијама по регистрованом реду вожње. 

Улазак и излазак путника врши се искључиво на аутобуским стајалиштима уписаним у 

регистровани ред вожње. 

 

Члан 18. 

Аутобуска стајалишта одређује надлежни општински орган за послове саобраћаја на захтјев 

превозника, уколико за то постоје услови. 

 

Члан 19. 

Стајалишта морају бити уређена и обиљежена на прописан начин односно морају имати 

извод из реда вожње. 

Постављање и одржавање стајалишних ознака извршиће се о трошку једног или више 

превозника који користе стајалиште, a послове обиљежавања извршиће субјекат кога одреди 

надлежни орган управе. 

Члан 20. 

Уређена и обиљежена стајалишта могу користити само возила која саобраћају на ли- 

нијама на којима je то стајалиште регистровано у реду вожње. 
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2. Ред на стајалишту у аутобусу 

 

Члан 21. 

Аутобуси у линијском друмском превозу заустављају се у свим регистрованим стајали- 

штима на линијама по регистрованом реду вожње. 

Прије заустављања аутобуса на стајалишту, посада аутобуса je дужна да благовремено објави 

назив стајалишта. 

Члан 22. 

У сваком аутобусу прво предње десно мјесто мора бити одређено за инвалиде. 

 

Члан 23. 

 На почетним и крајњим стајалиштима посада возила је дужна је да у случају временских 

неприлика (киша, снијега, великих хладноћа или врућина) омогући путницима улазак у возило одмах 

након његовог пристаништа. 

Члан 24. 

Лице које се превози у јавном превозу (у даљем тексту; путник) дужно je да има возну карту 

и исту покаже на захтјев овлаштеног лица. 

 

Члан 25. 

Путник може унијети у аутобус ручни пртљаг и друге ствари чије je уношење у аутобус 

уобичајено. 

Члан 26. 

Путници који су приморани да напусте аутобус због квара могу истим возним картама 

наставити вожњу другим аутобусом истог превозника, a превозник је дужан да у најкраћем времену 

осигура други аутобус. 

Члан 27. 

Путник који оштети или запрља аутобус дужан je да надокнади штету превознику. 

Aко путник одбије да плати штету дужан je да пружи тачне податке о свом идентитету, 

посади возила или другом овлаштеном лицу. 

 

Члан 28. 

Ствари нађене у возилу предају се посади аутобуса која je дужна налазачу издати потврду у 

којој ће назначити податке о нађеним стварима и име и презиме односно назив превозника, број 

линије, регистарски број возила, вријеме наласка ствари и име и презиме  налазача. 

Aко се за вријеме вожње не јави власник нађене ствари службено лице коме je иста предана 

дужно je одмах по завршетку вожње нађену ствар да преда одређеној служби превозника. 

Нађене ствари служба чува 7 дана, a након истека овог рока нађене ствари се предају 

Полицијској станици Костајница. 

Са заборављеним стварима поступаће се у складу са прописима о нађеним стварима. 

 

Члан 29. 

За вријеме рада посада аутобуса и друго саобраћајно особље дужно je носити 

идентификационе ознаке које садрже: назив превозника,назив радног мјеста те име и презиме. 

Посада аутобуса je такође дужна да се према путницима односи са дужним поштовањем. 

 

Члан 30. 

У циљу безбједности путника и одржавања реда у возилима јавног приградског саобраћаја 

забрањено je: 

1. пушити у аутобусу, 

2. ометати возача или друго овлаштено лице у возилу у обављању службе, 

3. бацати отпатке или на други начин вршити загађивање и уништавање возила, 

 

 

 

 

 



 

 

Број 16     21.12.2009 .  Службени гласник општине Костајница  странa 5 

 

4. улазити у аутобус након објаве посаде да у аутобусу нема мјеста, 

5. превозити дјецу до 7. година старости без пратње одраслих, 

6. дирати, оштећавати натписе, плоче, обавијести, рекламе и сл., 

7. задржавати се у дијелу возила, ако се тиме омета наплата возних карата, онемогућава или отежава 

правилан распоред путника у возилу, односно њихов улазак и излазак, 

8. онемогућава отварање и затварање врата на возилу. 

 

Возач je дужан опоменути путника који поступа противно одредбама из претходног става, a 

уколико и поред опомене путник изврши коју од наведених радњи, возач ће позвати путника да 

напусти возило. 

 

III - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ ДРУМСКОМ 

САОБРАЋАЈУ, ПРЕВОЗ ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, 

МОТОЦИКЛИМА СА ПРИКОЛИЦОМ, ТРОЦИКЛОМ HA МОТОРНИ И ДРУГИ ПОГОН 

Члан 31. 

Јавни превоз у ванлинијском друмском саобраћају je превоз за који се релација, цијена 

превоза, висина накнаде за споредне услуге извршене за потребе лица и ствари који се пре- 

возе и други услови превоза утврђују уговором између превозника и корисника превоза сачи- 

њеним прије почетка вожње. 

Уговор из претходног става мора се налазити у возилу с којим се врши превоз. 

 

Члан 32. 

У аутобусу у којем се врши јавни превоз лица у ванлинијском друмском саобраћају у 

доњем десном углу вјетробранског стакла мора бити видно истакнута табла са ознаком "ванлинијски 

превоз". 

У аутобусу из претходног става овог члана мора се налазити уредно попуњен путни лист са 

списком путника који се превозе. 

 

Члан 33. 

У вршењу превоза лица и ствари у друмском саобраћају превозник je дужан да испуњава 

опште и посебне услове.  

Општи услови за вршење јавног превоза лица и ствари стичу се регистрацијом дјелатности 

превоза лица и ствари у друмском саобраћају код надлежног регистрационог суда или надлежног 

органа јединице локалне самоуправе у складу са посебним прописима. 

Посебни услови, прописани Законом о превозу у друмском саобраћају, које превозник мора 

да испуни je стицање права на одговарајуће лиценце за превоз лица и ствари у друмском саобраћају. 

 

Члан 34. 

 Превоз лица и ствари за властите потребе могу вршити правна, физичка лица и друге 

регистроване организације, властитим превозом, возилом у лизинг аражману или изнајмљеним 

возилом рентакар на основу уговора који се мора налазити у возилу. 

 

Члан 35. 

 Физичко лице може вршити превоз за властите потребе ако је регистровало дјелатност 

превоза за властите потребе у оквиру основне дјелатности и ако: 

1. превози ствари у обављању регистроване дјелатности, 

2. превози пољопривредне и друге производе у обављању пољопривредне дјелатности, 

3. превози лица која су као њега у радном односу. 

Превоз у оквиру пољопривредне дјелатности из става 1 тачка б) овог члана богу могу  

Вршити регистровани пољопривредни предузетници или носиоци породичног газдинства уписани у 

регистар пољопривредних газдинства. 
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Члан 36. 

 У возилу којим се врши превоз лица за властите потребе мора се налазити документација 

којом се доказују врста и карактер путовања, списак путника овјерен и закључен прије почињања 

превоза, исказнице и други лични документ за лица која се превозе.  

 

Члан 37. 

Физичка лица која обављају самосталну дјелатност могу имати највише два моторна возила у 

власништву, регистроване за потребе дјелатности. 

 

Члан 38. 

 У теретном моторном возилу којим се врши превоз за властите потребе мора се налазити: 

- одобрење надлежног органа за вршење тог превоза као и 

- отпремни документ из кога се може утврдити власник и врста ствари које се превозе. 

 

Члан 39. 

Ha подручју општине Костајнице није дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари 

запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима на моторни и други погон. 

 

IV – ТАКСИ ПРЕВОЗ 

Члан 40. 

 Такси превоз могу обављати: 

 -   предузећа и друга правна лица регистрована за обављање дјелатности такси превоза 

 - физичка лица која посједују одобрење Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, за обављање такси превоза на подручју општине Костајница 

 Рјешење о упис у регистар, осносно Одобрење од надлежног органа мора се налазити у 

возилу. 

 

Члан 41. 

 Такси превоз може се вршити само путничким возилом са највише 1+4 регистрована 

сједишта, облика каросерије “лимузина“ или “караван“, старости до десет година. 

 

Члан 42. 

 Физичко лице или правно лице које обавља такси превоз, може почети превоз ако је стекао 

лиценцу превозника, лиценцу за возило и легитимација за возача моторног возила коју издаје 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Костајница. 

 

Члан. 43. 

 Цијена услуга такси превоза утврђује се видно постављеним таксиметром, који мора бити 

исправан, пломбиран и баждарен према прописаним метеролошким условима за таксиметре. 

 У возилу којим се врши такси превоз мора се налазити видно истакнут цијеновник услуга 

превоза, овјерен од надлежног органа локалне заједнице. 

 

Члан 44. 

 На релацијама превоза дужим од 25 км такси возача односно такси превозник може 

уговорити цијену превоза без укљученог таксиметра у висини не већој од цијене утврђене 

таксиметром. 

 Такси превозник  може само уз  сагласности лица у току превоза примити на превоз друго 

лице. 

 

Члан 45. 

 За такси стајалишта у општини Костајници одређује се: 

- једно стајалишно мјесто, с лијеве стране улице Краља Петра I Ослободиоца, гледано 

прама Државном граничном прелазу са РХ. 

- и стајалишно мјесто у улуци Светосавска (одвојак према Основној школи). 
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Члан 46. 

 Такси правоз може вршити такси превоз само на подручју јединице локалне смоуправе на 

којем има регистровано сједиште. 

 

V - ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 47. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајна инспекција и 

комунална полиција. 

 

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 48. 

Новчаном казном од 1000,00 до 4.000,00 KM казниће се за прекршај превозник и друго правно лице 

ако; 

1. Врши јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају возилом које не испуњава 

услове из члана 3. ове Одлуке. 

2. Врши јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају, a да се у возилу не налази 

Рјешење о упису у регистар код надлежног органа, односно одобрење за вршење јавног превоза лица 

и ствари у друмском саобраћају (чл. 33 Одлуке) 

3. Врши јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају, a да дјелатност нису регистровали (чл.33 

Одлуке) 

4. Ако прима и испушта путника изван означених и регистрованих стајалишта (чл. 15 Одлуке) 

5. Ако прво мјесто у аутобусу на обиљежи и не ослободи за инвалидна лица (чл. 22 Одлуке) 

6. Ако не обезбеди превоз путника након прекида вожње због квара (чл. 23 Одлуке) 

7. Aко врши такси превоз супротно одредби из чл. 38 и 39 Одлуке 

8. Ако обавља превоз за властите потребе супротно одредби из чл. 34 и 35 Одлуке 

За учињене прекршаје из тачака 1,2 и 3 казниће се одговорно лице у предузећу но- 

вчаном казном у износу од 100,00 до 1500,00 KM. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се самостални превозник наовчаном казном од 

50,00-1.000,00 КМ. 

Члан 49. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се самостални превозник наовчаном казном од 

50,00-1.000,00 КМ. 

1. Ако на заустави возило на регистрованом стајалишту (чл. 17 Одлуке) 

2. Ако благовремено не објави назив стајалишта (чл. 21 Одлуке) 

3. Ако у случају временских неприлика не омогући путницима улазак у возило (чл. 23 Одлуке) 

4. Ако се за вријеме рада понаша супротно одредби (чл. 29 Одлуке) 

5. Ако се за вријеме вожње понаша супротно одредби (чл. 30 Одлуке) 

 

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу лица и ствари  (Сл. 

гласник општине Костајница бр. 6/07, 07/08),  и Одлука о такси превозу  на подручју општине 

Костајнице  (Сл. гласник општине Костајница бр. 12/06, 06/07). 

 

Члан 51. 

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

Костајнице“. 

 

Број: 01-013-387/09.                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 

Датум:15.12.2009             /Петар Боројевић,инг./ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

         

 

    На основу члана 12. Закона о систему јавних служби („Сл. гласник РС“ бр. 68/07), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 101/04, 42/05,118/05) и 

члана56. Статута општине Костајница („Сл. гласник општине Б. Костајница “ бр. 12/05 и 

1/07), Скупштина општине Костајница, на сједници одржаној 15.12.2009.гoд. доноси 

 

 

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Радио С. Костајница“ 

 

Члан 1 

У Одлуци о оснивању јавног предузећа „Радио С.Костајница“ , бр: 06/10-833/95, од 

08.09.1995.год., члан три се мијења ,а нови гласи: 

Радио Костајница обавља слиједеће дјелатности: 

92 200 радио и телевизијска дјелатност. 

64 200 телекомуникације 

 -пренос звука,слике или осталих информација кабловима ,емитовање релејима 

и сателитима, 

-телефонска ,телеграфска и телекс-веза, 

-емитовање радио и телевизијских програма, 

-одржавање мреже, 

-услуге обезбјеђења приступа интернету. 

 

Члан 2. 

 

Задужује се Управни одбор Јавног предузећа „Радио Костајница“ да у року од 15 

(петнаест) дана од дана усвајања Одлуке  усклади Статут предузећа са овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-388/09.                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-

е 

Датум:15.12.2009.год.              Петар Боројевић, инг                                                                                                                  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

Број: 01-013-389/09. 

Датум: 15.12.2009 год. 

 

На основу члана 2.12. став 9. Изборног закона Босне и Хецеговине („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 и 37/08 ) и члана 56. Статута општине Б. Костајница („Службени 

гласник општине Б.костајница“ ,број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине на сједници 

одржаној дана 15.12.2009 год. доноси: 

 

О Д Л У К У 
о висини накнаде и дневница Општинске изборне 

комисије Костајница 
 

Члан 1. 

Члановима Општинске изборне комисије утврђује се стална мјесечна накнада 

за рад у 2010. години у висини накнаде одборника Скупштине општине , која је 

дефинисана Одлуком скупштине општине са коефицијентом 0,50  просјечне плате 

запослених у Административној служби општине Костајница. 

Предсједнику Општинске изборне комисије накнада за рад се увећава за 20% 

утврђене накнаде у ставу један овог члана.  

 

Члан 2. 

Комисији за службена путовања и одлазак на семинаре припада дневница у 

висини дневнице која се исплаћује радницима Административне службе општине за 

службена путовања. 

 

Члан 3. 

Накнаде и дневнице исплаћују се до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец на 

текуће рачуне чланова ОИК-а. 

 

Члан 4. 

Исплата накнада и дневница члановима Општинске изборне комисије вршиће 

се из буџета општине са ставке предвиђене за Општинску изборну комисију. 

 

Члан 5. 

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

гласнику општине Костајница“.  

        

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                 Петар Боројевић.инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-392/09.год. 

Датум:15.12.2009.год. 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница („Сл. гласник општине Б. 

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

15.12.2009.године  доноси: 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
          
 
1.Усваја се Оперативни план – годишњи план имплементације Стратешког          

развојног плана за воде и околишну санитацију за 2010 годину. 
 
2.Саставни дио овог закључка је Оперативни план – годишњи план имплементације 

Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију за 2010 годину. 
 
23.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                                             Петар Боројевић,инг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ  

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И  

ОКОЛИШНУ САНИТАЦИЈУ 

 ЗА 2010.ГОДИНУ 
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УПРАВНА ГРУПА 
ПРОЈЕКТА ДОБРЕ УПРАВЕ 
У ОБЛАСТИ ВОС-а 
 
 
 
   

               
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 

                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костајница. 04.12.2009. године 
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О  П  Е Р А Т И В Н И     П Л А Н  
 

Годишњи   план  имплементације Стратешког развојног плана за воде и 
околишну санитацију  (СРПВОС) за 2010.годину  

 
 
 Основ за израду Оперативног плана је  Стратешки развојни план за 
воде и околишну санитацију   општине  Костајница (СРПВОС) који је усвојен 
на 23. сједници Скупштине општине дана 26.априла 2007. године ( Одлука 
бр. 01-013-100/07.) 

 
 
Оперативним планом су обухваћене  активности које се планирају  

имплементирати  у току 2010. године. 
 
Активности  су подијељене у двије групе и то : 
а) пројекти за унапређење рада управе и њених партнера; 
б) инфраструктурни пројекти . 

 
 

Укупна вриједност имплементације пројекта по Оперативном плану за 2010. 
године  је 120.000,00 КМ. 

 
 

 За имплементацију сваког од наведених пројеката израђују се детаљни 
динамички планови  реализације. 
 
 
 Носилац  имплементације плана је  општинска служба –Одјељење за општу 
управу, Одсјек за урбанизам   и стамбено  комуналне послове, КСРПВОС-а, 
Управна група који ће извршити  реализацију  оперативног плана и доставити 
извјештај о реализацији импементације предложених пројеката. 
   
 
 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИЗРАДИЛИ: 
 -Управна група за израду  Стратешког развојног плана за ВОС-у



 

 

О  П  Е  Р  А  Т  И  В  Н  И      П Л А Н   И М П Л Е М Е Н Т А Ц И Ј Е     П Р О Ј Е К А Т А 
a/  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УПРАВЕ И ЊЕНИХ ПАРТНЕРА 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив  пројекта  

(кратак опис  и намјена ) 

Број  
пројеката 

у  
СРПВОС  

 
Предрач. 

Вриједност  
(KM) 

 
Период 

имплементације  
(од   - до) 

 
Име одговорне 
особе  и назив   

службе за 
имплементацију   

 

 
 

Очекивани резултати 

С
е

кт
о

р
  

1 2 3 4 5 6 7 

Доградња систематизације у органу 
управе за ВОС – детаљна подјела 
задужења по свим секторима 
 
Задужење службеника на директном 
раду са КП „Комунално“ у области ВОС 
Задужење службеника за директном 
сарадњом са НВО и грађанима 
Задужења службеника за 
међуопштинску сарадњу у области 
ВОС-а 
Задужења службеника за рад са 
вишим нивоима власти, праћење 
стања у законској регулативи из 
области ВОс-а 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
E.1.1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
01.04 – 30. 09. 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начелник општине, 
Марко Чолић, и  
стручна служба, 
 
 
 
 
 

 
Детаљном подјелом 
задужења и доградњом 
систематизације радних 
мјеста очекују се бољи 
резултати на праћењу 
реализације и 
имплемантације свих 
пројекта у ВОС по свим 
секторима 

Обиљежавање  дана ријеке Уне -Дан 
вода, Дан планета,  Дан заштите 
околиша , 
Радио  и ТВ емисије  
Округли столови  
Школски часови 

2. 

 

 
E.1.1.3.2. 

 
   200,00 

 
март –јули  2010.  

Комисија   

Управна 
група  
НВО-основна школа 

 

 
Презентовање значаја и 
важности  очувања 
ријеке Уне , 
Презентовање значаја 
очувању планете,  
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3.  Вишечасовна расправа са ученицима 
на задану тему из области ВОС-а  

 
E.1.1.3.1. 

 
   00,00 

 
1.01-31.06 2010. 

 
КСРПВОС 

Давање значаја и 
доприноса ученика 



 

 

Одабир значајних тема и у сарадњи са 
ученицима основне школе извршити 
расправу на задату тему из области 
ВОС-а 
 Одабир једне или више тема и 
расправа по задатим темама са 
ученицима Средње школе 

  

 

   Управна група доприноса ученика 
према водама и 
околини,Предлагање 
разних добровољних 
акција са ученицима из 
области ВОС-а 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Доношење Правилника о условима и 
начинима суфинансирања/доградње 
септичких-осочних јама и компостара 
са одређеним процентуалним односом 
учешћа, за индивидуалне 
пољопривредне произвођаче и остале 
потенцијалне загађиваче 
 

 
 31.10.2010. 

  

 
4. 

 

 
Б.1.2.1.2 

 
 00,00 

 

Скупштина општине 
и Комисија  за 
СРПВОС 
Управна група 
 
 
 

Смањење загађивања 
околине као и 
унапређење рада 
пољопривредних 
произвођача  
 

Израда плаката и летака у циљу 
презентација постигнутог напретка у 
досадашњој имплемантацији СРПВОС-а 
 

5. 

 

 
E.1.1.3.5. 

 
 300,00 

 
01.03.-31.07. 
2010 год. 

Управна група, 
КСРПВОС 

Презентација о 
постигнутим резултатима 
у области ВОС-а у 
протеклом периоду 

Обука у примјени принципа добре 
управе у општини и јавним предузећима 
Тема 1: Конфликти и њихово рјешавање Л
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6. 

Тема 2:Морална и етичка начела у 
обављању јавних функција,механизми и 
праћење рада, брига о кадровима и 
интерна комуникација 

 
E.1.1.2.1 

 
 

 
 Редовно   
  

Управна група ,  
КСРПВОС-а 
Општински 
координатор 

Усавршавање рада 
службеника у органу 
управу и КП 
„Комунално“, подизање 
угледа у обављању јавних 
функција. 

 



 

 

 
б/ ИНФРАСТРУКТУРНИ  ПРОЈЕКАТ 
 
 

Ре
д.б
р. 

 
Назив пројекта  

Број 
пројекат

а у 
СРПВОС 

 
Предрач. 
Вриједнос

т 
 (КМ)  

 
Период 

имплементације 
(од - до) 

 
Име одговорне особе  

и назив службе за 
имплементацију  

 
 

Очекивани резултати 

С
е

кт
о

р
  

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Изградња колекторског система  у 
насељу Тавија- крак Тавија 

Б.1.1.1.1. 115.000,00 01.04.-31.10.2010 
год. 

Управна група  
Одсјек за урбанизам и 
стамбено- комуналне 
послове  

Наставак изградње 
колектора у насељу 
Тавија и одводња 
отпадних вода из насеља 
Тавија, побољшање 
услова живота грађана 
Тавија  
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  СВЕУКУПНО:  115.000,00    

НАПОМЕНА: Средства за реализацију  пројеката  су обезбијеђена  у буџету општине  и то 50 % општинских 
средстава у износу од 60.000,00 КМ а  50% средстава гранта од СДЦ (Швицарске агенције за развој) у износу од 
60.000,00 КМ уколико се донесе Одлука о наставка сарадње општине Костајница и СДЦ и Удружења „Уна-
Сана“ из Бихаћа.



 

 

                      
 
 
 Р Е  К А  П И Т У  Л  А  Ц  И  Ј  А 
 
 

А/  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УПРАВЕ  И ЊЕНИХ ПАРТНЕРА 
 (пројекти из спецификације)                      500,00 KM 

              РЕЗЕРВА                                                                                 4.500,00 КМ 
 
Б/ ИНФРАСТРУКТУРНИ  ПРОЈЕКАТ 

-изградња колектора –крак Тавија                                       115.000,00 КМ

      

 
 
                                                  

 
                     УКУПНО:120.000,00 KM 
  

                  
 
 
 
 
      Управна група за праћење СРПВОС-а 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-391/09.год. 

Датум:15.12.2009.год. 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница („Сл. гласник општине Б. 

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

15.12.2009.год. доноси: 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
          
 
1.   Прихвата се Информација о коначном извјештају о реализацији GOV-WADE пројекта 
према Стратешком развојном плану за воде и околишну санитацију. 
 
2.  Саставни дио овог закључка је Општински извјештај о реализцији пројекта добре 
управе у области вода и заштите околиша (GOV-WADE) Фазе имплементације 2006-2009 
године.  
 
3.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

             „Службеном гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                                    Петар Боројевић,инг. 
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Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša (GOV-
WADE) 

Faze implementacije 2006-2009 
 

Općinski/Opštinski izvještaj o realizaciji projekta 
Naziv opštine: KOSTAJNICA  
Period izvještavanja:  od 28.08.2006. godine do 15.12.2009. godine  
Datum: 15.12.2009. godine 
Ime osobe koja je sastavila izvještaj: Upravna grupa za izradu SRPVOS-a 

1. Uvod  
 

- Potpisivanjem sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta „GOV-WADE“ izmeñu 
Švicarske agencije za razvoj (SDC), Udruženja „UNA-SANA“ iz Bihaća i opštine Kostajnica a 
koji je potpisan 21.03.2007. godine počela je realizacija izgradnje kapaciteta opštinske 
uprave i civilnog društva za unapreñnje prakse dobre uprave i upravljanja u oblasti voda i 
okolišne sanitacije. 
- U prvoj fazi priprema koji se odvijala od septembra 2006. godine do aprila 2007. godine 
usvojene su smjernice  urañene od strane Udruženja „Una-Sana „ iz Bihaća, usvojena i 
primjenjena pozitivna iskustva kao i praktičnim djelovanjem Skupština opštine Kostajnica je 
na sjednici dana 15.09.2006. godine formirala Komisiju za izradu Strateškog razvojnog plana 
za vode i okolišnu sanitaciju koja je brojala 17 članova kao i Upravnu grupu od 5 članova 
koji su činili operativno tijelo i bili nosioci svih aktivnosti na pripremama i usvajanju SRPVOS-
a. Kasnije nakon ukazane potrebe sastav KSRPVOS- je proširen na 24 člana. 
- Nakon zadnjih lokalnih izbora i odlaska pojedinih članova komisije i upravne grupe na 
sjednici SO-e Kostajnica koja je održana dana 27.02.2009. godine izmjenjen je sastav 
upravne grupe i komisije a broj članova je ostao   nepromjenjen.   

      -  Načelnik opštine rukovodi sa radom  opštinske administrativne službe a na osnovu   
donesene   sistematizacije radnih mjesta  je propisana nadležnost i zaduženja  po svim 
sektorima za rad sa NVO, grañanima i  koordinacija izmeñu pojedinih službi . Osnivač KP 
„Komunalno“ je opština Kostajnica i sa njima je uspostavljen sistem praćenja i realizacije svih 
bitnih aktivnosti i projekata koji se odnose na oblast voda i okolišne sanitacije.  

Ovim izvještajem se prezentuju dosadašnja dostignuća i napredak u realizaciji  projekta 
dobre uprave u oblasti voda i zaštita okoline („Gov –Wade“) a istovremeno se vide  slabosti i 
nedostaci koje treba otkloniti u narednom periodu implementacije SRPVOS-a. 

2.  Projekt GOV-WADE i Strateški razvojni plan općine za VOS   
Proces izrade Strateškog razvojnog plana za vode i okolišnu sanitaciju se odvijao u pet 
faza. Prva faza je bila izrada i usvajanje smjernica od Udruženja „Una-Sana“, inicijalni 
sastanci kao i izbor upravne grupe i KSRPVOS.a U drugoj fazi je sprovedena obuka Komisije 
i izvršeno prikupljanje podataka za izradu prvog dijela Strateškog razvojnog plana i nakon 
toga izrada prvog dijela strateškog razvojnog plana uključujući i analizu stanja, swot 
analizu i viziju.U trećoj fazi izvršena je obuka komisije za izradu drugog dijela plana, 



 

 

prikupljanje podataka za izradu drugog dijela plana, izrada drugog dijela plana i izrada 
nacrta SRPVOS-a. 
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U četvrtoj fazi je izvršeno usvajanje nacrta SRPVOS-a od strane SO-e Kostajnica, proces 
javne rasprave o nacrtu SRPVOS-a, revizija neovisnog eksperta, izrade prijedloga SRPVOS-a 
i usvajanje prijedloga SRPVOS-a od strane SO-e Kostajnica 
U petoj fazi je izvršena promocija SRPVOS-a, izrada godišnjih operativnih planova, 
usvajanje SRPVOS-a , osiguravanje dostupnosti plana i implementacija projekata iz 
operativnog plana.   

 

3. Metodologija implementacije Projekta ''GOV-WADE''   
 
Usvajanje godišnjih Operativnih planova je urañeno na sjednicama Skupštine opštine i to; 
-Operativni plana  za 2007. godinu usvojen je 24.05.2007. godine 
-Operativni plan za 2008. godinu je usvojen   27.03.2008. godine 
Operativni plan (odnosno dio plana) za 2009. godinu je usvojen 27.02.2009. godine 
 

- Realizaciju SRPVOS kroz godišnje Operativne planove:  
Upravljačka „softverska“komponenta 
U proteklom periodu je realizirano 42  projekta na unapreñenju projekta dobre uprave 
(GOV-WADE) „ softverska“ komponenta a  ukupna finansijska vrijednost ovih projekata 
je 23.727,44 KM. Ova sredstva najvećim dijelom su utrošena na opremenje službi 
kvalitetnom informatičkom opremom u opštinskoj službi, KP“Komunalno“ i dio NVO. 
Osim opremanja informatičkom opremom izvršena  je i edukacija zaposlenih 
službenika za rad na poslovima u oblasti VOS-a. Urañeno je uspostavljanje i kreiranje 
web stranice opštine Kostajnica koje do sada nije bilo. Svake godine su obilježavani 
značajniji datumi (Dan voda, Dan zaštite okoliša, Dan planeta), o čemu se putem 
radio Kostajnica grañani upoznavaju sa značajem očuvanja voda i zašttite životne 
sredine. Izvršena je izmjena i dopuna sastava komisije i upravne grupe za praćenje 
realizacije SRPVOS.-a. Izvršena je analiza potrebe upošljavanja kadrova u oblasti VOS-
a, dijeljenje plakata i letaka i drugog promotivnog materijala u cilju informisanja 
grañana u oblasti voda i okolišne sanitacije kao i niz drugih projekata a koji se odnose 
na školske časove u osnovnoj školi, pomoć u izdavanju  školskog lista „Bistro srce“, 
učestvovanje predstavnika opštine na radionicama, priprema i zrada propisa oblasti 
voda i okolišne sanitacije ,Odluka o lokalnim (seoskim ) vodovodima, Odluka o 
komunalnom redu, Izmjena i dopuna Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava 
NVO, fondacijma i udruženjima i praćenje propisa na višem nivou vlasti). 
U saradnji sa lokalnim eko udruženjem „Pounje“ izvršeno je čišćenje korita rijeke Tavija . 
U organizaciji Vlade RS izvršena je informatička obuka grañana. 
Sa KP „Komunalno“ uspostavljen je partnerski odnos u svim oblastima . Ovo preduzeće 
redovno vrši analizu (mjesečno) vode a informacije se daju putem lokalnog radio 
Kostajnica. Pritužbe i sugestije grañana se redovno evidentiraju kako u komunalnom 
preduzeću tako i u opštinskoj upravi. Opravdane pritužbe se uvažavaju a kod kvarova 
na vodovodnim instalacijama iste se hitno otklanjaju. 
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             ''hardverska'' komponenta 
             U periodu od 2007. do 2009. godine realizirano je pet infrastrukturnih projekata u 
ukupnoj finansijskoj vrijednosti od 327.108,03 KM. Od ovih sredstava najviše je utrošeno na 
sanaciji i ureñenju sanitarne deponije. Radovi na ureñenju sanitarne deponije su počeli  u 
2007. godini a nastavak se odvijao kontinuirano prema operativnim planovima u 2008. i 2009. 
godini. Na sanitarnoj deponiji su izvedeni sledeći radovi: geodetsko snimanje deponije, 
elektrifikacija, izrada projektne dokumentacije, izvoñenje grañavinskih radova, prikupljanje 
otpada i deponovanje na deponiju, ograñivanje deponije uključujući izradu kapije , izrada 
odvodnih kanala oko unutrašnjih puteva na deponiji,zacjevljenje postojećih kanala u 
deponiji, izrada cjevastih propusta nasipanje unutrašnje saobraćajnice. Ovi radovi su 
usklañeni sa postojećim planom prilagoñavanja sanitarne deponije i odobrenja od strane 
nadležnog Ministarstva dok se ne stvore uslovi  za regionalnu deponiju sa čime bi postojeća 
deponija prerasla u pretovarnu stanicu. 
Drugi važni infrastrukturni projekat je proširenje kanalizacione mreže u naselju Tavija koji se 
takoñe odvijao kroz implementaciju operativnih planova u proteklom periodu.(2007.-
2009.)Izgradnjom dijela kolektorskog kraka su započeli radovi na prikupljanju otpadnih voda u 
naselju Tavija a nastavak ovih radova je predviñen relizacijom tzv. KFV projekta  u vrijednosti 
od  1.000.000,00 EURA. Sa čime bi se zaokružila jedna cjelina na rasrterećenju postojeće i 
izgradnji nove kanalizacione mreže  a najveći učinak je što će se na kanilzacionu mrežu 
priključiti velik dio objekata koji sada nemaju rješeno pitanje kvalitetne  odvodnje otpadnih 
voda. 
Pored ovih projekata opština Kostajnica je realizovala niz infrastrukturnih projekata u oblasti 
vodosnabdjevanja ali sa priotetne liste iz SRPVOS-a. Proširenje vodovodne mreže u naseljima 
Petrinja, Grdanovac, Tavija i Bubnjarica koja se realizuju sredstvima Vlade RS. Takoñe 
sredstvima kfv banke izvršiće se rekonstrukcija galvnog transportnog cjevovoda od izvorišta 
M.Polje do Kostajnice kao i rekonstrukcija dijela gradske vodovodne mreže. Izvršena je 
rekonstrukcija dijela transportnog cjevovoda sa rezervora Tašli bunar čime će se smanjiti 
postojeći gubici vode. Izgrañen je dio kanalizacione mreže u naselju Bubnjarica 
 

 
- Izvještavanje o svim aktivnostima se odvija na taj način da je Načelnik opštine ujedno i 

predsjednik KSRPVOS i Upravne grupe pa samim tim svi izvještaji su dostupni Načelniku 
opštine a dalje Načelnik izvještava po propisanoj proceduri dostavlja SO-e Kostajnica 
.Pored toga prema Udruženju „Una –Sana „ iz Bihaća i SDC se dostavljaju godišnji 
izvještaji o realizaciji operativnih planova, a putem „alata“ dostavljuju se izvještaji o 
monitoringu u odreñenim ciklusima.  
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4.Ključni rezultati kroz implementaciju SRPVOS prema logičkom  
okviru projekta  

Učinak Opis Postignuti rezultati za period 2007. – 2009.god. 

A.1 

Općinske vlasti i 
pružatelji usluga 
uspješno provode 
principe dobre uprave u 
transparentnom i 
dobrom upravljanju 
vodama i okolišem na 
lokalnom nivou. Oni 
razvijaju koherentne 
vizije i strategije i tako 
se uključuju u interno 
prekogranično 
umrežavanje. 

U 2007. godini je nakon prethodnih priprema usvojen 
SRPVOS-u. Operativni plan za 2007. godinu je reaeliziran u  
obimu od 96,98 posto u finansijskom obim, a dok je u 
fizičkom obimu realizacija  manja u iznosu od 85%.(Tabela 
sa pregledom projakata u prilogu izvještaj) 

U 2008. godini operativni plan u finansijkom obimu je 
realiziran u većem obim nego što je planiran i iznosi 106% 
a fizička realiziranost je   100 %. (pogledati tabelu u 
prilogu) 

Operativni plan za 2009. godinu je reaealiziran u 
finansijskom pogledu  od 92,12 % a dok je fizička 
realizacija bila nešto slabija i iznosi oko 75,52 %.(tabela u 
prilogu) 

Revizija SRPVOS-a je izvršena 24.07.2009. godine, i 
objavljena u „Službenom glasniku opštine Kostajnica“ 
broj11/09) 



 

 

A.2 

Podzakonski akti, 
propisi i procedure na 
lokalnom nivou koji 
podržavaju dobru 
upravu u sektoru voda i 
okolišne sanitacije su 
usvojeni i primjenjuju se 
na različitim nivoima na 
način koji je 
kompatibilan sa EU 
standardima. 

Status poslova iz oblasti voda i okolišne sanitacije u opštini 
Kostajnica ima poseban tretman a organizaciono su rješeni kroz 
Odjeljenje za opštu upravu, Odsjek za urbanizam i stambeno-
komunalne poslove i kroz Odjeljenje za privredu, finansije i 
društvene djelatnosti, Odsjek za privredu i društvene djelatnosti. 

-Načelnik Odjeljenja prati realizaciju propisa i inicira izradu 
propisa, 

Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove je 
organizovan na sledeći način: 

-Šef Odsjeka-samostalni stručni saradnik za urbanizam i grañanje. 

-stručni saradnik za urbanističko –grañevinske poslove, 

-stručni saradnik za grañevinske poslove, 

-stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove, 

-komunalni policajac u Odsjeku za inspekcijske poslove 

Odjeljenje za privredu,finansije i društvene djelatnsoti: 

-samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti,statistiku i 
odnose sa javnošću 

U skladu sa mogućnostima u narednom periodu svi poslovi iz 
oblasti VOS-a trebali bi biti sistematizirani u jedno radno mjesto. 
Komisija za analizu propisa iz oblasti VOS-a predložila je SO-e 
Kostajnica donošenje novih odluka o sanitarnom minimumu i 
komunalnom redu,  odluku o zaštiti lokalnih vodovoda, 
dogradnja odluke o javnim površinama, komisija je predložila 
donošenje propisa (odluke) kojim bi se uredilo obavljanje 
pogrebne djelatnosti i upravljanje grobljima. 

SO-e Kostajnica u 2008. godini donijela je Odluku o zaštiti lokalnih 
vodovoda, a  2009. godini donijela je Odluku o komunalnom 
redu, Odluka o sanitarnom minimumu će biti donesena nakon 
što se na nivou RS donesu odgovarajući zakoni a koji su 
predviñeni za 3 kvartal ove godine u skladu sa programom rada 
NSRS.  

   



 

 

A.3 

Unaprijeñene 
transparentnost i 
odgovornost lokalnih 
vlasti i pružatelja usluga 
prema grañanima (još 
veće unapreñenje 
fakturisanja, voda kao 
ekonomski faktor)  

 

U okviru kampanje mobilizacije grañana i uključivanja javnosti Projekta 
Gov Wade u periodu 2007/2008.godine 

U opštini Kostajnica organizovane su slijedeće aktivnosti: 

29.11.2006 inicijalni sastanak u opštini Kostajnica 

20.12.2006 Izgradnja kapaciteta. Trening iz oblasti odnosa sa javnošću  i 
javni nastupi za predstavnike opština K.Dubica, Kostajnica i B.Krupa 
(skupštinska sala u K. Dubici) 

01.02.2007. godine –javna tribina na nacrt SRPVOS-a (skupštinska sala u 
Kostajnici) 

09.02.2007.godine Radni doručak sa novinarima za predstavnike opština 
K.Dubica i Kostajnica(resteran Zepter K. Dubica) 

01.03.2007. godina Javna tribina u Kostajnici na prijedlog SRPVOS-a 

21.03.2007. godine Javna  tribina na konačan prijedlog SRPVOS prije 
davanja na sjednicu SO-e Kostajnica 

  Radio emisije: 

15.03.2007. Radio Kostajnica, tema strateško planiranje, gosti Komisija 
Kostajnica 

23.04.2007. godine tema SRPVOS Kostajnica, predstavljanje konačne 
verzija plana, prioriteti, doprinosi grañana u procesu narednih koraka, 
gosti Komisija Kostajnica 

   Tekstovi u dnvenim novinama: 

28.03.Glas Srpske naslov: Grañani Kostajnice u sardanji sa lokalnom 
upravom rješavaju strateško pitanje opštine 

03.05. Nezavisne novine, naslov : Opštine Drvar. K.Dubica i Kostajnica 
usvojile strateški razvojni plan za vode i okolišnu sanitaciju 

31.05.2007.Završna press konferencija –Bihać 

22.05,2008. Radi Kostajnica tema:Osvrt na implementaciju SRPVOS i 
najava iz operativnog plana za 2008. godinu 

Mart 2008 radio Kostajnica-obilježavanje dana rijeke Une 

-obilježavanje Svjetskog dana ekologije 

22.03.2009 radio Kostajnica- emisija svjetski dan voda 

24.03.2009.godine Radio Kostajnica-specijalni aranžman-Unapreñenje 
propisa u oblasti voda i zaštite okoliša 

- U toku 2007-2009. u opštini Kostajnica je zaprimljeno 6 zahtjeva od 
starne grañena a koji se odnose na začepljenje slivnika i odvodnje 
otpadnih voda. Sanacija polomljenog poklopca na kanalizacionoj mreži 
u ulici Ustanička. Dva zahtjeva za odštopavanje gradske kanalizacije u 
ulici B.Ćopića koji su u toku rada na otklanjanju kvarova-odštopavanju 
kanalizacije. 

U KP „Komunalno“ je ukupno bilo 162 žalbi i pritužbi grañana a koji se 
najčešće odnose na ispravnost vodomjera-povećane potrošnja vode, 
prevelik iznosi računa za vodu i kanalizaciju,kvarovi ventila ispred 
vodomjera i nekoliko zahtjeva na zamjeni vodomjera. 

Bitne promjene u odnosu na prije projekta Gov Wade su da grañani 
sada imaju razdvojene račune, posebno za utrošenu vodu, posebno za 
odvodnju otadnih voda i smeće, Blagovremeno dobivaju informacije o 
stanju  ispravnositi  vode za piće, gdje mogu prijaviti  žalbe pritužbe, 
kome se mogu obratiti sa svojim inicijativama . 



 

 

A.4 

Unaprijeñena 
pouzdanost i dostupnost 
usluga 
vodosnabdijevanja i 
čistoće, efektivnost i 
efikasnost pružanja 
usluga. Gubici vode će 
se dodatno smanjiti. 

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Bubnjarica u toku 
2007. godine kojim  je priključeno 20 stambenih objekata 
na gradsku kanalizacionu mrežu. 

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Briševci i priključenje 
15 domaćinstava na gradsku vodovodnu mrežu 

U toku 2009 . godine projekat proširenja vodovodne mreže 
na naselja Tavija , Grdnovac, Petrinja (radovi pri kraju) koji 
će omugućiti priključivanje 200 domaćinstava na gradsku 
vodovodnu mrežu. 

U toku 2009. godine  urañena je  sanacija transportnog 
voda   (radovi pri kraju)  sa rezervoara Tašli bunar koji će 
smanjiti gubitke vode za 40 %. 

Zajednički projekat sa grañanima naselja Tavija (Projekat 
finansijski realiziran (grañani, opština i CDP- Fond za razvoj 
RS) kojim će biti priključeno 50 stambenih objekta na 
gradsku kanalizacionu mrežu. Radovi u završnoj fazi 
očekuje se izdavanje upotrebne dozvole. 

B.1 

Rast svijesti i 
odgovornosti u civilnom 
društvu o potrebi da se 
angažira na zaštiti 
vodnih resursa i okoliša 

U toku pripreme realizacije projekta Gov Wade grañani su 
učestvovali na javnim tribinama (po 20 grañana-po 
održanoj javnoj tribini) gdje su davali sugestije i prijedloge 

na SRPVOS. Preko lokalnog radio Kostajnica grañani se 
pozivaju na saradnju. Pokrenuta je jedna inicijativa od 
strane grañana ulice Ustanička da se izvrši sanacija 
kanalizacione mreže u toj ulici. (inicijativa grupe grañana 
od 5 članova) 

B.2 

Akteri civilnog društva 
su bolje organizirani i 
ojačani u njihovom 
proaktivnom 
angažmanu 

Sa NVO organizacijama opština Kostajnica je relizirala 
sledeće projekte: 

Udruženje grañana „Una“ ureñenje plaže „Piralo“ i 
sanacija pristupnog puta prema plaži, 

Ribarsko udruženje „Mrena“ projekat poribljavanja –
ureñenje revira mrestilišta (skobalj, plotice) 

Lovačko udruženje „Balj“ ureñenje lovačkih kuća, 

Omladinski klub „Feniks“ureñenje dijela  obale rijeke Una 
(Unska regeta 2009). 

Kako nema mjesnih zajednica na području opštine 
Kostajnica, dana 29.09.2009. godine formiani su odbori 
grañana (5 odbora grañana). Osnovni zadaci odbora 
grañana su: 

-informisanje grañana o budžetskim procedurama i 
načinima učešća u vršenju javnih poslova, 

-prikupljanje informacija i prioriiteta  od grañana, 

-ohrabrivanje grañana (posebno mladih ljudi i žena) da 
učestvuju u vršenju javnih poslova. 

-učestvovanje u opštinskim komisijima za utvrñivanje 
prijedloga projekata kao i monitoring provoñenja 
projekata, 

Izvještavanje javnosti o realizaciji projekata  

-priprema javnih rasprava po naseljenim mjestima. 

Dana 10.12.2009. godine izvršena je obuka odbora 
grañana za pripremu prijedloga projekata.  



 

 

B.3 

Izrañeni su modeli i 
mehanizmi ukrštanja 
izmeñu civilnog društva 
i vlasti za unapreñenje 
kvalitete usluga u 
ruralnom i urbanom 
okruženju 

Opština Kostajnica prilkom izrade budžeta za svaku 
godinu odreñeni iznos planira za rad NVO. 

Za 2008. godinu su relizovana sredstva u iznosu od 2.000,00 
KM  a za 2009.godinu sredstva  iznose 12.000,00 KM. 

U toku oktobra mjeseca odnosno 20.10.2009. godine SO-e 
Kostajnica je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
kriterijima, načinu  i postupku raspodjele sredstava 
udruženjima i fondacijama na osnovu dobijenih smjernica 
od Udruženja „UNA SANA „ iz Bihaća. 

C.1 

Općine razumiju i cijene 
zajedničke koristi od 
suradnje na upravljanju 
vodnim resursima i 
okolišnom sanitacijom. 
One zastupaju 
zajedničke interese na 
različitim nivoima i 
preko meñunarodnih 
granica. 

Zajedničkim djelovanjem opštine u slivu rijeke Une i Sane 
razmjenjuju informacije u pogledu unapreñenja i zaštite 
voda i prirode. 

Opština Kostajnica ima dobru saradnju sa opštinama 
K.Dubica i B. Krupa koja se ogleda u razmjenjivanju 
informacija i mišljenja u oblasti voda i sanitarnih deponija. 

Saradnja se ogleda i u razmjeni opštinskih propisa i akata 
koji se odnose na oblast VOS-a. 

Pored toga opština Kostajnica je uključena u 
prekograničnu saradnju sa opštinama H. Kostajnica, H. 
Dubica i K. Dubica gdje je zajednički apliciran projekat 
prema „IPA-CBS-CRO-BIH“ pod nazivom „Rijeka Una“-
Jedinstven resurs za održivi razvoj . Vrijednost apliciranog 
projekta je 264.000,00 eura od čega svaka opština bi 
dobila jednu četvrtinu. Opština Kostajnica od ovih 
sredstava bi realizirala izgradnju ribarskih kuća na rijeci Uni.  

C.2 

Razvijeni su modeli i 
mehanizmi 
meñuopćinske suradnje 
na osnovu interesa za 
unapreñenjem uprave u 
sektoru 

Opština Kostajnica u saradnji sa opštinama K.Dubica i 
Prijedor su potpisale sporzum o zajedničkim prioritetima 
izgradnje magistralnih puteva koji je upućen prema Vladi 
RS. Takoñe se intezivno vrše dogovori na nivou ovih 
opština uključujući i opštinu Novi Grad oko izgradnje 
regionalne deponije „Kurjevo“ Prijedor. 

Predstavnici komunalnog preduzeća su učestvovali na 
inicijalnom i osnivačkim sastancima neformalne 
asocijacije komunalnih i vodovodnih preduzeća u slivu 
Une i Sane . Jedan sastanak održan u Bos. Krupa i dva 
sastanka održana u Bihaću.  

 

 
 
Dodatna vrijednost projekta  
Osim planiranih aktivnosti operativnim planovima  koje su proizašle iz usvojenog SRPVOS-a, 
uslijedio je niz aktivnosti koje se direktno održavaju na poboljšanju rada uprave. Jedan od 
takvih primjera je GAP projekat –ureñenje šalter sale sa potpunim informatičkim opremanjem 
i obučavanjem zaposlenog osoblja u cilju što kvalitetnije usluge prema grañanima i ostalim 
korisnicima javnih usluga. 
 
Saradnja sa fasilitatorom projekta Udruženjem „Una-Sana „ je izuzetno korektna i osim 
predviñenih aktivnsoti, na svako obraćanje za pomoć prema udruženju u  bilo kojem 
pogledu redovno smo dobijali pomoć koju smo zatražili. Navest ćemo samo nekoliko primjera 
pomoći a to su: 
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Dostavljanje smjernica za izradu Odluke o kriterijima za dodjelu projekta NVO, dostavljanje 
Pravilnika o radu KSRPVOS- , tehnička pomoć u instaliranju baze podataka (Gis), pozivanje i 
upućivanje na održavanje svih bitnih i korisnih radionica , dostavljanje blagovremenih 
informacija koje bi unaprijedile projekat dobre uprave kao i savjetodavna uloga. 
 
Saradnja sa SDC (Švicarskom agencijom za razvoj ) se odvija preko Udruženja „Una Sana“a 
najviše smo zahvalni SDC na produženju roka za realizaciju operativnog plana za 2009. 
godinu bez čijeg produžetka ne bi smo uspjeli realizirati ni 50 % predviñenog operativnog 
plana. Za nerazvijenu opštinu Kostajnica puno znače uložena sredstva od strane SDC kao 
partner u realizaciji projekta dobre uprave GOV WADE, jer bez tih sredstava bi opština 
Kostajnica ostvarila tek polovinu od onoga što je do sada urañeno. 

5. Zaključci  
Projektom  dobre uprave „GOV WADE“ opština Kostajnica je postala moderna uprava koja služi u korist 

grañana, koja razumije i uvažava potrebe svojih grañana. Izgradnjom infrastrukturnih projekata koji su 
proizašli iz SRPVOS-a, poboljšani su uslovi života, i standarda grañana. Planskim 
usmjeravanjem svih kapaciteta i resursa sa kojima raspolažemo želimo da se priključimo 
evropskim standardima. 
Primjenom projekta naučili smo cijeniti vode i oklolišnu sanitaciju, izrañivati planove i projekte 
za unapreñenje sredine u kojoj živimo a opštinu Kostajnicu u budućnosti vidimo sa usvojenom 
i jasnom vizijom koja glasi „Opštinu Kostajnicu vidimo kao područe  čiste i zdrave prirode, gdje 
ljudi u potpunosti koriste sve prirodne resurse za izgradnju moderne lokalne zajednice sa 
visokim društveno-ekonomskim i ekološkim standardima života, sredinu ugodnu za život, 
posjetu, rad i poslovanje, sredinu koja privlači investitore, turiste i svoje grañane koji  žive u 
inostranstvu, sredinu koja se ističe svojom multietničkom  i kulturnom tradicijom, svojim 
prirodnim ljepotama i svojim načinom života i rada“. 

6. Preporuke/Zapažanja/ Naučene lekcije 
 

Kroz implementaciju operativnih planova u periodu 2007-2009 iz SRPVOS-a uočeno je 
činjenica da je veoma bitno dobro isplanirati i koordinirati sve aktivnosti počevši od 
izrade samog prokjekta, realizacije i nakon toga upravljanje realiziranim projektom.  

- Takoñe je veoma bitno da u procesu realizacije projekata iz SRPVOS-a učestvuje što 
više grañana i NVO jer se na taj način projekti brže realiziraju. 

- Prilkom pripreme i realizacije kao i monitoringa projekata  iz SRPVOS-a stečena su 

velika iskustva koja se u praksi veoma uspješno primjenjuju i u drugim oblastima kao što 
je izmjena Strateškog razvojnog plana opštine Kostajnica po jedinstvenoj metodologiji 
MiPro ( U izmjeni ovog plana se koriste slične ili gotovo iste metode kao što su 
prikupljanje podataka , analiza , swot analiza itd.) 
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7. Prioriteti općine/opštine prema SRPVOS-u za naredne dvije 
godine  

 

Stečena iskustva i naredni planirani koraci (prema komponetama projekta); 
    U narednom periodu 2009-2011 , opština Kostajnica planira da realizuje sledeće projekte 
po sektorima kako slijedi; 

Vodosnabdijevanje:  
        -  Realizovati pripremljeni projekat kfw  banke  na rekonstrukciji transportnog cjevovoda  i 
dijela        gradske mreže u gradu Kostajnica čime će se dobiti nove količine vode, umanjati 
redukcije  kao i kvarovi na vodovodu, 

- Edukovati i dodatno ojačati zaposlene u komunalnom preduzeću na profesionalnom 
odnosu prema svim aktarima (grañanima, NVO, partnerima itd.) 

- Utvrditi ekonomsku cijenu potrošene vode kako bi se mogla vraćati  dobijena sredstva. 
U realizacije ove aktivnosti uključiti sve zainteresirane subjekte. 

- Izvršiti  zamjenu azbestnih vodovodnih cijevi u ulici Vase Pelagića. 
- Potpuno  i  kvalitetno  ojačati sve kapacitete za servisiranje i brzo otklanjanje kvarova 

na gradskom vodovodu. 
- Pratiti realizaciju prilagoñavanja lokalnih seoskih vodovoda prema  usvojenoj odluci i  

pružiti pomoć lokalnom (seoskom ) stanovništvu u postupku prilagoñavanja lokalnih 
vodovoda . 

- Pronaći mogućnost finansiranja i zaposlenja najmanje jednog radnika u oblasti VOS- a 
(izmjeniti i dopuniti postojeću sistematizaciju radnih mjesta u opštinskoj upravi). 
 

� Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:  

- U narednom periodu završiti projekat izgradnje kanalizacione mreže u naselju Tavija. 

- Realizovati i pratiti realizaciju projekta kfw  banke na proširenju i dogradnji kanalizacione 

mreže . 

- Izgraditi sekundarnu kanalizacionu mrežu uz učešće grañana kakao bi se što više smanjio broj 

septičkih i osočnih jama. 

- Pripremiti i usvojiti pravilnik o uslovima i načinima sufinansiranja izgradnje -dogradnje 

septičkih –osočnih jama i kompostara sa procentualnim učešćem grañana, za individualne 

poljoprivredne proizvoñače  i ostale potencijalne zagañivače 

� Upravljanje krutim otpadnom: 

- Postojeću sanitarnu deponiju održavati u skladu sa usvojenim planom prilagoñavanja 
(zasipanje otpada zemljom, kopanje i obilježavanje posebnih jama za odlaganje 
biološki razgradljivih materija), čišćenje obodnih i odvodnih kanala i popravak 
protivpožarnih puteva. 



 

 

- Raditi na pronalaženju najpovoljnijeg načina na selektivnom prikupljanju i sortiranju  
otapada (papir,staklo i slično) 
-Proširiti prikupljanje otpada na prigradska područja . 
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� Zaštita od voda i odvodnja oborinskih voda: 

- Čišćenje i ureñenje korita i obala rijeke Tavije 
- Ureñenje korita i obala  rijeke Strigove 
- Pročiščavanje postoječih odvodnih kanala 
- U saradnji sa CZ opštine Kostajnice izraditi plan odbrane od poplava. 

 
� Lokalna uprava i njeni partneri: 

-Konstantno vršiti edukaciju zaposlenih u opštinskoj upravi i partnertima, primjena novih 
saznanja i dostignuća, 
-Izvršiti dogradnju i izmjenu  sistematizacije radnih mjesta za potrebe uspsotavljanja GIS-a 
-Pripremiti i donijeti nedostajuće  propise  u skladu sa programom rada SO-e (Odluka o 
sanitarnom minimumu, vodovodnom sistemu , kanalizacionom sistemu itd.(. 

 

Prilоzi : 

 

1.  Tabela realiziranih projekata općine/opštine iz Operativnih planova za period 
2007.- 2009. god.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-390/09.год. 

Датум:15.12.2009.год. 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница („Сл. гласник општине Б. 

Костајница“, бр. 12/05 и 1/07) и члана 33. став 1. алинеја 2. Статута ЈП „Радио С. 

Костајница“,бр.1-4/97, Скупштина општине Костајница, на сједници одржаној дана 

15.12.2009.год. доноси: 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. Скупштина општине Костајница даје сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута 

ЈП „Радио Костајница“, бр. 641-243/09. 

 

2. Саставни дио овог закључка је Одлука о измјени и допуни Статута ЈП „Радио 

Костајница“ бр. 641-243/09. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Сл. гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                                     Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 2171 /09. 
Датум: 08.12.2009. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Општинске  изборне комисије (потрошачка 

јединица 01350111), са позиције: 
-612100 – Порези и доприноси на остала лична примања  2.250,00 КМ 
 
 

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

са позиције: 
-612100 – Порези и доприноси на остала лична примања (потрошачка јединица Општинске 
изборне комисије – 01350111) 
          2.250,00 КМ 
 
на позицију: 
 
-611200 – Накнаде трошкова запослених  (потрошачка јединица 01350111) 
          2.250,00 КМ 
 

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

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

општине Костајница“. 
 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 2170/09. 
Датум: 08.12.2009. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Скупштина општине (  (потрошачка јединица 

01350111), са позиције: 
-612100 – Порези и доприноси на остала лична примања  7.660,00 КМ 
 
 

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

са позиције: 
-612100 – Порези и доприноси на остала лична примања (потрошачка јединица Скупштина 
општине – 01350111) 
          7.660,00 КМ 
 
на позицију: 
 
-611200 – Накнаде скупштинских одборника   ( потрошачка   јединица            01350111) 
          7.660,00 КМ 
 

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

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

општине Костајница“. 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                  /Марко Чолић, дипл.ек/ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 2169 /09. 
Датум: 09.12.2009. 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 
гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава ''Средња стручна школа'' Костајница( 
потрошачка јединица 08150037), са позиција: 

 
      - 611200 – Накнаде трошкова запослених                                            7456,36 КМ. 
      - 613200 – Трошкови енергије               2.872,90 КМ 
       -613400 – Набавка материјала                       135,43 КМ 
       -613900 – Уговорене услуге               1.240,96 КМ 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
 А) са позиције: 
 

- 611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица ''Средња стручна 
школа'' Костајница - 08150037)                                       7456,36 КМ. 

      на позицију: 
        -   613100  –    Путни трошкови  (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' 
Костајница - 08150037)                                                                       7456,36 КМ. 
Б) са позиције: 
        - 613200 Трошкови енергије (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' Костајница 
- 08150037)             2.872,90 КМ 
     на позиције: 
        - 613300 – Трошкови комуналних и комуникационих услуга (потрошачка јединица 
''Средња стручна школа'' Костајница – 08150037)   465,71 КМ 
        - 613500 – Трошкови услуга превоза и горива (потрошачка јединица ''Средња стручна 
школа'' Костајница - 08150037)                                    780,00 КМ 
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        - 613700 – Трошкови текућег одржавања (потрошачка јединица ''Средња стручна 
школа'' Костајница – 08150037)                                    225,01 КМ 
        - 613800 – Трошкови осигурања и банкарских услуга (потрошачка јединица ''Средња 
стручна школа'' Костајница – 08150037)                    258,00 КМ 
        - 821300 – Набавка опреме (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' Костајница 
– 08150037)            1.144,18 КМ 
В) са позиције: 
        - 613400 – Набавка материјала (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' 
Костајница – 08150037)                135,43 КМ 
     на позицију: 
        - 613300 - Трошкови комуналних и комуникационих услуга (потрошачка јединица 
''Средња стручна школа'' Костајница – 08150037)         135,43 КМ 
Г) са позиције: 
        - 613900 – Уговорене услуге (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' Костајница 
– 08150037)                  1.240,96 КМ 
      на позиције: 
       - 613100 - Путни трошкови  (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' Костајница - 
08150037)               185,14 КМ 
       - 821300 -  Набавка опреме (потрошачка јединица ''Средња стручна школа'' Костајница 
– 08150037)                                                                  1.055,82 КМ 

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

друштвене дјелатности. 
 

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

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

 

 

 
- Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају  и такси превозу  на 

подручју општине Костајница........................................................................... стр 1-7 

- Одлука о измјенама и допунама  Одлуке о оснивању  Јавног предузећа   

„Радио С.Костајница“......................................................................................... стр 8 

- Одлука о висини накнаде  и дневница Општинске изборне  комисије........ стр 9 

- Закључак о усвајању  Оперативног-годишњег плана имплементације   

Стратешког развојног плана  за воде и околишну санитацију  за 2010 год... стр 10-16 

- Закључак–Информација о коначном извјештају о реализацији  GOV WADE 

пројекта према Стратешком развојном плану за воде и окол.санитацију...... стр 17-27 

- Закључак-сагласност  на Одлуку о измјени  и допуни Статута ЈП „Радио 

Костајница“ бр.641-243/09.................................................................................. стр 28 

- Одлука о одобравању реалокације средстава-ОИК......................................... стр 29 

- Одлука о одобравању реалокације средстава-Скупштина општине............. стр 30 

- Одлука о одобравању реалокације средстава-Средња стручна школа.......... стр 31-32 

 

 

 

ТИРАЖ: 15 примјерака 

 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

           ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

         Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


