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                                         СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК 

                      ОПШТИНЕ   КОСТАЈНИЦА 

                                БРОЈ 7/13 
______________________________________________________________________________                               

______________________________________________________________________________                    
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 51. и члана 52. став б) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске (''Службени гласник РС'', број: 30/07) и члана 56. Статута општине 

Костајница (''Службени гласник општине Костајница'', број: 12/05, 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.06.2013. године доноси: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о задужењу општине Костајница по основу Емисије 

хартија од вриједности  

 

 

 

Члан 1. 

 

  У члану 2. став 1. Одлуке о задужењу општине Костајница по основу Емисије 

хартија од вриједности, број:01-013-173/11 тачка 5. мијења се а нова гласи: 

„ Пословна зона „Уна“ ...................... 144.500,00 КМ“ 

У истом члану додаје се тачка 6. која гласи. 

„Изградња игралишта у селу Петриња........ 5.500,00 КМ“ 

 

 

   Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“ и доставља се Министарству финансија Републике 

Српске у року од десет (10) дана од дана њеног доношења. 

 

 

Број:01-013-325/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.06.2013.год.                                                                     Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013-327/13. 

Датум:21.06.2013.године 

 

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.124/08,58/09 и 95/11), члана  30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05),члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 56. Статута општине Костајница 

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

дана 21.06.2013.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о   начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта 

путем лицитације 
 

I 

 Овом Одлуком се регулише начин и услови продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта физичким и правним лицима ради изградње трајних грађевина по тржишној цијени у 

поступку усменог јавног  надметања-лицитације у насељеном мјесту  Тавија . 

 

II 

 Поступком лицитације приступиће се продаји слиједећег  неизграђеног  градског 

грађевинског земљишта, опремљено инфраструктуром: 

• к.ч.383/3,површине 1128 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру 

одговора к.ч.533/36,површине 1128 м
2 
,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница; 

• к.ч.383/4,површине 1138 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру 

одговора к.ч.533/26,површине 1138 м
2 
,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница; 

• к.ч.383/5,површине 1148 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру 

одговора к.ч.533/25,површине 1148 м
2 
,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница; 

• к.ч.383/6,површине 1158 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру 

одговора к.ч.533/24,површине 1158 м
2 
,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница  

намијењеног   за изградњу  пословних грађевинских објеката  прихватљиве намјене у погледу 

урбанистичко-техничких услова. 

Опремљеност земљишта основном инфраструктуром подразумијева приступ на изграђену 

саобраћајницу 

,на водоводну и канализациону  мрежу  и електродистрибутивну мрежу . 

 

III 

 Продаја непокретности проводи се путем  усмене лицитације у складу са одредбама  

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

 

IV 

Оглас о продаји непокретности из члана 2. ове Одлуке објављује се у дневном листу 

„Блиц“, ЈП „Центар за спорт,туризам, информисање,културу и образовање“д.о.о. Костајница, 

огласној табли и web  страници општине Костајница, и то најкасније 15 дана прије дана 

одређеног за дан лицитације. 
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V 

Оглас о лицитацији садржи: 

 а)податке о власнику, 

 б)податке о непокретности које су предмет продаје (власничко и посједовано 

стање,копија катастарског плана и одговарајућа урбанистичка документација, односно други 

подаци) 

 в)почетну продајну цијену непокретности, која не може бити нижа од тржишне 

вриједности, 

г)начин полагања кауције, 

 д)начин и услове плаћања купопродајне цијене , 

 ђ)вријеме и начин предаје непокретности у посјед купцу, 

 е)дан,час и мјесто одржавања лицитације и 

 ж)вријеме и начин разгледања непокретности која је предмет лицитације и увида у 

документацију о непокретности. 

 

VI 

Почетна продајна цијена из тачке II ове Одлуке износи 1,90 КМ/м
2
 (словима: 

једнаконвертибилнамарака и 90/100 пфенинга).  

 

VII 

Овлашћује се Начелник општине Костајница да по окончању лицитационог поступка са 

најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу 

Замјеника Правобраниоца Републике  Српске са сједиштем у Приједору.  

 

VIII 

Купац је дужан да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, 

односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње објекта, а у року од 

двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта. 

 

IX 

Поред купопродајног уговора купац је дужан да са Општином Костајница закључи 

уговор о међусобним правима и обавезама којим се дефинишу обим и рокови минималног 

опремања земљишта основном инфраструктуром, као и рокови изградње објекта предвиђене 

намјене.  

 

X 

Трошкове израде нотарске исправе  и трошкове уписа права својине у јавним 

евиденцијама непокретности сноси купац. 

 

XI 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта путем лицитације  број 01-013-237/13 од 10.05.2013.године. 

 

XII 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

            

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Жељко Чекић,мр.инж. 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013-328/13 

Датум:21.06.2013.године  

 

 

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

Републике Српске“, број:101/04) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 12/05), на сједници СО-е Костајница која је 

одржана дана 21.06.2013.године доноси се:  

 

 

О Д Л У К А 
о  приступању Општине Костајница пројекту изградње регионалне депоније 

„Курево“ код Приједора 

 

 

I 

  

 Приступа се  пројекту изградње региноналне  санитарне депоније „Курево“ код 

Приједора , као дугорочном рјешењу одлагања отпада. 

 
II 

  

 Задужује се Начелник општине Костајница  и Административна служба општине 

Костајница да проведу све потребне процедуре око приступања Општине Костајница 

пројекту изградње регионалне депоније „Курево“ код Приједора, у складу са 

прихваћеним стандардима и критеријумима. 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 
         ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е         

                               Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-342/13 

Датум:21.06.2013. год. 

                                                                                                               

На основу члана 195. Закона о водама  („Службени гласник Републике Српске“, број: 

50/06,92/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

,број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница “,број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 21.06.2013. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о усвајању Програма утрошка средстава остварених од посебних 

водних накнада на подручју општине Костајница за 2013. годину 
I 

Усваја се Програм утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на подручју 

општине Костајница за 2013. годину, како слиједи: 

 

Програм утрошка средстава остварених од посебних водних 

накнада на подручју општине Костајница за 2013. годину 

 

Средства планирана у буџету за 2013. годину у износу од  12.500,00  КМ по основу 

посебних водних накнада ће се утрошити на слиједећи начин:  
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС У КМ 

1.  

Изградња одводних канала и санација постојеће 

каналске мреже на подручју општине Костајница у 

2013. години. 

12.500,00 

II 

Средства утврђена у Програму из тачке I ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену извршења 

буџета у односу на план. 

III 

Начелник Општине ће поднијети извјештај о утрошеним средствима Скупштини општине 

Костајница , најкасније до 31.12.2013. године. 

 

      IV 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница “. 

               ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Жељко Чекић, мр. инж.ср. 

 



Број 7          26.06.2013.године      Службени гласник општине Костајница  6 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), а у складу са чланом 26. Закона о попису 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године 

(„Службени гласник БиХ“, број:10/12 и 18/13) и члана 7. став 1. Закона о организацији 

и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици 

Српској („Службени гласник РС“, број: 70/12 и 39/13) Скупштина општине Костајница 

на сједници одржаној дана 21.06.2013.године доноси слиједеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о формирању Пописне комисије општине Костајница за Попис 

становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 

 

I 
Овим Рјешењем формира се Пописна комисија општине Костајница за Попис 

становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године. 

 

У састав комисије именују се: 

1. Миле Ћопић, предсједник, 

2. Гојко Чубра, запосленик Службе за геодетске, имовинско-правне послове и 

катастар - члан, 

3. Анкица Саџак, именовано лице - члан, 

4. Вахидин Будимлић, именовано лице - члан, 

 

II 

Пописна комисија општине Костајница обавља сљедеће послове: 

- руководи припремама, организовањем и спровођењем пописа на територији 

општине, 

- врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје општине, 

- обавјештава становништво о значају Пописа, начину и времену његовог 

спровођења, о правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у 

Попису, 

- брине о правилној примјени методолошких и организационих упутстава, 

- преузима штампани пописни материјал и дијели га инструкторима, који га даље 

дистрибуирају пописивачима,  

- осигуравају просторије и услове за спровођење обуке општинских инструктора и 

пописивача, 

- проводи надзор над радом инструктора и осталих учесника у Попису, 

- издаје прописана овлаштења за рад учесницима у Попису, 

- предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица Пописа, 

- преузима пописни материјал од инструктора, организују и контролишу обухват 

и квалитет пописног материјала,  
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- обезбјеђује складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних 

безбједоносних мјера и услова одређених Законом о заштити личних података, 

- организује превоз и правовремено достављање пописног материјала на мјесто 

уноса, 

- припрема обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење Пописа у 

складу са инструкцијама. 

 

III 

За свој рад Пописна комисија у Републици Српској одговaра Републичком заводу за 

статистику РС. 

Пописна комисија по завршетку послова из члана II овог Рјешења подноси Извјештај о 

раду одговорнoj институциjи из предходног става, најкасније до 31.10.2013. године. 

 

IV 

Особље ангажовано за теренски рад плаћају Агенција за статистику БиХ, Федерални 

завод за статистику и Републички завод за статистику, а средства за плаћање су 

обезбијеђена из Гранта ДЕК у БиХ, буџета БиХ, Ентитета и Брчко Дистрихта БиХ.  

V 

Мандат  чланова Пописних комисија јединица локалне самоуправе траје од дана 

именовања 26.06.2013. године, па до завршетка свих пописних активности теренског 

рада, укључујући и ПЕС ( постпописну анкету) за Пописне комисије јединица локалне 

самоуправе које буду у узорку за ПЕС.  

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

Број:01-013-325/13.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:21.06.2013.      Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 59. и члана 60. Пословника Скупштине општине Костајница 

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

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 21.06.2013.године доноси слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и 

финансије 

 
Члан 1. 

У Рјешењу о именовању Комисије за буџет и финансије, број: 01-013-407/12 од 

21.12.2012. год. („Службени гласник општине Костајница“, број: 8/12) у тачки 1. текст: 

 

 „5. Вујаклија Јелена, члан“ мијења се, а нови гласи: 

 

 „5. Миодраг Чекић, члан“.  

 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-329/13 

Датум:21.06.2013.год.          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

  Жељко Чекић, мр.инж.ср. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о задужењу општине Костајница по основу 

Емисије хартија од вриједности  
1 

- Одлука о  начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта путем лицитације 
2 

- Одлука о  приступању Општине Костајница пројекту изградње регионалне 

депоније „Курево“ код Приједора 
4 

- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава остварених од посебних 

водних накнада на подручју општине Костајница за 2013. годину 
5 

- Рјешење  о формирању Пописне комисије општине Костајница за Попис 

становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 
6 

- Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије 8 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

           ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

 Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 


