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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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
30.09. 2011. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БЛОК 2“
I
Приступа се измјени дијела регулационог плана „Блок 2“ ( у даљем тексту:План).
Измјеном Плана ће бити обухваћен простор означен са к.ч. 784 к.о. Костајница, укупне површине
378 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
стамбено-комуналне послове, а носилац израде измјене плана ће се утврдити на основу Закона о
јавним набавкама и одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.
IV
Преднацрт и нацрт измјене Плана ставиће се на увид и стручну расправу у просторијама
општине Костајница – огласна табла и на погодном мјесту у граду. 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 предметној парцели је рационално
искорашћивање простора за изградњу пословно-стамбеног објеката као и диспозиција самог објекта
јер садашњим планом предвиђена је изградња објекта уз саму стамбено-полсовну зграду а потребно
је омогућити и већу спратност будућег објекта у складу са околним објектима те се предлаже
усвајање измјене регулационог плана на предметној парцели како би се могла одобрити градња
пословно- стамбеног објеката у складу са законом.
VI
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Костајница.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 28. и 30. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, 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
30.09.2011. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
I
Приступа се изради плана парцелације( у даљем тексту:План).
Планом парцелације ће бити обухваћен простор , укупне површине 1,95 ха.
Границе подручја израде плана парцелације обухваћене су са источне стране, полазна тачка је у
улици Радничка и иде источном страном уз руб парцеле означене са к.ч. 753/3, рубом парцеле
означене са к.ч. 757/20., пресјеца улицу Ђоке Мазалића, затим обухват иде рубом улице према
Козарској, пресјеца улицу Козарска, а сјеверном страном обухват иде рубом парцеле означене са к.ч.
757/30 и 757/33, западном страном иде рубовима парцела означеним са к.ч. 757/31,
757/24,757/23,757/22, а на јужној страни иде рубом улице Радничка уз парцеле означене са к.ч. 757/1
и 757/28 и спаја се са почетном тачком руба парцеле 753/3 у улици Радничка.
II
Плански период се дефинише 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
За израду плана парцелације треба се придржавати смјерница односно одредби из Закона о
уређењу простора, Правилника и осталих услова из ове области.
IV
Рок израде плана парцелације је четири мјесеца рачунајући од дана објављивања ове одлуке у
„Службеном гласнику општине Костајница“.
V
Носилац припреме измјене Плана је Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и
стамбено-комуналне послове, а носилац израде измјене плана ће се утврдити на основу Закона о
јавним набавкама и одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.
VI
План треба да садржи основне елементе за организацију и уређење простора : план
организације простора ,план саобраћаја, план енергетске ,хидротехничке и телекомуникационе
инфраструктуре, план регулационих и грађевинских линија, величину, облик и положај парцела,
приступ парцелама и урбанистичко техничке услове.
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VII
План парцелације ставиће се на увид и стручну расправу у просторијама општине Костајница
– огласна табла и на погодном мјесту у граду. Јавни увид на нацрт измјене плана ће трајати 30 дана
након чега ће се одржати стручна јавна расправа.
Приједлог 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 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 прикупљени у току јавне
расправе.
VIII
Разлог за израду плана парцелације ја тај што за овај обухват нема регулационог плана, а са
друге стране је улазана потреба рационално искоришћење простора за изградњу стамбених објеката
са израдом плана парцелације који одговара имовинско-правним односима као и усклађивање
парцела са већ изграђеним објектима на терену. Како не постоји адекватан плански акт а потребно је
извршити усклађивање парцела на терену са изграђеним објектима , потребна је израда плана
парцелације на предметним парцелама, како би се могла одобрити градња стамбених објеката у
складу са законом.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Костајница“.
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Датум:30.09. 2011. Год.

објављивања у „Службеном гласнику општине

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 10

05.10. 2011.

Службени гласник општине Костајница

стр 4

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-267/11
Датум: 30.09.2011. год.
На основу члана 41. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике
Српске, бр. 55/10 ) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, бр.
12/05 и 01/07), Скупштина општине Костајница, на сједници одржаној 30.09.2011. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању измјена и допуна Регулационог плана дио „Блока 2“ у Костајници
I
Усвајају се измјене и допуне Регулациони план дио „Блока 2“ секција 1 и 2 у Костајници (у даљем тексту:
План).
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио садржи:
А) УВОДНИ ДИО
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАН.
Прилози:
Достављена документација
Валоризациона табела
Графички дио План садржи:
01 –1:Геодетска подлога Р = 1:1000
01 –2:Геодетска подлога Р = 1:1000
01а -1: Постојећа намјена објеката Р = 1:500
01а -2: Постојећа намјена објеката Р = 1:500
01б-1: Бонитет постојећих објеката Р = 1:500
01б-2: Бонитет постојећих објеката Р = 1:500
01ц-1:Инжињерскогеолошка карта Р = 1:500
01ц-2:Инжињерскогеолошка карта Р = 1:500
02-1: Извод из Регулационог плана „БЛОК 2“ (План парцелације) Р = 1:1000
02-2: Извод из Регулационог плана „БЛОК 2“ (План парцелације) Р = 1:1000
03-1: План просторне организације Р = 1:500
03-2: План просторне организације Р = 1:500
04-1: План саобраћаја и нивелације Р = 1:500
04-2: План саобраћаја и нивелације Р = 1:500
05-1: План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:500
05-2: План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:500
06-1: План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација Р = 1:500
06-2: План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација Р = 1:500
07-1: План инфраструктуре – гасификације Р = 1:500
07-2: План инфраструктуре – гасификације Р = 1:500
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08-1: План инфраструктуре – синтезна карта Р=1:500
08-2: План инфраструктуре – синтезна карта Р=1:500
09-1: План уређења зелених површина Р=1:500
09-2: План уређења зелених површина Р=1:500
10-1: План грађевинских и регулационих линија Р = 1:500
10-1: План грађевинских и регулационих линија Р = 1:500
11-1: План парцелације – бројеви и површине Р = 1:500
11-2: План парцелације – бројеви и површинеР = 1:500
12-1: План рушења постојећих објеката Р = 1:500
12-2: План рушења постојећих објеката Р = 1:500
III
Елаборат Плана, израђен у Предузећу за пројектовање, консалтинг и инжењеринг „Routing“д.о.о. Бањалука 2011.године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.
IV
План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале намјене (члана 15.
став 1. Закона о експропријацији, Службени гласник Републике Српске, бр. 112/06, 37/07 и 110/08).
V
План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта, у смислу члана 28. Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник
Републике Српске, бр. 55/10), и члана 112. Закона о катастру Републике Српске (Службени гласник Републике
Српске, бр. 60/11).
VI
План је доступан на стални јавни увид-код општинског органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
VII
О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI ове одлуке.
VIII
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи проведбеног
карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инж.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-278/11
Датум:30.09.2011.год.
На основу члана 20. Закона о јавним путевима-Пречишћени текст („Сл.гласник
Републике Српске“, бр.16/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а везано за Одлуку о одређивању и
обиљежавању имена насеља, улица и тргова и означавању зграда бројевима („Сл.гласник
Општине Костајница“ , бр. 7/10) и члана 56. Статута Општине Костајница („Сл.гласник
општине Костајница“ , бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је, на сједници,
одржаној дана 30.09.2011. године, д о н и ј е л а је:

ОДЛУКУ
о дефинисању границе обухвата улица у Костајници
Члан 1.
Утврђује се граница и обухват улица у Костајници како слиједи:
1. Улица Светосавска , која је уједно и дио магистралног пута Костајница-Нови Град, у
правцу
исток- запад као основног правца , укупне дужине од 1674 м, од укрштања улице Петра
Пеције, Ранка Шипке и улице Краља Петра I Ослободиоца са наведеним путем, односно од
ОПЗ „Агробиље“ до раскршћа Скендера Куленовића на геодетској подлози означена као
к.ч.бр., 977, 978, 980, К.О.Костајница;
2. Улица Ранка Шипке , која је уједно и дио магистралног пута Костајница- Козарска
Дубица,
у правцу запад –исток, у дужини од 324 м од укрштања са наведеним улицама у ставу 1, од
куће Блануша Марка са лијеве и ОПЗ „Агробиље“ са
десне стране, на геодетској подлози
означена као к.ч.бр. 983 и 1199 К.О. Костајница ;
3.Меше Селимовића, која се пружа лијево од магистралног пута Костајница –Нови Град, у
дужини од 396 м, од куће Бундало Марка до куће Бунић Нихада, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр. 1442 К.О. Костајница;
4.Трг Краља Петра I Ослободиоца, који се пружа сјеверно од укрштања улица из става 1.
ове
одлуке, у дужини од 289 м, од НЛБ Развојане банке и пословног објекта Стојана Мухарема
преко парцеле бр. 787/1 К.О. Костајница до Кино „Козара“ и Домаће кухиње „Дадо“;
5.Младена Стојановића, која се пружа сјеверно од Радио Костајнице (кућа Рончевић) до
куће
Борка Васића у Костајници са лијеву страну улице, у дужини од 116 м, преко парцеле бр.787
/1К.О. Костајница;
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6.Ватрогасна , која се пружа јужно од Светосавске улице, од зграде општине у Костајници,
до угоститељског објекта „Голд“ у дужини од 116 м, преко парцеле бр. 913 К.О. Костајница;
7.Крешимира Хајдића (Кахвића сокак), која се пружа јужно од Светосавске улице, од куће
Марјановић до излаза у улицу Петра Пеције, у дужини од 63 м, преко парцеле бр. 937/1 К.О.
Костајница;
8.Иве Андрића, која се пружа јужно од улице Ранка Шипке у Костајници према СПГ
„Чекиновац“ од куће Бранка Крњаића до куће Зоре Поповић, у дужини од 160 м, кч. бр.1179
К.О. Костајница ,
9. Баљска улица која се пружа јужно од улице Ранка Шипке у Костајници према СПГ
„Чекиновац“, од куће Вере Савић до куће Милана Васић, у дужини од 917 м, парцела к.ч. бр.
1437 К.О. Костајница;
10. Скендера Куленовића, која се пружа јужно од Светосавске улице у Костајници , од куће
Ћибић Савке до куће Лелић Рагиба, у дужини од 537 м, преко парцеле бр.1443 К.О.
Костајница;
11. Зијада Диздаревића, која се пружа јужно од Светосавске улице, од куће Татић Абдулаха
до куће Џакулић Ервина, дужине 70 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 1068 К.О.
Костајница;
12. Ивана Горана Ковачића, од раскршћа Светосавске и Меше Селимовића (кривина на
магистралном путу), до парцеле Родић, дужине 524 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр. 1116/18 К.О. Костајница ;
13. Џемала Биједића, сјеверно од Светосавске улице, од куће Сејфулах Голић до
заобилазнице, дужине 202 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 1008/3 К.О.
Костајница;
14. Васе Пелагића, од стамбене зграде бр.1. до првог излаза код куће Лудвиг Ивке и други
излаз код куће Суљић, у дужини 1004 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 974 К.О.
Костајница;
15. 27. јула, сјеверно од Светосавске улице, од куће Ваљевац Мехмед и Ваљевац Самира до
куће Сарачевић Абдулаха односно Голић Асмире, у дужини 94 м, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр.581 К.О. Костајница;
16. Унска улица, сјеверно од Светосавске улице , од куће Мустафе (Хашима) Сарачевић до
заобилазнице магистралног пута, у дужини 267 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр.973 К.О. Костајница;
17. Брдска улица, јужно од Светосавске улице, од куће Пилаушић Ибрахима (Бунар Врбица)
до куће Пилаушић Хасана (излаз на улицу Бранка Ћопића), у дужини 463 м, на геодетској
подлози означеној као к.ч.бр.436 К.О. Костајница;
18. Мака Диздара, јужно од Светосавске улице, од куће Баруџић Менсуре (Смаилов пут) до
куће Икановић Халида (излаз на улицу Бранка Ћопића) у дужини 90 м, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр.337 К.О. Костајница;
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19. Османа Ђикића сјеверно од Светосавске улице од куће Бешлагић Мине до излаза на
заобилазницу магистралног пута, у дужини 272 м, на геодетској подлози означенаој као
к.ч.бр.196/20, 2123/1 К.О. Костајница;
20. Бубњарица, јужно од Светосавске улице, од куће Ибрахима Куленовића до куће Миље
Лукић, у дужини 831 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 650 и 1440 К.О.
Костајница;
21. Десанке Максимовић, јужно од Светосавске улице , од грађевинског плаца Славуљ
Божидара и куће Чубра Гојка до излаза на улицу ЖФТ ( прије куће Диане Милошевић), у
дужини 120 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.662/1 К.О. Костајница;
22. Војводе Мишића, јужно од Светосавске улице, од раскршћа Бубњарица, од куће Цвијић
до куће Томић Бошка , у дужини 207 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. бр. 1292/2,
К.О. Костајница;
23. Гаврила Принципа , јужно од Светосавске улице, од раскршћа Бубњарица, од куће
Цвијић до куће Томић и куће Глигић , у дужини 79 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр. 1400, К.О. Костајница;
24. Османа Карабеговића, сјеверно од Светосавске улице, од куће Тинтор Милана до излаза
на заобилазницу магистралног пута, у дужини 265 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр.38, К.О. Костајница;
25. Бранка Ћопића, јужно од Светосавске улице, од куће Пилаушић Менсуре са лијеве и куће
Бранке Бошњак са десне стране, до куће Шехић на излазу на Светосавску ул. у дужини 1044
м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 979, 663, 975, К.О. Костајница;
26. Вука Караџића, јужно од Светосавске улице, од куће Милутина Јелисавца (земљиште
Католичке цркве), до куће Расима Хајдаревића и сједишта предузећа: „Текстил Станић“ , у
дужини 324 м, на геодетској подлози означеној каок.ч.бр. 770/1, 764/15, 764/4 , 765/2 и
773/2 К.О. Костајница;
27. Мирзе Делибашића сјеверно од Светосавске улице, од привременог монтажног објекта
„Цомп астор“ до ФК „Партизан“ , у дужини 133 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.
117/1, 118/2 К.О. Костајница;
28. Петра Боројевића, јужно од Светосавске улице, од улице ЖФТ, куће Милана Бундало, до
куће Рајка Бјелајца, у дужини 134 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 728/3 К.О.
Костајница;
29. Владимира Назора , јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ, до католичког
гробља , у дужини 107 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 731 К.О. Костајница;
30. Владе Дивца, јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ, до куће Савановић
Марине , у дужини 70 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 734/7 К.О. Костајница;
31. Гумњанска, јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ и куће Аврамовић
Драгана, до куће Ђурђевић Мирка, у дужини 445 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.
1439 К.О. Костајница;
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32. Жртава фашистичког терора, јужно од Светосавске улице, од куће Станић Жељка до
потока Бубњарица –куће Диане Милошевић, у дужини 695м, на геодетској подлози
означеној као к.ч.1438 К.О. Костајница;
33. Радничка, јужно од Светосавске улице, од куће Милашин Борислава до куће Божидара
Костадиновића, у дужини од 236 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 741 К.О.
Костајница;
34.Ђоке Мазалића, јужно од Светосавске улице, од куће Миџић Сањина до куће Бошка
Ступара, у дужини од 299 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 757/21, 745/1,756/1
К.О. Костајница;
35.Козарска, јужно од Светосавске улице, од куће Дарка Адамовића, до куће Мише
Дејановића, у дужини од 149 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.756/1 (дио) К.О.
Костајница;
36.Палешка, јужно од Светосавске улице, од улице ЖФТ до куће Жељка Милића, у дужини
од 78 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.737/10 К.О. Костајница;
37.Петра Пеције, јужно од Светосавске улице, од куће Зец Слободана са лијеве и
Продавнице „Маринковић са десне стране, до куће Миће и Милене Марин, у дужини од
1218 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.981, 982, 1274 и 1103 К.О. Костајница;
38. Ташли бунар јужно од Светосавске улице, у продужетку Петра Пеције , од куће Душана
Лукића до куће Милана Игњатовића у дужини од 874 м, на геодетској подлози означеној
као к.ч.14 К.О. Тавија;
39. Петрињска, јужно од Ранка Шипке, од куће Дејановић Ратка, до куће Симе Стијака, у
дужини од 87 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 862/2 К.О. Костајница;
40. 2. маја, јужно од Ранка Шипке, од куће Ратка Слијепчевића до излаза на Устаничку
(Партизанско гробље), у дужини од 405 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 885,
879/1, 962/1, 960/5 К.О. Костајница;
41. Николе Тесле, јужно од Ранка Шипке (иза СПЦ), од куће Рајка Палије до куће Свете
Ђаковића , у дужини од 65 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 880/7 К.О. Костајница;
42.Младена Ољаче, јужно од Ранка Шипке (иза Дома здравља ), од Устаничке улице до куће
Ане Кеча, у дужини од 64 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 964/8 К.О. Костајница;
43.Устаничка , југоисточно од Ранка Шипке и Петра Пеције, од куће Томе Дејановића до куће
Виктора Вујановића, у дужини од 578 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 982 и 1258
К.О. Костајница;
44. Петра Кочића, јужно од Ранка Шипке , у продужетку 2. Маја , од куће Николе Ђурића до
куће Зорана Рисојевића, у дужини од 101 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 966/13
(дио) К.О. Костајница;
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45.Алексе Шантића, од куће Дејановић М. Мирка у Петра Пеције до куће Ненада Згоњанина
у Устаничкој , у дужини од 258 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 1132/4 К.О.
Костајница;
46.Партизански пут, југоисточно од Ранка Шипке и Устаничке (мост уТавији код куће
Вујановић), до куће Слијепчевић Драгољуба и споја са Баљском улицом, у дужини 433 м;
47.Милоша Црњанског, од куће Вида Кончара, до куће Милана Пилиповића и
СлавкаРисојевића , у дужини 111 м, на к.ч.1144/17 К.О. Костајница;
48. Доситеља Обрадовића, од куће Давора Малеша к.ч. 1144/4 К.О. Костајница до куће
Малеш Душанке к.ч. 1153/2 К.О. Костајница
49.Бранислава Нушића,од куће Милановић Драгицек.ч. 1144/9 К.О. Костајница до куће
Шурлан Драге к.ч. 1144/1 К.О. Костајница
46. Лазе Штековића, од Устаничке улице и куће Глушица до куће Драгишић, у дужини 144 м,
на к.ч. 1262/2 и 1262/3 К. О Костајница;
Члан 2.
Утврђује се граница и обухват улица у насељеном мјесту Тавија како слиједи:
1. Јована Дучића, од куће Мирка Марића до куће Милана Мијука, у дужини од 373 м,
на геодеској подлози означеној као к.ч. 319/1 К.О. Тавија;
2. Петра Петровића II Његоша, од куће Стојнић до куће Мирослава Стијака, у дужини
од 2472 м на геодеској подлози означеној као к. ч. 1104 и 296 К.О. Тавија;
3. Љуба Јандрић, од куће Кесар Гојка к.ч. 80/14 К.О. Тавија до куће Дејановић Дејана
к.ч. 80/7 К.О. Тавија;
4. Стеван Сремац, од куће Стијак Вида к.ч. 376 К.О. Тавија до куће Марин Стојана к.ч.
330/3 К.О. Тавија.
5. Бранка Радићевића, од куће Богдана Јапранина до куће Косе Рабат, у дужини од 224
м на геодеској подлози означеној као к.ч. 321/8 К.О. Тавија;
6. Јован Јовановић Змај, од куће Драге Бундала до излаза на други одвојак, у дужини
од 337 м, на геодесткој подлози означеној као к.ч. 326/10 К.О. Тавија
7. Жарко Згоњанин, од парцеле к.ч. 383/17 (Телеком) до парцеле к.ч. 418 К.О. Тавија,
поред задружних штала.
8. Мухајла Пупина, од куће Палија Станка к.ч. 474 К.О. Тавија до куће Слијепац к.ч.
904 К.О. Тавија
9. Ћирила и Методије, од куће Игњатовић Милана к.ч. 28 К.О. Тавија до села границе
са селом Гумњани к.ч. 1100 К.О. Тавија.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је геодетска подлога за наведени простор, у размјери
1:2500.
Члан 4.
О провођењу ове одлуке, стараће се Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне
послове.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о дефинисању граница
обухвата улица у Костајници („Службени гласник Општине Костајница“ број: 5/11).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
ОпштинеКостајница.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС “ , број:
101/04,42/05 и 118/05 ) и члана 56. Статута општине Бос. Костајница ( „Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на сједници
одржаној дана 30.09.2011. године д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ УЛИЦА У
ОПШТИНИ КОСТАЈНИЦА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива нових улица у општини Костајница („Службени
гласник Општине Костајница“ број: 5/10) у члану 1.став 2 мијења се:
Насеље Костајница
-

-

У улици Алексе Шантића брише се „евидентирани Одвојак 1 и Одвојак 2“
У улици Лазе Штековића брише се „евидентирани Одвојак 1 и Одвојак 2“
Улица Партизански пут – Милоша Црњанског мијења назив, а нови назив гласи
Партизански пут. Такође код исте улице брише се „Одвојак 1“ и додјељује нови назив
улице, који глази „Улица Милоша Црњанског“, брише се „Одвојак 2“ и додјељује нови
назив улице који гласи „Улица Доситеја Обрадовића“ и брише се „Одвојак 3“ и додјељује
нови назив улице који гласи „Улица Бранислава Нушића“.
У улици Војводе Мишића брише се следеће „Одвојак 1“ и „Одвојак 2“. А умјесто „Одвојка
1“ остаје постојећи назив „улице Војводе Мишића“ и умјесто „Одвојка 2“ додјељује се
нови назив улице који гласи „Улица Гаврила Принципа“

Члан 2.
Став 3. Одлуке се мијења, а нови гласи:
-

У насељу Тавија додјељују се следећи називи улица:
Улица Јована Дучића – односи се само на Одвојак 2, од куће Мирка Марића до куће
Милана Мијука
Улица Петра Петровића II Његоша – од мостића до куће Стијак Мирослава
Улица Љубе Јандрића – од куће Кесар Гојка до куће Дејановић Дејана
Улица Стевана Сремца – од куће Стијак Виде до куће Марин Стојана
Улица Бранка Радичевића – од куће Богдана Јапранина до куће Косе Рабат
Улица Јована Јовановића Змаја – од куће Драге Бундале до рибњака
Улица Жарка Згоњанина – од куће Милана Прибичевића поред задружних штала
Улица Михајла Пупина – од куће Палија Станка до куће Слијепац
Улица Ћирила и Методије – од куће Игњатовић Милана преко Хоџиног брда до границе
са селом Гумљани.
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Члан 3.
Додаје се нови члан 2. који гласи „ На основу Одлуке о утврђивању назива нових
улица у општини Костајница“(„Службени гласник Општине Костајница“ број: 5/10) и
измјена донесених у члану 1. и 2. ове одлуке донијеће се Одлука о дефинисању граница
обухвата улица у Костајници и насељу Тавија“.
Постојећи члан 2. постаје члан 4.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,С.Р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-272/11
Датум :30.09.2011.
На основу члана 20. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 11/95, 18/95 и 51/02)и члана 56. Статута општине Костајница („ Службени гласник
општине Костајница, број:12/05), Скупштина општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
о гробљу
I -УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком уређује начин додјељивања и уступања гробних мјеста на кориштење,
временски размаци укопа у попуњеним гробним мјестима, укоп непознатих лица, одржавање
гробља и стављање гробља изван употребе на гробљу Српске Православне Цркве „ Чекиновац“ у
Костајници ( у даљем тексту: гробље).
Члан 2.
На гробљу из члана 1. ове одлуке, у правилу, укапају се умрли који имају пребивалиште на
подручју града Костајница.
Умрлог се може укопати на гробљу које је он одредио за живота или које одреди његова
породица, односно лица којa су дужнa бринути о његову укопу.
Члан 3.
Покоп се врши према одредбама прописа о укопу и одредбама ове Одлуке .
На гробљу се могу одржавати само скупови који су у уској вези с погребом (комеморације,
вјерски обреди,...).
Обред погреба обавља се према вољи умрлог или његове породица.
II -МЈЕРИЛА И НАЧИН ДОДЈЕЉИВАЊА И УСТУПАЊА ГРОБНИХ МЈЕСТА НА КОРИШТЕЊЕ
Члан 4.
Гробним се мјестом у смислу ове одлуке, сматра појединачни гроб, породични гроб,
гробница.
Члан 5.
Управа гробља даје гробно мјесто на кориштење на неодређено вријеме уз накнаду те о томе
доноси рјешење.
Гробна мјеста се додјељују према расположивим мјестима према Плану гробља којег доноси
Управа гробља, а водећи рачуна о жељи корисника.
Против рјешења из став 1. овог члана заинтересирана лица могу изјавити жалбу Управи
гробља Чекиновац .
Члан 6.
За додјелу гробног мјеста на кориштење плаћа се накнада управи гробља.
Корисници породичних гробова плаћа и годишњу гробну накнаду.
Висину накнаде за додјелу гробног мјеста и висину годишње гробне накнаде утврђује Управа
гробља посебном Одлуком.
Члан 7.
Право укопа у гробно мјесто има корисник гроба и чланови породице.
Након смрти корисника гроба кориштење гробног мјеста стичу његови насљедници.
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III - НАЧИН УКОПА НЕПОЗНАТИХ И СОЦИЈАЛНО НЕЗБРИНУТИХ ОСОБА
Члан 8.
Непознатa и социјално незбринутa лица укопат ће се на гробљу на начин уобичајен мјесним
приликама, а трошкове укопа сноси Општина Костајница.
Социјално незбринутa лица су лица без прихода и имовине које немају обвезника законског
или уговорног уздржавања, а за које се трошкови укопа не подмирују по посебним прописима.
IV- УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 9.
Гробља се морају уређивати и одржавати у складу с техничким и санитарним условима,
водећи рачуна о заштити околиша и естетским вриједностима код чега треба пазити пијетет према
умрлима.
Члан 10.
Гробље уређује, одржава и отпатке с гробља уклања управа гробља.
Под уређењем и одржавањем гробља у смислу става 1. овог члана сматра се одржавање и
чишћење земљишта и путева на гробљу, одржавање простора и зграда за смјештај умрлих до укопа и
за испраћај умрлих, те узгој и одржавање зеленила.
Под отпадом у смислу став 1. овог члана сматрају се сви материјали који на било који начин
доспију на гробље, а по својој природи не припадају гробљу, те остаци вијенаца, цвијеће и свијећа на
гробовима који због протока времена нарушавају изглед гробља, а корисници гробних мјеста су их
пропустили уклонити.
Гробље мора бити ограђено те одржавано тако да увијек буде чисто и уредно.
Мртвачница и други објекти на гробљу морају се одржавати у уредном и исправном стању.
Члан 11.
Управа гробља је дужна радње из претходног члана обављати континуирано на начин да
гробље буде уредно, а објекти у функционалном смислу исправни.
На гробљу или у непосредној близини гробља управа гробља је дужна одредити и уредити на
подесном мјесту простор за одлагање остатака вијенаца, цвијећа и свијећа те других отпадака.
Члан 12.
О уређењу гробних мјеста и гробница дужни су бринути се њихови корисници.
Заинтересирана лица могу с управом гробља уговарати трајно или повремено одржавање и уређење
гробова, уколико буде потребе за додатним одржавањем.
Уговор закључен у смислу претходног става са другим правним или физичким особама дужна
је заинтересирано лице предочити управи гробља ради уписа у гробну евиденцију.
Члан 13.
Гробља су подијељена на гробна поља, а ова на редове у којима се распоређују гробна мјеста
и гробнице у складу с планом уређења гробља и распореда гробних мјеста ( у даљњем тексту: план
гробља).
Члан 14.
План гробља доноси Управа гробље.
Члан 15.
План гробља састоји се из генералног плана с тачно назначеним гробним пољима и главним
путевима и детаљног плана за свако гробно поље с тачно означеним редовима и гробним мјестима.
Члан 16.
Путеви између гробних поља сматрају се главним путевима гробља и у правилу не смију бити
ужи од 2 м.
Размак између редова гробова мора бити у правилу најмање 0,60 м, а размак између гробова
најмање 0,25 м.
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Члан 17.
Гроб за одрасло лице мора имати 2,10 м дужине, 0,80 м ширине и 1,80 м дубине, а за дијете
1,50 м дужине, 0,60 м ширине и 1,50 м дубине.
Члан 18.
Димензије гробница у погледу дубине и дужине не смију бити мање од димензија утврђених
у члану 17. ове Одлуке, док ширина зависи о броју предвиђених мјеста.
Члан 19.
Гробови и други објекти морају се изграђивати према плану гробља, а у складу са прописима
о грађењу и естетским, санитарним и другим техничким правилима.
Грађевинске и друге техничке радове могу вршити само лица која су регистрована за
обављање такве дјелатности.
Надзор над изградњом гробова врши управа гробља.
Члан 20.
Гробови и гробнице су предвиђене за породични или појединачни укоп.
Породични гробови и гробнице служе за укоп више покојника, а у гроб односно гробницу за
појединачни укоп укапа се једно умрло лица.
Члан 21.
Породични гробови и гробнице смјештени су у правилу у вијенцима гробних поља, уз зидове
и уз главне путове гробља али се за њих планом распореда гробова може одредити дио или цијело
гробно поље.
Члан 22.
Управа гробља има право на накнаду трошкова и таксе за услуге које врши на гробљу
(исколчење, употреба воде, струје и сл.).
Члан 23.
Радови на гробљу могу се започети након претходне пријаве управи гробља и уплате за
подмирење трошкова и таксе из члана 22. ове Одлуке.
Члан 24.
Ради осигурања несметаног обављања радова и одржавања реда на гробљу вриједе, поред
посебних прописа, и слиједеће одредбе:
1) сви радови на гробљу морају се изводити тако да се у највећој мјери очува ред, мир и
достојанство на гробљу, а могу се вршити само у дане и вријеме које одреди управа гробља.
2) грађевински материјал (камен, пијесак, цемент и др.) може се држати на гробљу само кроз
вријеме које је неопходно за извођење радова и на начин којим се не омета саобраћај и не оштећују
сусједни објекти.
3) у случају радова, као и након њиховог завршетка, извођач је дужан без одлагања
градилиште довести у раније уредно стање,
4) за пријенос материјала, потребног за извођење радова, могу се користити само они путеви
које одреди управа гробља,
Управа гробља забранити ће рад на гробљу извођачу радова који започне с радом без
претходне пријаве или се не придржава одредби ове Одлуке.
Члан 25.
Корисници су дужни уређивати и одржавати гробно мјесто и простор око гроба у реду и
чистоћи, пазећи да се при томе не оштете сусједна гробна мјеста.
Свако се гробно мјесто мора означити прикладним надгробним знаком.
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Члан 26.
Корисник гробног мјеста одлучује о обликовању надгробног знака, споменика, натписа и
уређења гробног мјеста, придржавајући се плана гробља и ове Одлуке.
Корисник гроба дужан је гробно мјесто и простор око њега одржавати уредним.
На гробљу се, у правилу, сади цвијеће и украсно биље .
Натписи на гробовима и гробницама не смију вријеђати ничије моралне осјећаје, нити на
било који начин повриједити успомену на покојника.
Управа гробља даје одобрења за подизање надгробног споменика на писмени захтјев
корисника којем се прилаже идејна скица.
Члан 27.
Клупе и преклопни столци могу се постављати само уз одобрење управе гробља и не могу
бити фиксни.
Члан 28.
На гробљу се не могу постављати посуде са цвијећем које би оштетиле надгробни споменик
или које би својим изгледом крњиле изглед гробља.
Члан 29.
Управа гробља дужна је позвати кориснике да неуредна и запуштена гробна мјеста доведу у
уредно стање, одредити радње које су дужни учинити и рок за извршење.
Уколико корисник из претходног става не поступи по позиву, најнужније радње ће на трошак
корисника гроба извршити управа гробља.
V - РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 30.
Гробље је отворено за посјет сваког дана.
Члан 31.
Посјетитељи гробља су дужни одржавати мир и понашати се с дужном пажњом према мјесту
и умрлима.
Управа гробља је дужна донијети акт о правилима понашања на гробљу и изложити га на
видљивом мјесту на гробљу.
VI- УСЛОВИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉЕМ
Члан 32.
Управа гробља дужна је гробљем управљати пажњом доброг домаћина на начин којим се
исказује поштовање према умрлим особама.
Члан 33.
Управа гробља дужна је истовремено да предузима одговарајуће мјере да се осигурају
слободна гробна мјеста, те правовремено извјестити Скупштину општине Костајница о потребама
реконстукције или проширења постојечег гробља.

VII-НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над провођењем одредаба ове одлуке врши Управа гробља.
Члан 35.
Послове комунално-полицијске контроле врши комунални полицајац.
У вршењу комунално-полицијске контроле, комунални полицајац је овлаштен да
контролише да ли се одредбе ове одлуке проводе на начин како је прописано овом одлуком.
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Комунални полицајац, рјешењем, наређује извршење одређених мјера и одређује рок
за њихово извршење.
VIII-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном у износу од 200,00 до 500,00 КМ казниће се за прекршај:
1. корисник гроба ако поступа противно члану 28.ове одлуке;
2. физичка особа која поступа противно члану 26.ове одлуке;
3. грађанин који се не придржава правила о понашању на гробљу ;

IХ-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Костајнице“.

ПРЕДСЈЕДНIК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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На основу члана 2., 3. и 27. Закона о комуналној дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број 11/95, 18/95 и 51/02), члана 1., 2., 3. и 9. Закона о комуналној
полицији („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и члана 56. Статута општине
Костајнице („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05 и 1/07), Скупштина
општине Костајница је дана 30.09.2011. године донијела

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
I
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник општине Костајница“, број:4/11)
члану 14. тачка 7. мијења се и гласи:
„На ужем урбаном подручју, на површинама у државном и приватном власништву
забрањено је паљење гума, пластике, грађевинских материјала, шљака, подрумског и
таванског отпада, санитарног отпада и папира (уже урбано подручје општине Костајница
обухвата простор дефинисан у члану 5. Одлуке о уређењу простора „Службени гласник
општине Костајница“ , број:2/05).
II
У члану 46. додаје се став 2. који гласи:
„На цијелом подручју општине Костајница забрањено је на површинама у државном
и приватном власништву, двориштима, окућницама, баштама и другим површинама паљење
пластичних материјала, гума и сличног.“
III
У члану 74. додаје се став 1. који гласи:
„Јавне фонтане и чесме по правилу морају радити од 01.04. до 31.10., а о њиховом
одржавању брине се орган управе надлежан за комуналне послове.“
Досадашњи став 1. постаје став 2.
IV
У члану 90. додаје се нова тачка 23. и гласи:
„Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46. став 2.“
Досадашње тачке 23.,24.,25. и 26. постају тачке 24.,25.,26. и 27.
У члану 90. додаје се нова тачка 28. и гласи:
„ Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан
62.став 1.)“
Остале тачке послије тачке 28. се повећавају за једну тачку.

V
У члану 91. додаје се нова тачка 21. и гласи:
„Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46. став 2.“
Досадашње тачке 21.,22.,23. и 24. постају тачке 22., 23.,24. и 25.
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У члану 91. додаје се нова тачка 26. и гласи:
„Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан
62.став 1.)“
Остале тачке послије тачке 26. се повећавају за једну тачку.

VI
У члану 92. додаје се нова тачка 18. и гласи:
„Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46. став 2.“
Досадашње тачке 18.,19. и 20. постају тачке 19.,20. и 21.
У члану 92. додаје се нова тачка 22. и гласи:
„Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан
62.став 1.)“
Остале тачке послије тачке 22. се повећавају за једну тачку.

VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-270/11
Датум:30.09.2011.год.

На основу члана 67. Закона о туризму Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 70/11) и
Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник РС“, број: 119/10), те у складу са чланом 56. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07 ), Скупштина
општине Костајница на сједници одржаној дана 30.09.2011. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Костајница

Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање организације и пословања Туристичке
организације општине Костајница са Законом о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и Законом о
туризму Републике Српске.
Члан 2.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Костајница,
бр: 01-013-446/05 од 25.03.2005. године,(„Сл.гл.општине Костајница“, број:2/05), члан
7.став 1. се мијења и гласи:
„Дјелатност Туристичке организације је:
84.13 Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде
- уређивање различитих економских сектора: пољопривреда, кориштење
земљишта, енергетика и рударство, инфраструктура, саобраћај,
комуникације, хотели и туризам и др.
- примјена мјера политике регионалног развоја.
58.11 Издавање књига
- издавање књига, брошура, летака и сличних публикација, обухватајући
издавање рјечника и енциклопедија,
- издавање атласа, мапа (карата) и графикона,
- издавање звучних (аудио) књига,
- издавање енциклопедија итд. на CD-ROM-у.
58.13 Издавање новина
- издавање новина у штампаном или електронском облику, укључујући и
на Интернету.
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација.
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59.20 Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких записа
- снимање оригиналних звучних записа, као што су траке или CD-и,
- издавање реклама и дистрибуција звучних записа,
- снимање звучних записа у студију или на другом мјесту,
- издавање музичких записа.

•
•
•
•
•
•
•

58.19 Остала издавачка дјелатност
- издавање (укључујући и на Интернету):
каталога,
фотографија, гравура и разгледница,
честитки,
формулара,
постера, репродукције умјетничких дјела,
рекламних материјала,
осталог штампаног материјала.
- објављивање статистичких података и осталих информација на
Интернету.
47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим материјалом
- трговина на мало прибором за канцеларије као што су оловке,
хемијске оловке, папир итд.
47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализираним
продавницама
- трговина на мало сувенирима, рукотворинама и религијским
производима.

Члан 3.
Члан 8. Одлуке се мијења и гласи:
„Средства за финансирање Туристичке организације обезбјеђују се из:
- прихода из буџета оснивача,
- прихода од боравишне таксе,
- прихода од обављања дјелатности из члана 66. став 3. Закона о туризму
Републике Српске (Сужбени гласник РС број: 70/11)
- кредитног задужења уз претходну сагласност оснивача,
- донација и
- других извора“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-264/11
Датум:30.09.2011.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 30.09.2011. године, донијела је:

OДЛУКУ

1.

Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за
прво полугодиште 2011. године у износу од 1.009.628, КМ.

2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу буџета
општине Костајница за прво полугодиште 2011. године.

3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА
ПЕРИОД
01.01.-30.06. 2011.ГОДИНЕ

КОСТАЈНИЦА , СЕПТЕМБАР 2011.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ , ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 30.12.2010. године је донијела
Одлуку о усвајању Буџета општине Костајница за 2011. годину којом је буџет општине
утврђен у износу од 2.070.000,00 КМ.
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији ( „Службени гласник
Републике Српске“ број 36/09), члана 48. и 49. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 54/08, 126/08 и 92/09), Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 56/04,62/04,11/05 и 14/07) те
Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина и
градова и фондова за 2011. годину припремљен је Извјештај о извршењу буџета општине
Костајница за период јануар-јун 2011. године.

1. Извршење прихода за период јануар –јун 2011. године
1.1. Извршење прихода по економској класификацији
Oстварени приходи и приливи Буџета општине Костајница за период јануар – јун 2011.
године износе 906.944,00 КМ на фонду 01, и 13.000,00 КМ на фонду 03.

Табела 1. Остварени приходи за период јануар – јун 2011. године фонд 01
Р.бр
0
1
2
3
4

ОПИС
1
Порески приходи
Непорески приходи
Грантови
Трансфери између
буџетских јединица
УКУПНИ ПРИХОДИ

Остварено
I-VI/11.
План 2011
2
3
1.312.320,00 708.860,00
542.680,00 167.065,00
125.000,00
0,00
90.000,00
2.070.000,00

Остварено Индекс Индекс Структура
I-VI/10.
3/2*100
3/4
%
4
5
6
7
610.285,00
54,02
1,16
78,16
157.785,00
30,79
1,06
18,42
231.019,00
0,00
0,00
0,00

31.019,00
0,00
906.944,00 999.089,00

34,47
43,81

Табела 2. Остварени приходи за период јануар – јун 2011. године фонд 03
Индекс
Остварено Остварено
Р.бр
ОПИС
I-VI/11.
I-VI/10.
3/2*100
План 2011
2
3
4
5
0
1
8,000.00
8,000.00
0.00
100.00
1 Грантови
Трансфери између
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
2 буџетских јединица
УКУПНИ ПРИХОДИ
13,000.00
13,000.00
0.00
100.00

0,00
0,91

3,42
100,00

Индекс
Структура
3/4*100
%
6
7
0.00
61.54
0.00
0.00

38.46
100.00
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Трансфери између буџетских јединица у износу од 5.000,00 КМ (фонд 03) састоје се од:
5.000,00 КМ – Помоћ социјалним установама по Закључку Владе РС по пројекту Центра за
социјални рад Костајница у координацији са Домом здравља Костајница.
Грантови (фонд 03) састоје се од:
8.000,00 КМ – Награда ''Beacon'' шема за међуопштинску сарадњу

1.2. Извршење прихода по организационој класификацији
Структура укупно остварених прихода (фонд-01) у износу од 906.944,00КМ:
- приходи Центра за социјални рад................................ 4.000,00 КМ
- приходи Библиотеке ........................................................ 714,00 КМ
- приходи Средњошколског центра ................................ 900,00 КМ
- трезор општине .......................................................... 901.330,00 КМ

Структура укупно остварених прихода (фонд-03) у износу од 13.000,00КМ:
- приходи Центра за социјални рад................................ 5.000,00 КМ
- трезор општине ............................................................. 8.000,00 КМ
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2. Извршење расхода за период јануар – јун 2011. године
2.1. Извршење расхода по економској класификацији
Oстварени расходи Буџета општине Костајница за период јануар – јун 2011. године износе
858.529,00 КМ фонд 01 и 3.788,00 КМ фонд 03.
Табела 2. Остварени расходи за период јануар – јун 2011. године фонд 01
Остварено
Остварено Индекс Индекс
Р.бр
ОПИС
План 2011
I-VI/11.
I-VI/10.
3/2
3/4
Структура %
2
3
4
5
6
7
0
1
1 Текући трошкови
1,616,800.00
858,529.00
747,811.00
53.10
0.87
85.35
2 Капитални расходи
252,200.00
53,277.00
94,646.00
21.12
1.78
5.30
3 Капиталне помоћи
0.00
0.00
0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00
4 Отплата дугова
190,000.00
94,034.00
63,654.00
49.49
0.68
9.35
5 Буџетска резерва
11,000.00
0.00
0.00
0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
РАСХОДИ
2,070,000.00 1,005,840.00
906,111.00
48.59
0.90
100.00

Табела 2. Остварени расходи за период јануар – јун 2011. године фонд 03
Р.бр
0
1

ОПИС
1
Текући трошкови
РАСХОДИ

План 2011
2
13,000.00
13,000.00

Остварено
I-VI/11.
3
3,788.00
3,788.00

Индекс Индекс
Остварено
I-VI/10.
3/2
3/4
Структура %
4
5
6
7
0.00
29.14
0.00
100.00
0.00
29.14
0.00
100.00

ФОНД 01
Текући трошкови у износу од 858.529,00 КМ састоје се од:
395.401,00 – Бруто плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
250.252,00 – Трошкови роба и услуга
93.434,00 – Грантови
62.088,00 – Текуће помоћи
57.354,00 – Трошкови за камате и остале накнаде
Капитални расходи у износу од 53.277,00 КМ по пројектима:
8.266,00 КМ – Улагање у развојне пројекте :
Трошкови везани уз KFW пројект………………………... 5.120,00 КМ
РГУ накнада реконстукција н.н. мреже ……………………..160,00 КМ
Штете везане за пројекте одводње оборинских вода.......... 2.986,00 КМ
1.102,00 КМ – УТ услови Дом здравља– адаптација
4.005,00 КМ – Локални путеви и улице и паркиралиште
Потпорни зид – Ташли бунар……………………………… 3.605,00 КМ
Пут у Петрињи ……………………………………………... 400,00 КМ
16.488,00 КМ – Сточна пијаца
19.582,00 КМ - Тротоари
2.231,00 КМ – Трибине на школском игралишту
1.603,00 КМ – Набавка опреме – АДС и Средња школа
Отплаћени су дугови у износу од 94.034,00 КМ на основу свих кредита.
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ФОНД 03
Центар за соццијални рад
Текући трошкови фонд-03 у износу од 3.788,00 КМ састоје се од:
147,00 КМ – Расходи по основу утрошка енергије, комун.и комуник. услуга
150,00 КМ – Расходи за режијски материјал
257,00 КМ – Расходи по основу путовања и смјештаја
1.750,00 КМ – Остали непоменути расходи
1.484,00 КМ – Помоћи појединцима

2.2. Извршење расхода по организационој класификацији
Табела 3. Остварени расходи за период јануар – јун 2011. године по организационим
јединицама
Р.БР.

ОРГАНИЗАЦИЈА

ПЛАН 2011

ИЗВРШЕЊЕ I-VI/2011

1

2

3

5

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Индекс(5/
4*100)
6

164,070.00

85,417.00

52.06

5,681.00

7,324.00

128.92

3 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

310,000.00

70,572.00

22.77

4 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

263,360.00

166,463.00

63.21

11,000.00

0.00

0.00

1,070,320.00

563,385.00

52.64

7 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

190,000.00

93,321.00

49.12

8 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

49,469.00

16,520.00

33.39

6,100.00

2,838.00

46.52

2,070,000.00

1,005,840.00

48.59

2 ОИК

5 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
6 ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ

9 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
УКУПНО:

Потрошња буџетске резерве
Извршене реалокације у укупном износу 5.827,50 КМ:
• 01350130 Општа управа 2.320,00 КМ
Трошкови за неплаћене порезе за ДВД Костајница по рјешењу Пореске управе
број:06/1.03/0702/1/45.5/11 од 31.01.2011.године
• 01350111 ОИК 1.277,00 КМ
Трошкови по судском записнику за Муриса Кулаглића број:760 П 005550 10 П
• 01350130 Општа управа 2.162,00 КМ
Реалокација за трошкове исплате Стијак Зорану по одлуци СО-е Костајница број 010163-265/10 од 25.06.2010. године – изузеће права кориштења грађевинског земљишта
• 01350130 Општа управа 67,75 КМ
Трошкови за РТВ таксу ДВД Костајница из претходног периода по судском рјешењу
број:076-0-Ип-09-000 025

Табела 4. Остварени расходи за период јануар – јун 2011. – Административна служба
општине,
Центар за социјални рад, Средњошколски центар и Народна библиотека
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НАРОДНА
БИБЛИОТЕ
КА

ЦЕНТАР ЗА
СРEД.ЦЕНТ СОЦ. РАД

АДС

УКУПНО

369,221.00
313,608.00
55,613.00
227,234.00
753.00
19,578.00
6,527.00
3,184.00
13,525.00
8,211.00
44,424.00
55,458.00
75,574.00
57,354.00
0.00
57,354.00
93,434.00
93,434.00

0.00
0.00
0.00
9,202.00
0.00
2,222.00
2,155.00
530.00
1,894.00
829.00
240.00
0.00
1,332.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26,180.00
20,712.00
5,468.00
10,979.00
0.00
9,292.00
126.00
0.00
0.00
202.00
900.00
0.00
459.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,837.00
0.00
1,516.00
102.00
0.00
0.00
0.00
692.00
0.00
527.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

395,401.00
334,320.00
61,081.00
250,252.00
753.00
32,608.00
8,910.00
3,714.00
15,419.00
9,242.00
46,256.00
55,458.00
77,892.00
57,354.00
0.00
57,354.00
93,434.00
93,434.00

0.00

62,088.00

0.00

0.00

62,088.00

0.00

62,088.00

0.00

0.00

62,088.00

Издаци за произведену сталну
511000 имовину

51,884.00

1,393.00

0.00

0.00

511100 Изградња и набавка грађ.објек.

51,674.00

0.00

0.00

0.00

5113 Набавка опреме

210.00

1,393.00

0.00

0.00

621000 Отплате дугова

94,034.00

0.00

0.00

0.00

621300 Отплата дугова

94,034.00

0.00

0.00

0.00

53,277.00
51,674.00
1,603.00
94,034.00
94,034.00

893,161.00

72,683.00

37,159.00

2,837.00

411100 Бруто плате и накнаде запослених
411200 Накнаде трошкова запослених и посл.
412000 Трошкови коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Трошкови енегрије,ком. и комун. услуга
412300 Расходи за режијски материјал
412400 Матеијал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по осн. путовања и смјештаја
412700 Расхди за стручне услуге
412800 Расходи за одржавање јавних повр.
412900 Остали непоменути расходи
413000 Расходи финансирања и др.финан.р.
413100 Расходи по основу камата на ХОВ
413300 Расходи по основу камата на кредите
415000 Грантови
415200 Грантови у земљи
Дознаке на име соц.заштите
416000 из буџета општине
Дознаке грађанима из буџета
416100 општине

УКУПНО

Табела 5. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-30.06.2011. године

415200 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ
415200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА-НАЧЕЛНИК
ПОМОЋИ ВЈЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА ПО ОДЛУЦИ НАЧЕЛНИКА
СТИПЕНДИЈЕ

15,857.40
0.00
457.40
15,400.00

1,005,840.0
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Табела 6. Грантови непрофитним организацијама – аналитички приказ за период од 01.01.30.06.2011.
године

415200 – Грантови непрофитним организацијама - Аналитички приказ
415200 ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

77,576.60

ЦРВЕНИ КРСТ

7,005.20

БОРС

6,850.00

ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ

390.00

СУБНОР

642.00

КУД ПОТКОЗАРЈЕ

500.00

ФК ПАРТИЗАН

9,600.00

КК МЛАДОСТ

1,050.00

ПРЕВОЗ ЂАКА
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
РАДИО КОСТАЈНИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОМОЋ ОСТАЛ. НЕПРОФ. ОРГ. ПО ОДЛУЦИ НАЧ.
СИНДИКАТ АДС

20,000.00
2,000.00
15,120.00
7,437.50
681.92
3,500.00

САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА

400.00

УДРУЖЕЊЕ РВИ

750.00

КК КОСТАЈНИЦА

1,249.98

СРД МРЕНА

400.00
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Табела 5. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-30.06.2011. године

416100 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ

416100 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ ПОЈЕД. ИЗ МАТ.-СОЦ. ЗАШТИТЕ
ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
НОВЧАНА ПОМОЋ
СМЈЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ
СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

62,088.32
100.00
26,814.00
3,246.00
850.00
21,627.50

ЗДРАВСТЕНО ОСИГ. КОРИСНИКА СОЦ. ЗАШТИТЕ

5,692.86

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

1,688.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ СТАНАРИНЕ

600.00

ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЈЕТЕ

200.00

СОЦИЈАЛИЗАЦ. И РЕКРЕАЦ. ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

100.00

ЉЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЈЕЦЕ НА СИЦИЛИЈИ

1,169.96

ПОМОЋ У НАБАВЦИ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА

0.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

0.00
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-266/11
Датум:30.09.2011.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 30.09.2011. године, донијела је:

OДЛУКУ
1. Усвајaју се Полугодишњи Извјештаји о раду сталних радних тијела
СО-е Костајница за период од 01.01.-30.06.2011.год., и то:
-

Извјештај Комисије за једнакост и равноправност полова,
Извјештај Комисије за борачка питања,
Извјештај Комисије за сарадњу са општинама и градовима,
Извјештај Комисије за избор и именовања, награде и признања,
Извјештај Комисије за културу, заштиту околине и културног и
природног наслијеђа,
Извјештај Комисије за статутарна питања, пословник, прописе,
представке и притужбе грађана,
Извјештај Комисије за спорт и питања младих,
Извјештај Комисије за буџет и финансије,
Извјештај Комисије за послове из стамбене области,
Извјештај Комисије за праћење реализације стратегије
партнерства,
Извјештај Етичког одбора,
Извјештај мандатско-имунитетске комисије,
Извјештај Комисије за вјерска питања.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у
„Службеном гласнику општине Костајница“.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-265/11
Датум:30.09.2011.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 30.09.2011. године, донијела је:

OДЛУКУ
1. Усваја се Извјештај о финансијско-материјалном пословању
корисника буџета општине Костајница за прво полугодиште 2011.
године, и то:
-

Туристичка организација општине Костајница,
КУД „ Поткозарје“ Костајница,
ЈП „ Радио Костајница“
Општинска организација Црвеног Крста Костајница,
Општинска борачка организација Костајница,
Удружење Ратних војних инвалида ОП:Костајница,
Удружење Савеза бораца НОР-а Костајница,
Општинско удружење пензионера Костајница,
Фудбалски клуб „ Партизан“ Костајница,
Кошаркашки клуб „Костајница“,
Карате клуб „ Младост“ Костајница.

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-263/11
Датум:30.09.2011.год.
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На основу члана 13. 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 30.09.2011. године, донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
верификацији мандата одборника

1. МАРИНИ САВАНОВИЋ из Костајнице , верификује се мандат одборника у
Скупштини општине Костајница .

2. У остваривању своје функције одборник има права и дужности које су
прописане Законом, Статутом општине Костајница и Пословником СО-е.

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-273/11
Датум:30.09.2011.година

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине дана 30.09.2011.
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана

1. У тачки 1. Рјешења о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана,
објављеног у „Службеном гласнику општине Костајница“, број: 3/10 од
17.03.2010.године, послије редног броја 7. додају се редни бројеви: „8.
Мирсад Ковачевић-члан“ и број „9.Ефраим Подиновић-члан“.
2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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Број:01-013-261/11
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број:106/09 ), члана 37. став 2, члана 40. став 1.а)
Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Костајница, број: УО-516, и члана
56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05
и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.09.2011.
године, донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Костајница

1. Љубиша Лукић, доктор медицине , разрјешава се директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Костајница са даном 30.09.2011. год., због
подношења оставке.

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број:106/09 ), члана 37. став 2. Статута Јавне
здравствене установе Дом здравља Костајница, број: УО-516, и члана 56. Статута
општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07 ),
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.09.2011. године,
донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе
Дом здравља Костајница

1. Зоран Лукић, доктор медицине, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Костајница са даном
30.09.2011. год., до окончања поступка избора и именовања директора
поступком јавне конкуренције.

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.

Број 10
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1212/11.
Датум: 02.08.2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Библиотека''
08180007), са позиције:
- 412200 – Расходи по основу утрошка енергије,комуналних, комуникационих и
транспортнх услуга
190,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
- 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга (потрошачка јединица ''Библиотека'' - 08180007)
190,00 КМ
на позицију:
- 412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка јединица „Библиотека“ –
08180007)
190,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1213/11.
Датум: 03.08.2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.)
доноси

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Средњошколски
центар''
08150037), а по Захтјеву број: 211-15/2011 упућен од стране
Средњошколског центра 01.08.2011. , са позиције:
- 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
400,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
- 41260 – Расходи по основу путовања и смјештаја (потрошачка јединица
''Средњошколски центар'' - 08150037)
400,00 КМ
на позицију:
- 412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка јединица „Седњошколски
центар“ – 08150037)
400,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек.,с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1268 /11.
Датум: 24.08.2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.)
доноси

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Библиотека''
08180007), са позиције:
- 412700 – Расходи по основу стручних услуга

190,00 КМ

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
- 412700 – Расходи по основу стручних услуга (потрошачка јединица ''Библиотека''
- 08180007)
190,00 КМ
на позицију:
- 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
(потрошачка јединица „Библиотека“ – 08180007)
190,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1297 /11.
Датум: 31. 08 .2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава са позиције 5111 – Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката ( потрошачка јединица „Начелник општине“ –
01350120) у износу од:
3.020,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију:
- 5113 – Издаци за набавку постројења и опреме ( потрошачка јединица „ Начелник
општине“ – 01350120) у износу од:
3.020,00 КМ

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек.,с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1320 /11.
Датум: 05. 09 .2011.
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 14. Одлуке о
извршењу буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине
Костајница“ број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава из буџетске резерве у износу од:
67,75 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију
4129 – Остали непоменути расходи – Расходи по судским рјешењима
( потрошачка јединица „ Одјељење за општу управу“ – 01350130) у износу од:
67,75 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1319/11.
Датум: 06. 09 .2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава са позиције 4128 – Расходи за услуге
одржавања јавних површина ( потрошачка јединица „Одјељење за општу
управу“ – 01350130) у износу од:
4.000,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију:
- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „ Одјељење за
општу управу“ – 01350130) у износу од:
3.500,00 КМ
- 4129 – Остали непоменути расходи ( потрошачка јединица „ Одјељење за
општу управу“ – 01350130) у износу од:
500,00 КМ

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.

Број 10
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020- 1379/11.
Датум: 19.09.2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Средњошколски
центар''
08150037), а по Захтјеву број: 211-37/2011 упућен од стране
Средњошколског центра 12.09.2011. , са позиције:
- 412700 – Расходи за стручне услуге
300,00 КМ
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
- 41270 – Расходи за стручне услуге (потрошачка јединица ''Средњошколски
центар'' - 08150037)
300,00 КМ
на позицију:
- 412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка јединица „Седњошколски
центар“ – 08150037)
300,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.
ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1405/11.
Датум: 16. 09 .2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава са позиције:
- 6213 – Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи ( потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у
износу од:
8.500,00 КМ
2. Реалокација средстава биће извршена на позицију:
- 5113 – Издаци за набавку постројења и опреме ( потрошачка јединица „ Начелник
општине“ – 01350120) у износу од:
1.500,00 КМ
- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „ Одјељење за општу
управу“) – 01350130 ) у износу од:
7.000,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.
НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек.с.р.

Број 10

05.10. 2011.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1406 /11.
Датум: 20. 09 .2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава са позиције:
- 4133 – Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи ( потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у
износу од:
10.000,00 КМ
2. Реалокација средстава биће извршена на позицију:
- 4125 – Расходи за текуће одржавање ( потрошачка јединица „ Општа управа“ –
01350130) у износу од:
3.000,00 КМ
- 4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „ Одјељење за општу
управу“) – 01350130 ) у износу од:
7.000,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.
НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-1407/11.
Датум: 22. 09 .2011.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“
број 13/10.) д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава са позиције:
- 4133 – Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи ( потрошачка
јединица „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у
износу од:
5.000,00 КМ
2. Реалокација средстава биће извршена на позицију:
- 4125 – Расходи за текуће одржавање ( потрошачка јединица „ Општа управа“ –
01350130) у износу од:
5.000,00 КМ
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

ПРИПРЕМИО:
В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1286/11.
Датум,23.08.2011. године

стр 55

На основу члана 43.,44. и 45. Закона о локалној самоуправи (« Службени гласник
Републике Српске»,број 101/04,42/05 и 117/05) и 57. Статута општине Б. Костајница
( « Службени гласник општине Б.Костајница», број 12/05 и 1/07), Начелник општине
Костајница, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Костајница
Члан 1.
У члану 11.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“,
број 10/10,5/11 и 7/11) мјења се ДИО I –ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ и гласи:
„I -ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1.Начелник одјељења ............................................................................. 1 извршилац
1.1.Центар за пружање услуга грађанима
1.Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи и Менаџер Центра за пружање
услуга грађанима...............................................................................
1 извршилац
2.Стручни сарадник –матичар.........................................................
1 извршилац
3.Стручни сарадник за овјеру потписа,рукописа и преписа.........
1 извршилац
4.Стручни сарадник за пријем поште и архиву.............................
1 извршилац
5.Стручни сарадник за пријем захтјева и рад на инфо пулту........
1 извршилац
6. стручни сарадник –администартор информационог система.....
1 извршилац
7.Чистачица.........................................................................................
2 извршиоца
8.Кућни мајстор-портир....................................................................
1 извршилац
1.2.Одсјек за инспекцијске послове,саобраћај и борачко-инвaлидску заштиту
1.Шеф Одсјека за инспекцијске послове ,саобраћај и борачко-инвалидску заштитуСамостални
стручни
сарадник
за
послове
цивилне
заштите
и
војне
евиденције...........................................................................................
1 извршилац
2. Здравствено-санитарни инспектор и Самостални стручни сарадник за персоналне
послове.......... ......................................................................................
1 извршилац
3.Самостални стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите и грађанска стања
.............................................................................................................
1 извршилац
4. Пољопривредни инспектор и Самостални стручни сарадник за саобраћај
......................................................................................................................... 1 извршилац
1.3.Одсјек за паркинг службу и комуналну полицију
1.Шеф Одсјека за паркинг службу и Комуналну полицију и Тржишни
инспектор................................................................................................
1 извршилац
2.Комунални полицајац.............................................................................. 1 извршилац
3.Стручни сарадник -Помоћник комуналног полицајца..........................1 извршилац
3. Старијешина ватрогасне групе и вођа смјене радника на наплати
и контроли паркирања .......................................................................... 1 извршилац
4. Ватрогасац и радник за наплату и контролу паркирања................. 2 извршиоца
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1.4.Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове
1.Шеф Одсјека за урбанизам и стамбено-комуналне послове ................1 извршилац
2. Самостални стручни сарадник за имовинско-правна питања и издавање
локацијских услова..............................................................................
1 извршилац
3. Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено-комуналне
послове.............................................................................................
1 извршилац
4.Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове .................. 1 извршилац
5. Стручни сарадник за администартивно-техничке послове Одсјека....1 извршилац.“
Члан 2.
У члану 12. Правилника мјења се дио 1.2. ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ,САОБРАЋАЈ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ,додаје се нови Одсјек
1.3. ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГ СЛУЖБУ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ који гласи:
„ 1.2. ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,САОБРАЋАЈ И БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
1.ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ-САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ И ВОЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
- припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада Одсјека;
- усклађује рад Одсјека са другим организационим јединицама Административне службе
Општине;
- усклађује рад Одсјека са надлежним државним организацијама, институцијама и другим
стручним институцијама у оквиру овлаштења;
- непосредно припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга Одсјека;
- организује рад на изради процјене угрожености људи и материјалних добара на територији
града;
- организује дежурства у Одсјеку, дежура и координира рад са надлежним у складу са
Упутством о раду Одсјека у спречавању и отклањању посљедица природних несрећа у
ванрадно вријеме, у дане викенда и празника;
- непосредно сарађује са субјектима од посебног значаја за Општину, у прикупљању, обради
и дистрибуцији
информација за потребе Административне службе Општине и о томе извјештава Начелника;
- организује и координира рад на изради Плана и Програма рада цивилне заштите;
- организује провођење мјера цивилне заштите у општини;
- прати провођење припрема субјеката од значаја за заштиту и спашавање у општини, у
области цивилне заштите;
- организује и координира рад на оспособљавању и опремању субјеката од значаја за
цивилну заштиту у општини;
- одговоран је за организацију и опслуживање рада општинског штаба цивилне заштите;
- израђује план употребе материјално- техничких средстава и опреме за потребе цивилне
заштите, у складу са програмом опремања цивилне заштите;
- непосредно учествује у извршавању послова Одсјека;
- контролише рад радника у Одсјеку и о томе извјештава начелнику Одјељења;
- обезбјеђује статистичке податке за потребе Одсјека за развој из надлежности Одсјека;
- одговоран је за послове јавних набавки из надлежности Одсјека;
- одговоран је за законитост трошења буџетских средстава из надлежности Одсјека;
- подноси захтјев за покретање дисциплинског поступка против радника Одсјека;
- израђује требовање потрошног материјала за Одсјек, које одобрава Начелник;
- даје полугодишњу и годишњу оцјену рада запослених у Одсјеку, у складу са Правилником;
- подноси и овјерава захтјеве за изузимање документације из архиве;
- одговоран је за провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара;
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- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;
- активно учествује у допуни и ажурирању садржаја WEB странице општине Костајница из
дјелокруга рада Одсјека;
- прати стање аката пословања, и предлаже потребне мјере;
-води књиге регистра и архиву и издаје увјерења о служењу војног рока, о учешћу у рату и о
радној обавези;
-издаје увјерења о вођењу у војној евиденцији,
-води евиденције о умрлим војним обавезницима
-чува картотеке и заштиту података војних обавезника,
-рукује са АОП;
- израђује План и Програм рада Одсјека и подноси извјештај о раду Начелнику Одјељења;
-доставља мјесечни извјештај о раду Начелнику Одјељења;
-провјерава ,одобрава и доставља акте из надлежности одсјека на потпис Начелнику
Одјељења;
-обавља и друге послове које му повјери Начелник одјељења и Начелник Општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС-проф. цивилне одбране
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стучни испит
РАДНИ СТАЖ-3 године
2.ЗДРАВСТВЕНО- САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР И САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР- здравствено -санитарни инспектор врши
надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката и спровођење мјера које се
односе на: спречавање и сузбијање заразних болести, производњу и промет животних
намирница и предмета опште употребе, здравствено стање лица која раде на пословима на
којима могу угрозити здравље других људи који подлијежу санитарном надзору, просторне и
урбанистичке планове, као и на услове локације ,изградњу и реконструкцију објеката , воду
за пиће, производњу и промет лијекова, помоћних љековитих и медицинских средстава,
опојних дрога , отрова, изворе јонизујућих зрачења као и друге послове утврђене овим
прописима;
-издаје увјерења о радном односу,
- обавља административно-техничке послове у вези заснивања и престанка радног односа;
-води матучну књигу радника општинске административне службе,
-формира персоналне досије радника,
-издаје и замјењује здравствене књижице радника,
-доставља спискове радника фонду здравства ради овјере здравствених књижица,
-води поступке за доношење појединачних аката који се односе на права, дужности и
одговорности службеника, помоћних и техничких радника из радног односа или у вези
радног односа
-врши административне послове за потребе инспектора и Одјељења,
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА –ВСС –
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ – 3 године.
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3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
И ГРАЂАНСКА СТАЊА
-води првостепени поступак за признавање и престанак статуса и права чланова породица
погинулих, умрлих и несталих бораца и цивилних жртава рата;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на мјесечно примање
чланова породица погинулих, умрлих и несталих припадника цивилне заштите, службе
осматрања и обавјештавња, радника јединице везе МО, радника МУП и припадника радне
обавезе;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на породичну
инвалиднину чланова породица погинулих или умрлих војника на одслужењу војног рока
или лица у резервном саставу;
-води првостепени управни поступак за утврђивање статуса борца и разврставање у
одговарајућу категорију;
-води првостепени управни поступак за признавање права на надокнаду одликованим
борцима;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак статуса и права војних и
цивилних инвалида;
- води првостепени управни поступак за признавање права чланова породица умрлих војних
и цивилних инвалида;
- води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на мјесечна примања
лицима која су задобила рану, повреду или озљеду као припадници цивилне заштите, службе
осматрања и обавјештавања, радник јединице везе МО, радник МУП-а и припадник радне
обавезе;
- води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на здравствену
заштиту бораца, војних и цивилних инвалида, чланова породица погинулих бораца,
цивилних жртава рата и умрлих војних и цивилних инвалида;
-води евиденцију о здравственом осигурању, учесвтује у изради и реализује програм
здравственог и социјалног збрињавања породица погинулих бораца, породица цивилних
жртава рата и војних и цивилних инвалида;
-утврђује и ажурира социјалне карте корисника личних и породичних инвалиднина према
прописаним стандардима;
-обавља оперативне послове везано за стамбено збрињавање корисника породичних и
личних инвалиднина,
-успоставља и ажурира евиденције о степену стамбене збринутости корисника породичних и
личних инвалиднина;
-опслужује рад комисије за стамбено збрињавање корисника породичних и личних
инавлиднина;
-уноси податке и креира потребне извјештаје у рачунарском систему борачко инвалидске
заштите;
-води потребне евиденције и издаје увјерења на основу ових евиденција, израђује извјештаје,
информације и друге материјале из дјелокруга рада;
-израђује периодичне и годишње информације, анализе и извјештаје ;
-води прописане евиденције у складу са Правилником,
-обавља послове издавања радних књижица,
-врши обраду захтјева за пријем грађана у држављанство Босне и Херцеговине/Републике
Српске,
-води управни поступак поводом накнадног уписа чињеница рођења и смрти поводом
исправки у матичним књигама рођених, вјенчаних и умрлих,
-води управни поступак накнадног уписа чињенице рођења у Матичну књигу рођених уз
прибиљешку држављанства БиХ/РС,
-води статистистичке податке из домена Одјељења;
-прикупља, обрађује и анализира економске показатеље о раду Одсјека,
- предлаже мјере за ефикаснији и економичнији рад,
-обавља и друге послове које му повјери Шеф одсјека или Начелник одјељења.
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СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стучни испит,познавање рада на рачунару
РАДНИ СТАЖ-5 година
4. ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР И САМОСТАЛНИ СТРУЧИ САРАДНИК ЗА
САОБРАЋАЈ
Пољопривредна инспекција врши надзор над примјеном закона и других прописа из области
пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, који се односе на:
- производњу, промет и квалитет сјемена и садног материјала, пољопривредних производа и
минералних ђубрива,
- производњу и промет сточне хране и житарица,
- производњу и промет средстава за заштиту биља и околине,
- производњу, квалитет и промет вина, ракије и дувана,
- земљорадничко задругарство,
- катастарско класирање и бонитирање земљишта,
- заштиту, унапређење и коришћење пољопривредног земљишта,
- заштиту и промет биља,
- узгој и производњу животиња,
- коришћење расплодњака у природном припусту,
- производњу сјемена, јајних ћелија и заметака,
- заштиту изворних и заштићених пасмина,
- производњу нових пасмина, сојева и хибрида,
- риболов, заштиту и узгој риба у слатким водама,
- скупљање, лов, заштиту и узгој водених организама у слатким водама,
- промет риба и других слатководних организама,
- услове и начин остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди,
- обављање и других послова надзора, који се односе на област
пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства када је то одређено
посебним законом.
-прикупља, обрађује и анализира податке и информације о економској оправданости
изградње капацитета за паркирање ,
- израђује анализе и информације о облицима улагања у изградњу и за проширење
капацитета за паркирање и гаражирање,
- учествује у изради приједлога општих аката, програма, планова, пројеката, анализа
извјештаја и информација у области паркирања ,
-доставља потребне податке надлежним органима,
-предлаже и припрема одлуке из дјелокруга Одсјека,
-води управни поступак, и припрема рјешења за издавање одобрења за рад у области јавног
превоза лица и ствари и превоза за властите потребе,
- прати и проучава стање у области регулације саобраћаја, и предлаже потребне мјере за
унапређење регулације и безбједности саобраћаја,
- прати и проучава стање у области прекопавања јавних површина,
- израђује анализе и информације из области прекопавања јавних површина,
- врши обрачун накнаде, и припрема рјешење о одобрењу за прекопавање јавних површина,
- израђује анализе, информације, програме и планове из области регулације саобраћаја,
- учествује у припреми и изради техничке документације код пројектовања саобраћајне
сигнализације (вертикалне и хоризонталне),
- учествује у припреми елемената за развој, експлоатацију и одржавање саобраћајне
инфраструктуре,
- припрема рјешења за ванредни превоз,
- припрема рјешења одобравања обуставе и измјене режима саобраћаја,
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- учествује у изради одлука, и других општих аката
- прати и проучава стање у области јавног превоза путника и предлаже подузимање
потребних мјера за његово унапређење,
- прати и проучава стање, и израђује анализе и информације из области ванредног превоза,
- израђује анализе и информације из области јавног превоза путника,
- проводи поступак усклађивања редова вожње јавног превоза путника,
- припрема рјешења за регистрацију редова вожње јавног Градског и приградског превоза
путника,
- припрема рјешења за регистрацију чамаца,
- припрема рјешења за ванредни превоз,
- учествује у изради нормативних аката из области јавног превоза,
- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења,
- за свој рад одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
-обавља и друге послове по налогу Начелника одјељења и Начелника општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА – најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА – ВСС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ – стручни испит,познавања рада на рачунару
РАДНИ СТАЖ – 3 године
Члан 3.
У члану 12. Правилника у Одјељењу за општу управу додаје се нови Одсјек 1.3. ОДСЈЕК ЗА
ПАРКИНГ СЛУЖБУ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ , а ОДСЈЕК ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ постаје 1.4.
1.3.ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГ СЛУЖБУ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
1.ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ПАРКИНГ СЛУЖБУ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И
ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР
-комунални полицајац врши надзор над одржавањем, уређењем, употребом и заштитом
комуналних објеката и уређаја;
-одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда;
-одржавањем културних ,историјских и националних споменика и спомен обиљежја;
-постављањем назива фирми, натписа и реклама;
-одржавањем гробаља и мезарија;
-одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката као и других
објеката који су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју
општине;
-одржавањем јавне канализационе мреже, јавних те септичких и осочних јама,
-као и остале надлежности предвиђене Закконом о комуналној полицији.
ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР- обавља послове надзора над извршавањем закона и других
прописа којима се уређује промет робе, угоститељство и трговине и вршење свих услуга које
обављају правна и физичка лица;
-врши надзор над примјеном прописа којима се регулишу цијене и квалитет производа и
услуга, услови за вршење привредних дјелатности, као и прописа о сузбијању нелојалне
конкуренције и монополистичког понашања;
-врши надзор над извршавањем прописа у области промета робе, угоститељства и трговине и
вршења услуга које на основу јавних овлаштења доносе предузећа и друга правна лица;
-тржишни инспектор обавља све ове послове, осим оних који су законом стављени у
надлежност других органа;
-обавља и друге послове по налогу Начелника одјељења и Начелника општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА –ВШС/ВСС .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ – 3 године
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2.КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ
-комунални полицајац врши надзор над одржавањем, уређењем, употребом и заштитом
комуналних објеката и уређаја;
-одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда;
-одржавањем културних ,историјских и националних споменика и спомен обиљежја;
-постављањем назива фирми, натписа и реклама;
-одржавањем гробаља и мезарија;
-одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката као и других
објеката који су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју
општине;
-одржавањем јавне канализационе мреже, јавних те септичких и осочних јама,
-као и остале надлежности предвиђене Законом о комуналној полицији;
-учествује у акцијама гашења пожара и другим врстама интервенција.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА –ВШС/ВСС .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ – 1 година
3.СТРУЧНИ САРАДНИК-ПОМОЋНИК КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
-помаже Комуналном полицајцу у обављану послова предвиђених Законом о комуналној
полицији,
- учествује и прати извођење радова изградње и опремања јавних паркинга ,
- стара се о исправности техничке опреме јавних паркинга и гаража,
- стара се о обуци радника у руковању опремом,
- планира и организује чишћење паркиралишта (зими и љети),
- учествује у изради приједлога општих аката, програма,планова, пројеката, анализа
извјештаја и информација у области паркирања и гаражирања,
-према утврђеном плану, евидентира попуњеност појединих паркинга и податке доставља
самосталном стручном сараднику на обраду и анализу,
- проводи анкете међу корисницима паркинга, и податке анкета доставља самосталном
стручном сараднику на економске послове,
- прати, евидентира и неисправности аутомата за наплату паркирања и о томе обавјештава
шефа Одсјека,
- прати и води евиденцију о свим значајнијим догађајима на терену, и о томе обавјештава
шефа Одсјека,
- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења,
- за свој рад одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- административно-технички;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ССС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 3 године.
4.СТАРИЈЕШИНА ВАТРОГАСНЕ ГРУПЕ И ВОЂА СМЈЕНЕ РАДНИКА НА
НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ ПАРКИРАЊА
- редовно прати долазак радника и води евиденцију о доласку на посао и о одсутности
радника,
- на терену прати рад радника, и одговоран је за квалитетно обављање послова,
- у сарадњи са шефом Одсјека и начелником Одјељења рјешава спорне ситуације на терену,
- води дневник рада,
- у оквиру надлежности, реализује одредбе Закона и Плана заштите од пожара које се односе
на Ватрогасну групу;
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- предлаже шефу Одсјека и Начелнику Одјељења одређене мјере, у циљу постизања већег
нивоа оспособљености Ватрогасне групе;
- прати реализацију плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и
остварује непосредан увид;
-благовремено предузима све потребне мјере и радње за успјешно гашење пожара и
спашавање људи и имовине;
- ради на унапређењу оперативне готовости Ватрогасне групе;
- непосредно се ангажује на стручној и физичкој обуци ватрогасаца;
- одговоран је за дисциплину и унутрашњи ред у ватрогасној групи;
- организује, руководи и програмира рад Ватрогасне групе;
- руководи акцијама гашења пожара, спашавања и отклањања посљедица елементарних
непогода као и у другим врстама интервенција;
- учествује у изради планова и програма обуке за ватрогасце;
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада,
- сарађује са сусједним ватрогасним јединицама и пружа им стручну помоћ;
- предлаже планове и програме Ватрогасне јединице, у складу са Законом, и прибавља
сагласност, ако је таква сагласност прописана;
- подноси извјештаје и информације о свом раду и раду Ватрогасне групе, шефу Одсјека и
Начелнику Одјељења;
- контролише возила на паркиралиштима са аутоматима (контрола поштивања Правилника)
и води одговарајуће евиденције о томе,
- за лица која не плате или прекораче дозвољено вријеме паркирања, припрема и доставља
податке Комуналној полицији за подношење пријава за прекршаје,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека и Начелника Одјељења;
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и Начелнику Одјељења;
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-сложен
ШКОЛСКА СПРЕМА – ССС/ВШС/ВСС .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-ватрогасни испит, посебна психо-физичка способност;
РАДНИ СТАЖ – 3 године
5.ВАТРОГАСАЦ И РАДНИК ЗА НАПАЛТУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА
- учествује у акцијама гашења пожара и другим врстама интервенција;
- рукује личном и заједничком ватрогасном опремом;
- учествује у стручној, теоретској и практичној обуци из области заштите од пожара;
- води рачуна о физичкој припреми;
- дужан је да користи личну и заједничку ватрогасну опрему;
- дужан је да поштује прописе из области Закона о заштити од пожара, Закона о раду и
Закона о заштити на раду и друге прописе и мјере које одреди непосредни руководилац;
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;
- да уредно, благовремено и квалитетно извршавају послове и задатке из дјелокруга рада
Ватрогасне јединице;
- обавља и друге послове по налогу Старјешине,шефа Одсјека или Начелника Одјељења,
- наплаћује паркирање и издаје одговарајуће потврде о томе (на паркиралиштима гдје се
врши ручна наплата),
- контролише возила на паркиралиштима са аутоматима (контрола поштивања Правилника),
и води одговарајуће евиденције о томе,
- за лица која не плате или прекораче дозвољено вријеме паркирања, припрема и доставља
податке Комуналној полицији за подношење пријава за прекршаје, или позива Полицију, или
други надлежан орган да возило однесе пауком,
- по потреби, врши основно одржавање аутомата (чишћење, замјена папира и сл.) и остале
опреме,
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СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-сложен
ШКОЛСКА СПРЕМА – ССС.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-ватрогасни испит, посебна психо-физичка способност;
РАДНИ СТАЖ – 3 године.»

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Костајница“.
НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.,с.р.
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ТИРАЖ: 5 примјерака
ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Свјетлана Бајалица,дипл.прав.,с.р.

