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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-301/11. 
Датум:31.10.2011. 
 
 

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број:106/09 ) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број:12/05 и 1/07) Скупштина општине на сједници одржаној дана 31.10. 2011. 
донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се  одређује потребан број доктора за утврђивање узрока и времена 

смрти за лица умрла на подручју општине Костајница, а чија смрт је наступила  ван 
здравствене установе- доктори мртвозорници, као и њихово финансирање.( у даљем тексту: 
доктор). 

  Члан 2. 
Скупштина општине Костајница  у складу са Законом о здравственој заштити и овом 

Одлуком, а на приједлог директора Јавне здравствене установе Дом здравља Костајница, 
одређује  једног доктора за утврђивање узрока и времена смрти ван здравствене установе. 

 
Члан 3. 

 Доктор је дужан да послове утврђивања узрока и времена смрти за лица умрла на 
подручју општине Костајница, а  чија смрт је наступила  ван здравствене установе врши у 
складу са Законом о здравственој заштити и другим важећим законским и подзаконским 
прописима који регулишу наведену област. 
 

Члан 4. 
Општина Костајница обезбјеђује средства из свог буџета за рад доктора из члана 1. 

Ове Одлуке. 
Доктор је дужан да начелнику општине редовно доставља потребну документацију 

(записнике ) о извршеним увиђајима, како би се могла извршити исплата накнада за 
обављену дужност. 

Накнада се одређује у износу од 50,00 КМ по једном увиђају. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука 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:01-013-306/11 
Датум:31.10.2011. 
 
 На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“, 
број:112/06),члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број. 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 3/11)  и члана 56. Статута општине 
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07) Скупштина општине 
на сједници одржаној дана 31.10.2011. донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О  ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

                                          ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
               ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 Одобрава се покретање поступка продаје неизграђеног градског грађевинског 
земљишта физичким и правним лицима ради изградње трајних грађевина по тржишној 
цијени у поступку усменог јавног надметања- лицитације ,  а  у складу са Регулационим 
планом, односно планом парцелизације општине Костајница, на локалитету Тавија ( тзв. 
Индустријска зона и Избјегличко насеље) и локалитету Бубњарица. 
  

Члан 2. 
 Поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта се односи на 
слободне парцеле, парцеле које су изузете због неплаћања накнада за купљено земљиште 
и парцеле од којих су физичка и правна лица одустала. 
 Поступком лицитације ће се приступити продаји слиједећих парцела: 
 
- к.ч. 323/11, површине 544 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч. 649/21, површине 544 м2 , уписана у з.к.уложак број 322 КО Костајница,  
- к.ч. 326/4, површине 585  м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч. 648/29, површине 585 м2 , уписана у з.к.уложак број 998  КО Костајница, 
- к.ч.324/3, површине 600 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.648/31, површине 600 м2 , уписана у з.к.уложак број 1005  КО Костајница, 
- к.ч. 326/14, површине 540 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.648/32, површине 540 м2 , уписана у з.к.уложак број 871  КО Костајница, 
- к.ч. 326/12, површине  540 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.648/34, површине 540 м2 , уписана у з.к.уложак број 981 КО Костајница, 
- к.ч. 383/3, површине 1128 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.533/36, површине 1128 м2 , уписана у з.к.уложак број 321 КО Костајница, 
- к.ч. 383/4, површине 1138 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.533/26, површине 1138 м2 , уписана у з.к.уложак број 321 КО Костајница, 
- к.ч. 383/5, површине 1148 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.533/25, површине 1148 м2 , уписана у з.к.уложак број 321 КО Костајница, 
- к.ч. 383/6, површине 1158 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
 одговара к.ч. 533/24, површине 1158 м2 , уписана у з.к.уложак број 321  КО Костајница, 
- к.ч. 326/2, површине  570 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч. 648/27, површине 570 м2 , уписана у з.к.уложак број 1009 КО Костајница, 
- к.ч. 326/3, површине 610 м2 , уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија, а која по  старом премјеру 
одговара к.ч.648/28, површине 610 м2 , уписана у з.к.уложак број  974 КО Костајница. 
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Члан 3. 
 Продаја парцела ће се извршити посредством лицитације, а у складу са Законом о 
грађевинском земљишту („Сл.гл. РС“,број 112/06), Одлуком о грађевинском земљишту 
општине Костајница („Сл.гл. општине Костајница“, број: 3711) и Правилником о поступку 
јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у државној својини („Сл.гл.“, 
број: 14/07 ). 

Члан 4. 
 Поступак продаје проводи Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског 
земљишта коју именује Скупштина општине. 
 

Члан 5. 
 Прије продаје, односно закључивања уговора о продаји, прибавиће се мишљење 
Јавног правобраниоца РС о томе да је предложена продаја, односно уговор у складу са 
законом. 
 

Члан 6. 
 Задужује се Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове да у складу са 
важећим позитивним законским прописима припреми сву потребну документацију за 
провођење поступка јавне лицитације. 
 

Члан 7. 
 Уговоре о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у име општине 
потписује Начелник општине. 

 
Члан 8. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању поступку 
продаје градког грађевинског земљишта у државној својини ради изградње трајних 
грађевина поступком лицитације, број: 01-013-264/10 од 25.06.2010. год. 
 

Члан 9. 
 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:01-013-307/11 
Датум:31.10.2011. 
 
 На основу члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 3/11)  и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07) Скупштина општине на сједници одржаној дана 
31.10.2011. донијела је: 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за провођење поступка продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта поступком усменог јавног надметања-лицитацијом, у слиједећем 
саставу: 
 

1. Мирјана Костадиновић- предсједник, 
2. Зоран Кос –члан, 
3. Мирсад Ковачевић –члан, 

 
За секретара комисије именује се Биљана Дејановић. 
 

Члан 2. 
 Задатак именоване комисије је да након затварања Јавног огласа за продају 
неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације проведе поступак продаје у 
складу са Законом о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“, број: 112/06), Одлуком о 
грађевинском земљишту ( „Службени гласник општине Костајница“, број: 3/11) и 
Правилником о поступку јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у 
државној својини („Сл.гл.“, број: 14/07 ). 
 

Члан 3. 
 Именују се замјеници Комисије за провођење поступка продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта поступком усменог јавног надметања- лицитацијом, у слиједећем 
саставу: 
 

1. Александар Пашић- замјеник предсједника,  
2. Славка Вујасин- замјеник члана, 
3. Жељко Палија- замјеник члана. 
 

Члан 4. 
Комисија из члана 1. и члана 3. ове Одлуке се именује на период од једне године , а као 

стално тијело које проводи сваки поступак продаје неизграђеног градског грађевинског 
земљишта. 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука, број:01-013-263/10 од 

25.06.2010. год. 
       Члан 6. 

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:01-013-298/11 
Датум:31.10. 2011. 
 
 На основу члана 6. став 2. и став 4 , а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (« Службени гласник Републике Српске 
«,број:41/03), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити РС («Службени гласник 
Републике Српске «,број:106/09) , члана 28. став 1. Статута Јавне здравствене установе Дом 
здравља Костајница, број: УО-516/10 и члана 56 .Статута општине Костајница («Службени 
гласник општине  Костајница»,број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине на сједници одржаној 
дана 31.10.2011. донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању стандарда и  критеријума за избор и именовање директора 

 Јавне здравствене установе 
Дом здравља Костајница 

 
 
      Члан 1. 
 
 Овом Одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Костајница и поступак расписивања 
јавног конкурса за попуну упражњеног мјеста директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Костајница ( у даљем тексту: Дом здравља) 
 Под критеријумима за именовање из предходног става сматрају се: степен 
образовања, стручно звање ,радно искуство и други услови и стандарди утврђени Законом о 
министарским ,владиним и другим именовањима РС, Законом о здравственој заштити РС, 
Статутом ЈЗУ Дома здравља Костајница и овом Одлуком, а који су битни за правилно и 
успјешно вршење функције. 
 
      Члан 2. 
 Након ступања на снагу ове Одлуке расписаће се јавни конкурс за избор и 
именовање директора Дома здравља, односно за пријем пријава заинтересираних 
кандидата на упражњену позицију. 
 Јавни конкурс на упражњену позицију мора да садржи опис упражњене позиције, 
опште услове, посебне услове, сукоб интереса, списак потребних докумената, рок и мјесто 
за подношење пријава и друге податке који се морају обавезно навести у огласу, а које 
прописао Закон о министарским, владиним и другим именовањима РС. 
 Јавни конкурс се мора објавити најмање у „ Службеном гласнику Републике Српске“ и 
у једном дневном листу са роком за подношење пријава који не смије бити краћи од 14 дана. 
 

Члан 3. 
 Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 
услове и критеријуме  утврђене Законом о министарским,владиним и другим именовањима 
РС, Статутом Јавне здравствене установе Дом здравља Костајница  и овом Одлуком. 
       

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
- да је држављанин РС, БиХ, 
- да је старији од 18 година , 
- да није отпуштен из државне службе на било ком нивоу власти у БиХ (било 

на нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било  
којем нивоу власти у РС у периоду од три године прије објављивања јавног 
конкурса, 
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- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или кажњива дјела која га чине неподобним за 
обављање послова директора, 

- да се против тог лица не води кривични поступак, 
- да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу 

Југославију и да није под оптужницом тог суда ,а да се није повиновао 
налогу да се појави пред судом ( члан 9.тачка 1. Устава БиХ ) 

 
  2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 

- висока стручна спрема: доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани 
правник или дипломирани економист, 

- радни стаж у струци најмање пет година, 
- да не постоје законске сметње за именовање, 

 
3. СУКОБ ИНТЕРЕСА 

- кандидат не може обављати дужност ,активност или бити на положају који 
доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским,владиним и 
другим именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима  
власти РС („Сл.гл. РС“,бр.73/08) , 

- кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно 
именован  ( кандидат који се не квалификује ) – члан. 5 Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима. 

 
Члан 4. 

 Основне надлежности директора ЈЗУ Дом здравља Костајница су утврђене чланом 
42. Статута ЈЗУ Дом здравља и то: руководи Домом здравља,представља и заступа Дом 
здравља,организује рад и пословање Дома здравља ,одговара за законитост рада у Дому 
здравља, предлаже одлуке и друга општа акта која доноси Управни одбор, присуствује 
сједницама Управног одбора без права одлучивања, извршава одлуке и друга општа акта 
Дома здравља, извршава финансијски план Дома здравља, подноси најмање једном 
годишње извјештај оснивачу, одлучује о правима, обавезама и одговорностима радника 
Дома здравља у складу са општим актима Дома здравља, обавља и друге послове у складу 
са законом, колективним уговором, Статутом и другим општим актима Дома здравља. 

Члан 5. 
 Директор се именује на период од четири године. 

Члан 6. 
 Директора на основу проведеног јавног конкурса и приједлога комисије за избор 
именује Скупштина општине Костајница уз мишљење министра.  

Члан 7. 
 Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријумима утврђеним 
овом Одлуком. 
 У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом 
или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора ,те лица која су упозната са Законом 
о министарским и владиним именовањима РС 
 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 
 Комисија за избор се именује актом Скупштине општине . 
 У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне 
службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 7. став 2.ове 
Одлуке. 
      Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Костајница». 
 
          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Петар Боројевић,инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-299/11 
Датум:31.10.2011. 
 
 На основу члана 9. Закона о министарским ,владиним и другим именовањима 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске «,број: 41/03) и члана 56. Статута 
општине Костајница («Службени гласник општине  Костајница», број:12/05 и 1/07) Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 31.10.2011. год. донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за избор директора  

Јавне здравствене установе 
Дом здравља Костајница 

 
 

Члан 1. 
 Овом  Одлуком регулишу се услови и поступак за именовање комисије за избор у 
сврху провођења поступка попуне упражњеног мјеста директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Костајница. 
 

Члан 2. 
 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 
директора ЈЗУ Дом здравља  Костајница, након расписаног конкурса, у следећем саставу: 
 
 1.Тања Деветак,предсједник, 
 2.Љиљана Слијепчевић,члан, 
 3.Биљана Дејановић,члан, 
 4.Бранка Грубљешић,члан, 
 5.Данијела Јапранин,члан, 
 

Члан 3. 
 Задатак комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс, да сачини 
листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за избор, по потреби прикупи 
додатне податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи 
ранг-листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 
именовању директора ЈЗУ Дом здравља Костајница. 
 

Члан 4. 
 У спровођењу поступка за избор директора ,Комисија за избор провјерава и утврђује 
редослијед кандидата на основу стручне способности. 
 

Члан 5. 
 Комисија за избор престаје са радом даном именовања директора. 
 

Члан 6. 
 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:01-013-295/11 
Датум:31.10.2011.год. 
 
 На основу члана 60. и 22. Закона о социјалној заштити ( „ Службени гласник 
Републике Српске“, број: 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08 ), члана 1. Уредбе о 
класификацији дјелатности Републике Српске („ Службени гласник Републике 
Српске“, број:119/10) ,члана 30. став 1. тачка 8.Закона о локалној самоуправи ( „ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 56. 
Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 
1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 31.10.2011. године, 
донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСТАЈНИЦА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о усклађивању организације и 
пословања Јавне установе Центар за социјални рад Костајница, број:01-013-364/10 
са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („ Службени гласник 
Републике Српске“, број:119/10) . 

Члан 2. 
Члан 5. став 1.Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне 

установе Центар за социјални рад Костајница, број: 01-013-364/10 од 26.10.2010.год. 
(„Службени гласник општине Костајница“,број: 11/10 ) се мијења и гласи: 
 

Дјелатност Центра је : 
 
88.10-Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са 
инвалидитетом. 
 
 

Члан 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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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-297/11. 

Датум:31.10.2011. год.      

  

На основу члана 5. Закона о Јавним предузћима Републике Српске ( „Службени 

гласник РС“, број: 75/04) , а сагласно са Уредбом о класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник РС“, број: 119/10)  и члана 56. Статута општине Костајница 

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

Костајница у својству Скупштине ЈП „БАНИЈАПРОМЕТ“ Костајница на сједници одржаној 

31.10.2011. усвојила је:  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Статута ЈП „БАНИЈАПРОМЕТ“ Костајница 

 
I 

 Овом Одлуком врши се усклађивање Статута Јавног предузећа „ Банијапромет „ 

Костајница са Уредбом о класификацији дјелатности РС („Службени гласник РС“, број: 119/10).  

II 

У члану 3. Статута Јавног предузећа „ Банијапромет“ Костајница, тачка 3.1. се брише. 

У истом члану Статута , тачка 3.2. која овом измјеном постаје тачка 3.1. се мијења и 

гласи: 

„ Поред основне дјелатности предузећа 

 68.32 – Управљање некретнинама уз наплату или на основу Уговора,  

предузеће обавља и сљедеће дјелатности: 

 

ПОДРУЧЈЕ Ф – ГРАЂЕВИНАРСТВО 

46.11–Посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим животињама, 

текстилним сировинама и полупроизводима; 

46.12–Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама; 

46.13– Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом; 

46.14–Посредовање у трговини машинама, опремом за индустрију, бродовима и авионима; 

46.15–Посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и  

гвожђа; 

46.16–Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже; 

46.17–Посредовање у трговини храном, пићима и дуваном; 

46.18–Посредовање у трговини спецјализованој за одређене производе или групе осталих 

производа; 

46.19– Посредовање у трговини разноврсним производима; 

47– Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 

47.30 – Трговина на мало моторним горивим ау специјализованим продавницама;  

47.41–Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у 

специјализованим продавницама; 

47.5–Трговина на мало текстилом у специјлализованим продавницама; 

47.52–Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим        

продавницама; 
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47.54–Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим  

Продавницама; 

47.59 – Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за 

домаћинство у специјализованим продавницама; 

47.61–Трговина на мало књигама у специјлаизованим продавницма; 

47.64–Трговина на мало спортском опремом у специјлаизованим трговинама; 

47.65–Трговина на мало играма и играчкама у специјлаизованим продавницама; 

47.71–Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама; 

47.72–Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама; 

47.76–Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама; 

47.77–Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама;  

47.81–Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама; 

47.82–Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на тезгама и пијацама; 

47.89–Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама; 

47.91–Трговина на мало преко поште или интернета; 

47.99–Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца; 

 

ПОДРУЧЈЕ К – ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 

64.99 – Остале финансијске услужне дјелатности осим осигурања и пензионих фондова, д.н. 

 

ПОДРУЧЈЕ М – СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

69.10–Правне дјелатности; 

69.20–Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања 

који се односе на порез; 

70–Управљачке дјелатности; савјетовање које се односи на управљање; 

70.10–Дјелатноси управљања; 

70.22–Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање; 

73–Реклама, пропаганда и истраживање тржишта; 

73.20–Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

 

ПОДРУЧЈЕ Р – ОБРАЗОВАЊЕ 

85.59–Остало образовање, д.н.; 

85.60–Помоћне услужне дјелатности у образовању;“ 

 

- Послови увоза и извоза за робе из оквира утврђених основних и помоћних дјелатности. 

Постојеће тачке  3.3., 3.4. и 3.5. Статута постају тачке  3.2.,3.3. и 3.4. 

 

III 

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: 01-013-296/11. 

Датум:31.10. 2011. год.      

  

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима Републике Српске ( „Службени 

гласник РС“, број: 75/04) , а сагласно са Уредбом о класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник РС“, број: 119/10)  и члана 56. Статута општине Костајница 

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

Костајница у својству Скупштине ЈП „БАНИЈАПРОМЕТ“ Костајница на сједници одржаној 

31.10.2011. усвојила је:  

 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени и допуни Одлуке о промјени облика организовања  

ЈП „БАНИЈАПРОМЕТ“ Костајница 

 

I 

Овом Одлуком се врши усклађивање  организације и пословања ЈП „Банијапромет“ 

Костајница са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,  број: 119/10). 

 

II 

У члану IV Одлуке о промјени облика организовања ЈП „ Банијапромет“ Костајница, 

број: 04-013-2370/06 од 21.12.2006. год., став (1) се брише. 

У истом члану Одлуке, став (2) који овом измјеном постаје став (1)  се мијења и гласи: 

„ Поред основне дјелатности предузећа 

68.32 – Управљање некретнинама уз наплату или на основу уговора, 

 предузеће обавља и слиједеће дјелатности: 

 

ПОДРУЧЈЕ Ф – ГРАЂЕВИНАРСТВО 

46.11–Посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим животињама, 

текстилним сировинама и полупроизводима; 

46.12–Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама; 

46.13– Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом; 

46.14–Посредовање у трговини машинама, опремом за индустрију, бродовима и авионима; 

46.15–Посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и  

гвожђа; 

46.16–Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже; 

46.17–Посредовање у трговини храном, пићима и дуваном; 

46.18–Посредовање у трговини спецјализованој за одређене производе или групе осталих 

производа; 

46.19– Посредовање у трговини разноврсним производима; 

47– Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 

47.30 – Трговина на мало моторним горивим ау специјализованим продавницама;  

47.41–Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у 

специјализованим продавницама; 

47.5–Трговина на мало текстилом у специјлализованим продавницама; 

47.52–Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим        

продавницама; 
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47.54–Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим  

Продавницама; 

47.59 – Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за 

домаћинство у специјализованим продавницама; 

47.61–Трговина на мало књигама у специјлаизованим продавницма; 

47.64–Трговина на мало спортском опремом у специјлаизованим трговинама; 

47.65–Трговина на мало играма и играчкама у специјлаизованим продавницама; 

47.71–Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама; 

47.72–Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама; 

47.76–Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама; 

47.77–Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама;  

47.81–Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама; 

47.82–Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на тезгама и пијацама; 

47.89–Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама; 

47.91–Трговина на мало преко поште или интернета; 

47.99–Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца; 

 

ПОДРУЧЈЕ К – ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 

64.99 – Остале финансијске услужне дјелатности осим осигурања и пензионих фондова, д.н. 

 

ПОДРУЧЈЕ М – СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

69.10–Правне дјелатности; 

69.20–Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања 

који се односе на порез; 

70–Управљачке дјелатности; савјетовање које се односи на управљање; 

70.10–Дјелатноси управљања; 

70.22–Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање; 

73–Реклама, пропаганда и истраживање тржишта; 

73.20–Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

 

ПОДРУЧЈЕ Р – ОБРАЗОВАЊЕ 

85.59–Остало образовање, д.н.; 

85.60–Помоћне услужне дјелатности у образовању;“ 

 

 Постојећи ставови (3) и (4) члана IV Одлуке постају ставови (2) и (3). 

 

III 

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: 01-013-300/11. 
Датум:31.10.2011. год.      
  

На основу Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 119/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске “, број:101/04, 42/05 и 118/05 )  и члана 56. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07),  Скупштина општине Костајница 
на сједници одржаној 31.10.2011. усвојила је:  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ДОМА ЗДРАВЉА КОСТАЈНИЦА 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком врши се усклађиваље Одлуке о оснивању Дома здравља Српска 
Костајница број: 00-01-467/95 од 04.07.1995. год. и Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
оснивању Дома здравља Српска Костајница, број: 01-013-369/09 од 30.11.2009.год. (у даљем 
тексту: Одлука ) са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске“ („Службени 
гласник Републике Српске“,  број: 119/10). 
 

Члан 2. 
 Члан 5. Одлуке се мијења и гласи  
„ Дом здравља обавља слиједеће дјелатности: 
 
Дјелатности медицинске и стоматолошке праксе 
 

- 86.21  Дјелатности опште медицине 
- 86.22  Дјелатности специјалистичке медицинске праксе 
- 86.23  Дјелатности стоматолошке праксе 

 
Остале дјелатности здравствене заштите 
 

- 86.90  Остале дјелатности здравствене заштите“ 
 

Члан 3. 
 Дом здравља ће ускладити свој Статут са овом Одлуком у року од 60 дана од дана 
доношења ове Одлуке. 
 

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:01-013-304/11. 

Дана: 31.10.2011. године                                                                                                                  

 

 

                       На основу члана 15. Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 11/95, 51/02) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“  број: 12/05, 01/07) Скупштина општине Костајница, на 

сједници одржаној 31.10.2011. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ  

о измјени и допуни 

Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних дјелатности 

заједничке потрошње у Општини Костајница 

 

 

Члан 1. 

                      У Одлуци о утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних 

дјелатности заједничке потрошње у Општини Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 07/11) члан  25. мијења се и гласи: 

 

                      „Податке о обвезницима из члана 23. Ове Одлуке, који су ослобођени плаћања 

комуналне накнаде, орган прибавља из службених евиденција надлежних општинских 

органа, сваке године. 

                       Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове ће по службеној дужности, 

пратити промјене код ових категорија обвезника и доносити нова рјешења, ако настану 

промјене.“ 

 

Члан 2. 

 

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

гласнику општине Костајница“ a  примјењује се од дана примјене Одлуке о утврђивању 

комуналне накнаде за финансирање комуналних дјелатности заједничке потрошње у 

Општини Костајница („Службени гласник општине Костајница“  број: 07/11). 

 

 

 

 

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                                    Боројевић Петар, инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-305/11 

Датум: 31.10.10.2011. 

 

 

 На основу члана 56. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике 

Српске“, бр. 55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статуа Општине Костајница („Сл. гласник 

општине Костајница“, бр. 12/05 и 01/07), Скупштина општине Костајнице, на сједници 

одржаној 31.10.2011. године,  донијела  je 

 

 

О Д Л У К У 

 о измјенама  

Плана размјештаја привремених објеката на локацији „Зелена пијаца“ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о начину привременог кориштења и функционисања јавне површине и 

плану размјештаја привремених објеката на локацији „Зелена пијаца“ („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 1/10) мијења се План размјештаја привремених објеката на 

локацији 35. 

 

Члан 2. 

 

План размјештаја мијења се на начин да се умјесто „киоска“ који се измјешта 

постављају 2 штанда у склопу „Зелене пијаце“ за продају пољопривредних производа, као у 

графичком прилогу који је саставни дио oвe Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службенoм гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

 

                                                                                                         ПРЕСЈЕДНИК СО-e 

                                                                                                      Петар Боројевић, инг,с.р. 
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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 31.10.2011. године донијела је 

следећу: 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

 

I 

 Приступа се изради плана парцелације( у даљем тексту:План). 

 Планом парцелације ће бити обухваћене двије локације,  укупне површине 2024 м2.   

Израда плана парцелације обухвата локације у Светосавској улици број 52а, а односи се на парцелe означене са 

к.ч. 172 и 173 к.о. Костајница,површине 687 м2, и локација у улици Скендера Куленовића  означена са к.ч. 

1046/1 к.о. Костајница, површине 1337 м2. 

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. 

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 

 Потреба за израду  плана парцелације је из разлога што је на парцелама описаним у тачки I постоје 

изграђени стамбени објекти у којима су смјештене породице погинулих бораца и РВИ, те како би се могла 

извршити парцелација и у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и  Одлуком о легализацији 

извршити легализација изграђених објеката односно издати потребна документација (одобрење за грађење,  

одобрењу за употребу и упис објеката у земишљно-књижне књиге). 

IX 

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

 

Број:01-013-303/11                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е 

Датум:31.10.2011. године                                                                      Петар Боројевић, инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-308/11. 

Датум:31.10.2011 год. 

 

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

Костајнице“,број 12/05) ,Скупштина општине Костајница је на својој редовној сједници 

одржаној дана 31.10.2011. године донијела  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о управљању , поступку и условима издавања у закуп пословних зграда  и пословних 

просторија  у својини општине Костајница 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом Одлуком се уређује управљање, поступак и услови издавања у закуп пословних 

зграда и пословних просторија (у даљњем тексту: пословни простор)  у својини општине 

Костајница. 

 

Члан 2. 

Поступак додјеле и давања у закуп пословних простора  припрема Административна 

служба општине Костајница, Одјељење за општу управу, а поступак проводи Комисија коју 

именује Начелник , у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 3. 

О пословним просторима води се посебна евиденција која садржи : податке о 

пословном простору (гаражи): број, локација, површина и намјена; податке о закупцу: име и 

адреса одн. фирма и сједиште , основ кориштења, рок кориштења и висину закупнине.  

 

Члан 4. 

Одјељење за општу управу  врши контролу кориштења и предузима потребне мјере 

ради обезбјеђења рационалног и намјенског кориштења пословних простора, брине се и 

предузима  мјере ради благовремене наплате закупнине и обавља друге послове управљања 

пословним просторима.  

 

II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП 

Члан 5. 

Пословни простори , у складу са овом Одлуком , издају у закуп путем:  

1. прикупљања писмених понуда ( лицитације) и  

2. непосредне погодбе.  

 

Поступак издавања у закуп путем лицитације  

Члан 6. 

Поступак издавања у закуп путем лицитације спроводи се на основу огласа о давању у 

закуп , који расписује Начелник општине ,а објављује се  у једном од дневних листова и на 

огласној табли Административне службе општине.  
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Оглас о издавању у закуп пословних простора садржи:  

- назив и сједиште закуподавца,  

- начин давања у закуп пословних простора ,  

- податке о пословној зградим или пословној просторији (број, локација, површина),  

- износ почетне закупнине по 1 м 
2 
,  

- вријеме трајања закупа,  

- висину и начин полагања кауције и трошкова провођења огласа,  

- услове о праву учествовања у јавном надметању,  

- начин и рок подношења писмених понуда,  

- вријеме и мјесто отварања писмених понуда,  

- рок и начин објављивања резултата огласа.  

 

Члан 7. 

Поступак се спроводи на основу писмених понуда, које се достављају 

Административној служби општине директно на протокол, у затвореној коверти са 

обавезном назнаком: ”Пријава на оглас за закуп пословног простор”.  

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 

Неблаговремене и непотпуне понуде и понуде поднешене противно условима огласа 

Комисија ће одбацити.  

Члан 8. 

Учесник на огласу може бити свако физичко и правно лице, осим лица која нису у 

цјелости измирила обавезе по раније закљученом уговору о закупу са општином Костајница.  

Учесник на огласу обавезан је у писменој понуди навести слиједеће податке:  

- име, очево име, презиме и тачну адресе( за физичко лице), а за правно лице пуни назив 

фирме и сједиште;  

- прецизну ознаку пословне зграде, пословне просторије на коју се односи понуда;  

- износ закупнине коју нуди у КМ по 1 м
2 

 (исказано у бројкама и словима).  

 

Члан 9. 

Уз понуду, учесник на огласу је обавезан приложити:  

- доказ о уплати кауције и трошкова огласа,  

- доказ о инвалидности или статусу члана породице погинулог борца (рјешењенадлежног 

органа).  

Члан 10. 

Поступак након приспјећа понуда ради издавања у закуп пословних простора, 

проводи и утврђује резултате Комисија за пословне просторе (у даљњем тексту: Комисија), у 

саставу од три члана, коју именује Начелник.  

О раду Комисије се води записник који потписују сви чланови Комисије.  

 

Члан 11. 

Комисија на дан одређен огласом, утврђује колико је понуда приспјело , које су 

благовремене, а које су приспјеле послије истека рока. Рок приспијећа понуда Комисија 

утврђује на основу пријемног печата на коверти у којој је понуда приспјела.  

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи односно њихови пуномоћници.  

 

Члан 12. 

Издавање у закуп путем прикупљања писмених понуда, може се извршити само ако су 

приспјеле најмање двије понуде за исти пословни простор . 
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Уколико два или више понуђача понуде највиши износ закупнине, предност имају 

овим редослиједом:  

1.чланови породице погинулог борца који свој статус доказују рјешењем о утврђивању права 

на породичну пензију или инвалиднину,  

2.РВИ (према степену инвалидитета),  

3.код осталих понуђача оно лице чија је понуда раније приспјела.  

 

Члан 13. 

Лице које оствари право на закуп пословног простора плаћа закупнину у износу који 

је понудио.  

У случају да се одлуком Скупштине општине  утврди већа почетна закупнина од 

износа који је понуђен , закупац је у обавези да плаћа на овакав начин утврђену већу 

закупнину.  

Члан 14. 

Након отварања понуда, Комисија утврђује резултате проведеног поступка лицитације 

и доноси одлуку о додјели у закуп и исте објављује на огласној табли Административне 

службе Града, у року од 5 дана од дана отварања понуда.  

Учесник који сматра да је његово право повријеђено у проведеном поступку,може 

изјавити приговор Начелнику општине Костајница у року од 8 дана од дана објављивања 

резултата односно  одлуке.  

Члан 15. 

Рјешавајући по приговору Начелник ће:  

- поништити резултате проведеног поступка лицитације и Одлуку Комисије, уколико 

оцијени да је приговор основан и да је у поступку било недостатака који су могли бити од 

утицаја на резултате поступка,  

- одбити приговор као неоснован и потврдити Одлуку Комисије.  

Члан 16. 

У случају да прво прикупљање писмених понуда није успјело, зато што нису 

учествовала најмање два понуђача или су исти одустали од пунуде, поступак ће се поновити.  

 

Поступак издавања у закуп путем непосредне погодбе  

Члан 17. 

Ако и поновљени поступак прикупљања писмених понуда није успио, издавање у 

закуп се може извршити путем непосредне погодбе. 

 

Члан 18. 

Непосредном погодбом се може додијелити простор сваком заинтересованом лицу, 

изузев лицима која по члану 8. ове Одлуке  не могу учествовати ни у поступку издавања у 

закуп путем прикупљања писмених понуда.  

Износ закупнине за пословни простор не може бити мањи од 70 % почетне цијене 

закупнине. 

Члан 19. 

Понуде за закључење уговора о закупу путем непосредне погодбе, могу се поднијети 

у року од 8 дана од дана коначности резултата проведеног поступка лицитације.  

Понуде се подносе писмено у затвореној коверти, са обавезном назнаком: ,,Понуда за 

непосредну погодбу,, .  

У погледу услова које треба да испуни лице које подноси понуду и документације 

коју је у обавези да приложи, и за издавање у закуп путем непосредбе погодбе у цјелости 

важе одредебе чл. 8. и 9. ове одлуке.  
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Члан 20. 

Поступак непосредне погодбе проводи Комисија за пословне просторе . 

Уговор о закупу путем непосредне погодбе може се закључити иако је приспјела само 

једна понуда.  

Члан 21. 

 Изузетно  Начелник општине Костајница може  продужити уговор о закупу пословног 

простора са правним или физичким лицима  који су  били  закуподавци пословних простора  

у протеклом периоду , ако су исти уредно измиривали своје обавезе, без провођена поступка 

додјеле предвиђеног овом Одлуком. 

 

III УГОВОР О ЗАКУПУ 

Члан 22. 

Уговор о закупу пословног простора  закључује Начелник у име општине,на основу 

коначне одлуке Комисије.  

Уговор се закључује у писменом облику а у складу са одредбама Закона о закупу 

пословних зграда и просторија.  

 

Члан 23. 

Понуђач чија је понуда одлуком Комисије утврђена као најповољнија, дужан је 

закључити уговор о закупу у року од 5 дана од дана коначности одлуке о додјели у закуп.  

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у року из претходног 

става, уговор ће се закључити са слиједећим најповољнијим понуђачем.  

 

Члан 24. 

Закуп пословног простора  почиње тећи од дана закључења уговора ,а закуподавац је 

дужан истог дана предати закупцу пословни простор. 

Уколико закуподовац не уведе закупца у посјед по закљученом уговору, обавезе на 

име закупнине ће тећи од дана увођења у посјед, што се доказује записником о увођењу у 

посјед.  

Члан 25. 

Закупац је дужан плаћати закупнину унапријед мјесечно, најкасније до 5-ог у мјесецу. 

 

Члан. 26. 

Закупац је дужан на свој терет, вршити оправке на пословном простору  које су 

неопходне ради одржавања истог у стању у којем се може користити за редовну намјену ( 

текуће одржавање ). 

Трошкови инвестиционог одржавања пословног простора  као посебног дијела зграде 

(поправке и замјена инсталација централног гријања, телефонских и електроинсталација, 

водовода и канализације и др. оправке које су од утицаја на кориштење других посебних 

дијелова зграде падају на терет закуподавца.  

Уколико се ради о оправци пословног простора која је по свом карактеру хитна те не 

трпи одлагање( радови хитних интевенција), трошкови оправке падају на терет закуподавца, 

под условом да закупац исте није сам проузроковао, те да је о потреби оправке претходно 

обавијестио закуподавца .  

Оправке чију је потребу закупац сам изазвао увијек падају на терет закупца. 
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Члан 27. 

Закупац је дужан да плаћати трошкове чишћења,утрошену електричну 

енергију,гријање , као и остале услуге у року доспијећа назначеном на испостављеном 

рачуну.  

Трошкови текућег одржавања на заједничким дијеловима зграде, падају на терет 

закупца. Закупац је дужан на име аконтације трошкова одржавања плаћати одређени 

мјесечни износ на рачун заједнице етажних власника стамбене зграде, а у складу са Законом 

о одржавању стамбених зграда. 

Члан 28. 

Закупац нема право вршити било какве преправке или адаптације пословног простора 

без сагласности закуподавца.  

Преправке или адаптације пословног простора изведене на тражење закупца а уз 

сагласност закуподавца, падају на терет закупца.  

Право закуподавца је да врши контролни надзор над извођењем радова на преправци 

и адаптацији пословног простора.  

Члан 29. 

Закупац не може закупљене пословне просторије или њихов дио дати у подзакуп 

трећем лицу, без сагласности закуподавца.  

 

Члан 30. 

По престанку закупа, закупац је дужан пословни простор  предати закуподавцу у 

стању у којем је примио, а што се констатује посебним записником.  

Закупац је дужан, ако закуподавац то тражи, пословни простор вратити у стање у 

којем је био прије преправке или адаптације које је извео закупац, ако је исту извео без 

сагласности и надзора закуподавца.  

По престанку уговора о закупу, закупац има право да тражи накнаду за евентуалну 

повећану вриједност пословног простора, која је настала улагањем закупца, под условом да 

је за исто улагање имао сагласност закуподавца.  

У случају спора надлежан је Основни суд у Новом Граду.  

 

Члан 31. 

Уговор о закупу закључен по одредбама ове Одлуке  престаје из разлога и на начин 

утврђен Законом о закупу пословних зграда и просторија.  

Отказни рок за отказ уговора о закупу пословног простора износи 30 (тридесет) дана 

од дана када је извршена уредна достава изјаве о одустанку.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 32. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана  доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Костајница“ 

 

 

 

       

           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                Петар Боројевић,инг.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-302/11 
Датум:31.10.2011. 
 
 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број:12/05 и 1/07),  Скупштина општине на сједници одржаној дана 
31.10.2011. донијела је: 

 
 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 
 
 

 
1. ЉУБИША ЛУКИЋ, др. медицине разрјешава се функције доктора 

мртвозорника, т.ј. доктора  за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе на подручју општине Костајница, због 
подношења  оставке. 
 

 
 

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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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-302.1/11 
Датум:31.10.2011. 
 
 
 
 

На основу члана 112. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број:106/09 ), члана 2. Одлуке, број: 01-013-301/11. и 
члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 
број:12/05 и 1/07),  Скупштина општине на сједници одржаној дана 31.10.2011. 
донијела је: 

 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
 
 

 
1. ЈЕЗДИЋ МИХАЈЛО, др. медицине одређује се за доктора мртвозорника, т.ј. 

доктора  за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе на подручју општине Костајница. 
 

 
 

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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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 
   -НАЧЕЛНИК- 

 

Број: 02-020-1629/11. 

Датум,  25.10.2011. 

 

 

  

 На основу члана   43.став 11. Закона  о локалној самоуправи  („Службени гласник   

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана  57. Статута општине   Костајница  

(„Службени гласник  општине Костајница“, број: 12/05 и 41/07),    д о н о с и м 

 

 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  на Одлуку о  измјени  и допуни  Статута   

Туристичке организације  општине  Костајница 
 

I 

 

 Даје се сагласност   на Одлуку  о измјени  и допуни  Статута  Туристичке 

организације  општине Костајница број: 03-328-87/11.  од  20.10.2011.године  и чини његов  

саставни дио. 

 

 

II 

 

 Ова  одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у „Службеном гласнику   

општине Костајница“ 

 

  

       

  

  
  НАЧЕЛНИК 

Марко  Чолић,дипл.екон. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1586/11. 
Датум: 21. 10 .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 4128-Расходи за услуге 

одржавања јавних површина ( потрошачка јединица „Одјељење за општу          
управу“  – 01350130) у износу од:  

                                                                                                           5.000,00  КМ  
2. Реалокација средстава из тачке  1.ове одлуке    биће извршена на позицију:      
-   4126 – Расходи  по основу   путовања  и смјештаја  ( потрошачка јединица 
 „Одјељење за општу управу“ –  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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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 1635/11. 
Датум: 24.10.2011. 
 
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: 223-25/2011 упућен од стране 
Средњошколског центра 24.10.2011. ,  са позиције: 

 
      - 412300 –  Расходи за режијске услуге 
                                                                                                                            720,00 КМ 
       

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

- 412300 – Расходи за режијске услуге  (потрошачка јединица ''Средњошколски 
центар''  - 08150037)                                                                                      

                                                                                                                       720,00 КМ 
 на позицију: 

      -  412400 –  Расходи за метеријал за посебне намјене (потрошачка јединица 
„Седњошколски центар“ – 08150037)                                                                                                           
                                                                                                                            720,00 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                    НАЧЕЛНИК: 
  и друштвене дјелатности      Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р. 



      Број 11     01.11. 2011.  Службени гласник  општине  Костајница  стр  27  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 1632/11. 
Датум: 24.10.2011. 
 
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 ''Центар за социјални 
рад''  01350300), са позиције: 

 
      - 412310 –  Расходи за канцеларијски материјал 
                                                                                                                            150,00 КМ 
       
 

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

- 412310 – Расходи за канцеларијски материјал  (потрошачка јединица ''Центар за 
социјални рад''  - 01350300)                                                                                      

                                                                                                                       150,00 КМ 
 на позицију: 

      -  412740 –  Расходи за ревизорске и рачуноводствене услуге (потрошачка јединица 
„Центар за социјални рад“ – 01350300)                                                                                                           
                                                                                                                            150,00 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: 02-020-1633/11. 
Датум: 24. 10 .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:  
                                                                                                        1.200,00  КМ  
2. Реалокација средстава  биће извршена на позицију:      
-   4125 – Расходи за текуће одржавање ( потрошачка јединица „ Општа управа“ –  
01350130) у износу од:                                                                  500,00 КМ 
-   4127 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „ Одјељење за општу 
управу“) – 01350130 ) у износу од:                                              200,00 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. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1634/11. 
Датум: 24. 10 .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: 
 
-   4111 – Расходи за основну плату ( потрошачка јединица „Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од:  
                                                                                                        1.000,00  КМ  
2. Реалокација средстава  биће извршена на позицију:      
 
- 4129 – Остали непоменути расходи ( потрошачка јединица „ Одјељење за општу 
управу“) – 01350130 ) у износу од:                                     1.000,00 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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На основу члана 43. став 1. алинеја 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број:12/05, 1/07) и члана 43. став 6. Закона о 

туризму Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 70/11),  Начелник 

општине Костајница, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за израду програма полагања стручног испита за стицање звања 

туристичког водича за подручје општине Костајница 

 

                                                                   I 

 

Именује  се комисија за за израду Програма полагања стручног испита за стицање звања 

туристичког водича за подручје општине Костајница у саставу: 

 

1. Бранка Тривановић, предсједник 

2. Стево Кос, члан 

3. Здравка Радуловић, члан 

 

                                                        II 

 

 Комисија из члана 1. има задатак да изради Програм полагања стручног испита за стицање 

звања туристичког водича за подручје општине Костајница према одредбама Закона о 

туризму Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 70/11) . 

 

 

                                                                   III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику 

општине Костајница “. 

 

 

Број:02-020-1597/11                                                                                                                                    

Дана:24.10.2011. год.                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   

Костајница                                                                                    Марко Чолић,  дипл. екон.,с.р. 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број:12/05, 1/07) и члана 43. став 6. Закона о 

туризму Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 70/11),  Начелник 

општине Костајница, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за утврђивање начин вођења евиденције лица која су    

положила испит за туристичког водича за подручје општине Костајница 

  

                                                                   I 

 

Именује  се комисија за утврђивање начина вођења евиденције лица која су положила испит 

за туристичког водича  за подручје општине Костајница у саставу: 

 

1. Бранка Тривановић, предсједник 

2. Љиљана (Р) Слијепчевић, члан 

3. Амир Идризовић, члан 

 

                                                        II 

 

 Комисија из члана 1. има задатак да утврди: 

- садржај и начин вођења евиденције лица која су положила испит за туристичког 

водича, 

- садржај увјерења о положеном стручном испиту за стицање звања туристичког 

водича, 

- облик и садржај легитимације и ознаке туристичког водича. 

 

                                                                   III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику 

општине Костајница “. 

 

 

Број:02-020-1599/11                                                                                                                                    

Дана:24.10.2011. год.                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   

Костајница                                                                                    Марко Чолић,  дипл. екон.,с.р. 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број:12/05, 1/07) и члана 43. став 6. Закона и члана 

43. став 6. Закона о туризму Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 

70/11),  Начелник општине Костајница, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за полагање стручног испита за звање туристичког 

водича за подручје општине Костајница 

  

                                                                   I 

 

Именује  се комисија за полагање стручног испита за звање туристичког водича за подручје 

општине Костајница у саставу: 

 

1. Бранка Тривановић, предсједник 

2. Здравка Радуловић, члан, 

3. Драган Тркуља, члан, 

4. Биљана Мотл, члан 

5. Амир Идризовић, члан.  

 

                                                        II 

 

 Комисија из члана 1. има задатак да: 

- изради правилник о начину полагања стручног испита за подручје општине 

Костајница, 

- утврди правоваљаност пријава за полагање стручног испита, 

утврди попис пријављених кандидата, 

- организује семинар и испит за туристичке водиче. 

 

                                                                   III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику 

општине Костајница “. 

 

 

Број:02-020-1598/11                                                                                                                                    

Дана:24.10.2011. год.                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   

Костајница                                                                                      Марко Чолић,  дипл. екон. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење  за општу управу 

 

Број: 03-372-374/11. 

Датум, 31.10.2011.год. 

 

 

 

 

 

  

О Г Л А С 

 
 Одјељење  за општу управу, општине Костајница на основу рјешења број 03-372-

374/11. од 31.10.2011.године, извршио је у регистру заједница Етажних власника  стамбених 

зграда, у регистарском листу бр.: 01-11  упис оснивања  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  , УЛИЦА УСТАНИЧКА ББ, КОСТАЈНИЦА. 

     

 1.Назив и сједиште: Заједница етажних власника  за управљање зградом    улица  

Устаничка бб, Костајница 

 2.Оснивачи:  Седамнаест  (17) етажних власника зграде 

 3.Дјелатност: 70320-Управљање зградом  за рачун  етажних власника. Иступа у 

правном промету, самостално  у оквиру дјелатности, за обавезе  одговарају  

цејлокупном имовином, чланови  одговарају  суспидијарно висине  удјела  у плаћању  

трошкова одржавања зграде. 

 4.Заступа: Новаковић Дејан, предсједник скупштине  самостално и без 

ограничења. 

 

 

 

         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА: 

               Тања  Деветак, дипл.правник,с.р. 
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                 Свјетлана Бајалица,дипл.прав.,с.р. 


