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Стратегију развоја општине Костајница израдио је Развојни тим Општине Костајница у оквиру
Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у
периоду јануар – децембар 2010. године. Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог пројекта
пружила је Развојна агенција Еда.
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Увод

Стратегија интегрисаног развоја 2011–2020. године је кључни стратешко-плански документ
општине Костајница, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја
обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапријеђења животне
средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева,
подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја општине и
свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама
и политикама на вишим нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ
2008-2013, Стратегијом социјалне укључености 2008-2013, али и са другим секторским
стратегијама на државном и ентитетском нивоу.
Стратегија развоја општине Костајница за период 2011-2020 године израђена је oд
стране радних тијела која је именовао начелник општине, уз пуно учешће јавног,
приватног и невладиног сектора. Стратегија усвојена од стране Скупштине општине
Костајница 2010. године, те је ступила на снагу 2011. Године, информише јавност и
приватне улагаче о развојном путу општине Костајница, представља основу за израду
детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење
напретка те охрабрује сарадњну и договор у планиранњу различитих нивоа власти и
друштвено-економских партнера.
Стратегија развоја представља путоказ за свеукупни развој општине Костајница, а обухвата
економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз поштовање
просторног аспекта. Визија развоја те стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на
период од 10 година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само
одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за
квалитетну имплементацију Стратегије, Општински развојни тим је израдио секторске планове
и оперативни дио Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и
мјере, усмјерени ка побољшању квалитета живота у општини, дефинисани су на период од 5
година. Оквирни оперативни планови су израђени за наредне три, а детаљни акциони планови
за годину дана.
Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком
сектору, а који омогућавају достизање постављених циљева путем провођења оперативних
активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. Надаље,
приоритетни програми и пројекти нису само основа за кориштење општинских и других
домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава,
попут IPA програма Европске уније, али и других програма подршке у Босни и Херцеговини.
Код израде стратегије развоја општине Костајница посебно се водило рачуна о остваривању
хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености Стратегије са
стратегијама и плановима на другим нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим
иницијативама међуопштинске сарадње. Предуслов квалитетне и правовремене
имплементације Стратегије јесте препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне
заједнице и виших нивоа власти, али и успостављање Стратегијом предвиђених механизама за
њену имплементацију, извјештавање, ажурирање и свеукупну операционализацију, а што је
задатак који Општини, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у
наредном периоду.
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Методологија израде стратегије развоја

У изради стратешког плана развоја општине Костајница кориштена је стандардизована
Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и
препоручена од стране ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета. МиПро је
у потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је дефинисано планирање
развоја на локалном нивоу, гдје је општинска администрација носилац процеса израде и
имплементације стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера живота у
локалној заједници. Надаље, миПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и
приступима стратешком планирању које промовише Европска унија. Водећи принципи на
којима се заснива Стратегија развоја општине Костајница су одрживост и социјална
укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект животне средине, док
принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу
идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група
становништва. Надаље, Стратегију развоја карактеришу интеграција (што значи да су
економски, друштвени и аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви
дијелови једне цјелине) и партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и
допринијели су изради Стратегије). Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије
вођена увјерењем да стратешко планирање представља кључни инструмент за проактивно и
одговорно управљање локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја Костајница,
инициран од стране начелника Општине и подржан од стране Скупштине општине, је започео
потписивањем Меморандума о разумијевању између Општине Костајница и UNDP-a у априлу
2009. године, те формирањем радних тијела – Општинског развојног тима и Партнерске групе.
Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су
механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске групе –
консултативног тијела којег су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора.
Посебан нагласак је стављен на укључивање и адекватно препознавање потреба потенцијално
рањивих категорија становништва. У процес је свеукупно било укључено више од 80 грађана.
Полазна тачка за израду стратегије развоја општине Костајница је била анализа постојећих
старетешких докумената, нивоа њихове реализације, те степена развијености људских ресурса
неопходних за израду и имплементацију стратегије. Ова анализа је била надограђена на
основу анализе релевантних квантитативних и квалитативних података из примарних и
секундарних извора. Носећи и најважнији дио Стратегије представља њен стратешки дио, тј
стратешка платформа, а која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију
развоја и стратешке циљеве развоја. Стратешка платформа Стратегије је доминантно дјело
Општинског развојног тима. Секторске планове развоја економије, друштва и заштите и
унапређења животне средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које
су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора.
У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на основу принципа интеграције,
објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње и детаљне
једногодишње планове имплементације, укључујући и план развоја организацијских
капацитета и људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би
се омогућила дјелотворна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и
општински буџет за 2011. годину су у потпуности усклађени.
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3. Стратешка платформа
3.1. Извод из социо-економске анализе
3.1.1. Географски положај и природне карактеристике
Општина Костајница смјештена је на сјеверозападном дијелу Републике Српске и Босне и
Херцеговине, на десној обали ријеке Уне (око 40 км од њеног ушћа у ријеку Саву). Сјеверну и
сјеверозападну границу чини ријека Уна, која је уједно и државна граница према Републици
Хрватској, на источној страни граничи са општином Козарска Дубица, а на западној са
општином Нови Град.
Општина Костајница има површину од 85,12 км2, чине је подручје града са 11 села, и једна је
од најмлађих општина у Републици Српској (формирана 1995. год.). Спада у категорију
неразвијених општина.
Регионални положај Костајнице (саобраћајнице, тржиште), као и оријентација према западној
Европи су велика предност Костајнице. Општина Костајница је од Бања Луке удаљена око 100
км, Загреба 100 км, Приједора 50 км. Иако је гранична општина према Републици Хрватској,
Костајница не може да искористи све предности које такав положај доноси, јер постоји само
путнички прелаз, док гранични прелаз за теретни саобраћај још није отворен.
Географски положај општине Костајница пружа значајне развојне могућности: идеална
надморска висина од 110-407 метара, блага клима умјерено-континтеталног типа,
атмосферски талози равномјерно распоређени у току године, четвртина подручја уз ријеку Уну
чини плодну равницу, а остали дијелови су брдовито-бржуљкасти. На подручју општине има
доста извора питке воде, а подручје општине је богато кестеновом шумом.
Поред обрадивих површина и шумског богатства који су несумњиви ресурси овог подручја,
подручје је богато минералним сировинама, чија је експлоатација тек дјелимично започета.
Камен Дијабаз се експлоатише у селу Мракодол, а користити се за добијање најквалитетнијих
врста бетона, али и за израду путева и аутопутева, док је у селу Календери, Побрђани започела
експлоатација Креде, која се корисити у производњи боја и лакова, грађевинског материјала и
прозводњи сточне хране.
3.1.2. Демографске карактеристике и кретања
Према доступним статистичким подацима на подручју општине Костајница 1991. године
живјело је 6.218 становника Према садашњим процјенама, на подручју Општине живи око
7.800 становника1.
Општину чини 12 насељених мјеста (укључујући Костајницу) са 1.800 домаћинстава2. Иако је
највећи дио општине рурално подручје, највећи број становника живи у Костајници, која је
административни центар општине. У периоду од 1991. године до данас присутна је стална
тенденција смањивања укупне популације сеоског становништва на простору Општине, а
повећање броја становника у самом граду.
Старосна структура становништва није задовољавајућа, 63% становништва је старости између
15-64 године, 8% становника има преко 64 године, 29% становника је старости до 14 година,
али је тај проценат у константном благом паду!
1
2

Извори: Вјерске заједнице, Завод за статистику РС
Извори: Вјерске заједнице, Завод за статистику РС
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Графикон 1: Старосна структура становништва

Графикон 2: Број рођених и умрлих

Број рођених и
умрлих
100
50

Број рођених

0

Број умрлих
2005 2006 2007 2008

Кључна
ључна демографска карактеристика је тенденција негативног природног прираштаја,
вјероватно узрокована сиромаштвом, неријешеним егзистенцијалним питањима
питањим расељеног
становништва и старосном структуром становништва. У периоду од 2005. године број
новорођених је растао да би у 2008. години забиљежили пад новорођене дјеце. Од тада, број
новорођених је стално значајно мањи од броја умрлих
умрлих.. У 2008. години умрло је 69 становника
а рођено само 30. Такође је уочљиво стално лагано смањење дјеце уписане у први разред
основних школа.
5

Графикон 3: Миграције становништва

Миграција становништва
44
42
40
Напустили

38

Доселили

36
34
2007

2008

ључна демографска карактеристика је миграција становништва. Највећи прилив
Друга кључна
становништва општина Костајница је забиљежила непосредно након рата, када се у Костајници
стално населио велики број избјеглица из Републике Хрватске. Процјене су да се тај број креће
3

Извор: Завод за статистику РС, вјерске заједице
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око 1.000 – 1.500 становника. У 2007. години број лица која су се одселила са подручја
општине био је већи од оних која су се доселила, док је тај број у 2008. години једнак.
Иако има веома повољан географски полажај у односу на виталне саобраћајнице (аутопут
Загреб-Београд, Градишка-Бања Лука) и привредне центре (Загреб, Бања Лука), гранични
прелаз према Републици Хрватској, природна богатства (шуме, плодно обрадиво земљиште,
кестен, минерале) и чисту незагађену околину, можемо рећи да општина Костајница није у
потуности искористила ове предности.
Иако је број становника у Општини повећан у односу на 1991. годину, неповољна старосна
структура, негативан природни прираштај, сталне миграције становништва у општину и ван
ње, као и миграције становништва на релацији сеоско подручје-град, доводе до одлива и
смањења радно активног становништва.
Све ово за општину Костајница представља важан стратешки изазов: искористити географски
положај општине и природни амбијент, здраву и еколошки чисту средину као предност, да би
се створила средина угодна и привлачна за живот, посебно младих образованих људи, те
предузети и друге одговарајуће мјере које ће бити усмјерене на спречавање одлива, а
повећање прилива становништва, посебно радно активног као и мјере за повећање
наталитета.

3.1.3. Преглед стања и кретања у локалној економији
Број и структура предузећа
Што се власничке сруктуре тиче, видљиво је да превлађују приватна предузећа, те да је
највише запослених управо у приватним предузећима и то највећи дио у микро предузећима,
која, према класификацији, имају до 9 запослених радника.
Од индустријских дјелатности развијени су капацитети у дрвпрерађивачкој, текстилној и
металопрерађивачкој индустрији и која су извозно орјентисана. Најзаступљенија је
дрвопрерађивачка дјелатност. Овдје се издвајају двије фирме које запошљавају преко 50
радника и највећи дио своје производње пласирају на инострана тржишта. „Фореста“ ДОО се
бави производњом фурнира, запошљава 55 радника, извозе на тржишта Шпаније, Италије,
Аустрије, Њемачке и Хрватске. „Јошне“ ДОО производи дрвне елементе, запошљава 62
радника, извози у Њемачку и Италију. Уз ова два већа предузећа постоји велики број занатских
радњи које се баве производњом дрвене столарије.
Друга најзаступљенија дјелатност је текстилна индустрија, са два предузећа „Сана Линеа“ која
запошљава 111 радника, а извози у Њемачку, Словенију и Хрватску; и „Текстил Станић“ који
запошљава 50 радника, а извози на тржишта Њемачке и Италије.
У металној индустрији послује једно предузеће „ПРОТЕРМ“ (некадашни ФАМОК) које
запошљава 99 радника, а извози на тржишта Аустрије, Чешке, Словачке, Италије, Србије и
Црне Горе.
6

Графикон 4: Број регистрованих предузећа према броју запослених и власничког структури
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Пет
највећих
приватних предузећа
запошљавају око 370
радника.
Њихов
извоз укупно износи
око 6 милиона КМ, а
укупан приход око 12
милиона КМ,
КМ тако да
та
приватна
предузећа највише
учествују у укупном
приходу.
ада се изузме јавни
Када
сектор
(државна

управа,
образовање, здравство, итд.), прерађивачка
рерађивачка индустрија је, дакле, доминантан привредни
сектор,
ор, како у погледу запошљавања, тако и у погледу финансијских показатеља. Остали
сектори битно заостају.
Од укупног броја привредних субјеката, предузетничке радње чине преко три четвртине, а
запошљавају нешто више од једне четвртине од укупног броја запослених.
ослених. Као што код
предузећа доминира индустрија, код приватних радњи доминира трговина.
трговина Просјечне
мјесечне плате у предузетничким радњама су ниске и не обезбјеђују покривање ни
минималнихх животних трошкова запослених
запослених.
На подручју општине је развијена ттрговачка
рговачка и угоститељска дјелатност које биљеже сталан раст
док је код других дјелатности од 2009. године забиљежен пад обима производње, смањен
укупан приход предузећа, те стагнација предузетничких радњи.
Просјечне плате
Највеће просјечне плате на подруч
подручју
ју општине Костајница су исплаћене у финасијском
посредовању, затим слиједе плате у јавној управи и здравству, док су најмање у прерађивачкој
индустрији и услужним дјелатностима гдје је и запослен највећи дио радника.
7

Графикон 5:: Просјечна мјесечна нето плата
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Веће инвестиције у привреди
У току је процес на формирању пословне зоне површине 14 хектара која се налази уз
магистрални пут М-14,
14, гдје ће бити обезбјеђена сва неопходна инфраструктура.
Спољнотрговинска размјена и најзначајније извозни производи и предузећа
Покривеност увоза извозом на подручју привредних субјеката са подручја општине је изнад
просјека и до 2009. године је биљежила сталан раст.
8

Графикон 6: Укупан извоз/увоз

У Костајници има пет прерађивачких
предузећа која највећи дио своје
производње извозе.
извозе Највећи извоз
остварује
стварује предузеће «ФОРЕСТА»
«ФОРЕСТА
ДОО, које је у 2009. години извезло
робе у вриједности од 1.750.000 КМ,
затим слиједе „ЈОШНЕ“ са извозом
од
1.500.000
КМ,
обе
из
дрвопрерађивачке
индустрије,
„ПРОТЕРМ“ из металне
мета
индустрије
1.064.438 К, те „Сана Линеа“ из
текстилне индустрије са извозом од
1.021.422 КМ.
Туризам
Богаство рибљег фонда у ријеци Уни пружа могућност за развој спортског риболова. На
подручју општине дјелује Спортско
Спортско-риболовно удружење „Мрена“ Костајница,
Костај
које газдује
риболовним подручјем општине, организује акције порибљавања, те издаје дозволе за
рибарење. Предуслови развоја риболовног туризма су изградња риболовне куће и могућност
изнајмљивања опреме за риболов.
Шумовити предјели брда Баљ пружају могућност за развој ловног туризма. Лов на подручју
костајничке општине има дугу традицију још од 1947. године када је формирано прво ловачко
друштво. На подручју општине дјелује Ловачко удружење „Баљ“ Костајница. Укупна ловна
површина је 8,098 ха. Удружеење посједује властите грађевинске објекте:: ловачки дом и три
ловачке куће (Мракодол, Календери
Календери, Застава-Баљ), као и већи број чека
ека, осматрачница,
хранилишта и појилишта.. За развој ловног туризма неопходно је уређење постојећих ловачких
кућа за прихват туриста.
Од антропогених туристичких потенцијала на подручју општине налазе се остаци
праисторијских насеља, остаци Римског водовода и талионице жељеза из доба Римљана,
неколико средњовјековних локалитета, два архитектонска здања из доба Аустроугарске
(зграда
рада Општине и зграда Магистрата) и три вјерска објекта (православне цркве: „Храм Свете
Тројице“ и „Храм Светог цара Лазара“, џамија „Азизија“). За адекватну презентацију постојећих
локалитета и споменика потребно је зауставити њихово пропадање, уредити приступ,
пр
те их
обиљежити постављањем туристичке сигнализације.
Током године у Костајници се одржава неколико традиционалних манифестација различитих
садржаја: „Дјеца пјевају хитове“, „Дан општине Костајница“, „Духови - крсна слава општине
Костајница“, „Лов рибе удицом на пловак“, „Љетна лига у малом фудбалу“,
фудбалу“ „Смотра паса свих
8

Завод за статистику РС, Привредна комора РС

10

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

стр

пасмина, „Кестенијада“,, а у ззадњих
адњих неколико година покренуто је и неколико нових
манифестација,, од којих неке имају и међународни карактер.
Смјештајне капацитете на подручју општине Костајница чине 2 мотела која су категорисана од
стране Министарства трговине и туризма Републике Српске. Повећање броја смјештајних
капацитета је могуће изградњом бунгалова и кампа, те оспособљавањем заинтересованих
сеоских домаћинстава за пружање услуга сеоског туризма.
Од угоститељских објеката на подручју општине Костајница налази се 5 ресторана са
задовољавајућим квалитетом понуде и услуге. Собзиром да ресторани немају у својој гастро
понуди традиционална јела, потребно је постојећу гастро понуду проширити са понудом
традиционалне кухиње овог краја, те на тај начин унапредити овај сегмент туристичке понуде.
Статистички подаци говоре да се не може бити задовољно постигнутим бројем ноћења и
обилазака туриста,, како домаћих тако и иностраних, али посљедњих година, бројке говоре о
тенденцији раста, што је охрабрујуће. На подручју општине могуће је развијати сеоски туризам
у руралном дијелу општине и посебно транзитни туризам због граничног прелаза.
Пољопривреда
На подручју општине има 4.09
099 хектара
обрадивог земљишта од чега 71,3%
оранице, 12% ливаде, 1,2% воћњаци
(приказано графиконом).
Све пољопривредне површине које су
обрађене, комплетан
летан сточни фонд и
пољопривредна
механизација
ција
на
подручју општине Костајница се налазе
у
власништву
индивидуалних
пољопривредних произвођача.
Пољопривредну прозводњу условљава
уситњеност пољопривредних посједа са
величином од
око 3,5 хектара и
традиционални начини ратарске и
сточарске производње.

9

Графикон 7: Структура обрадивог
вог земљишта

Пољопривредном производњом, као основним или допунским занимањем бави се значајан
број становништва на подручју општине Костајниц
Костајницa (око 40%) око 750 газдинстава.
газдинстава
Регистрацијом пољопривредних газдинстава, која је почела 2007. године, до сада је
обухваћено 391 газдинство
(око 1.200 чланова), што је 28,51% од укупног броја газдинстава.
Стање у области пољопривредне производње у периоду 2005
2005-2009.
2009. обиљежило је увођење
увођ
нових култура и начина производње у пољопривреди, нарочито у области повртларства и
воћарства. У повртларству су повећане површине у организованој производњи паприке,
краставца и лука на отвореним површинама и пластеницима. У воћарској производњи у
задњих
њих десет година континуирано се подижу воћњаци у систему плантажног узгоја, нарочито
јабуке, подигнуто је око 16 хектара воћних засада са око 31.000 стабала. Стање сточног фонда
на дан 31.12.2009. године је 850 говеда, 1.100 оваца, 2.500 свиња, 25 коња, перади, 50 коза и
1.700 кошница пчела.

9
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Производња и организовани откуп млијека су у сталном порасту.
- 2007. откупљено 450.000 л млијека
- 2008. откупљено 550.000 л млијека
- 2009. откупљено 600.000 л млијека
Стање пољопривредне механизације задовољава само квантитативно. Старост и разноврсност
пољопривредног машинског парка не задовољава ни приближно потребе савремене и
модерне пољопривредне производње, што знатно поскупљује и отежава производњу.
Посебно је изражен проблем недостатка нових савремених машина као што су: комбајни за
жита, берачи кукуруза, силажери за траву и кукуруз, балирке, атонизери, прскалице и др. Нова
научна, техничка и технолошка искуства у пољопривредној производњи (интензивна
пољопривредна производња) споро долазе на ово подручје због недостатка стручног кадра,
али и неспремности пољопривредних произвођача да напусте традиционални (екстензивни)
начин пољопривредне производње и прихвате нове методе које појефтињују и повећавају
производњу.
На подручју општине дјелују три удружења пољопривредних произвођача-Удружење фармера
„Петриња“, Удружење пчелара „Кестен“ и Пољопривредно удружење „Зора“.
На стање у области пољопривреде значајан утицај је имало увођење система подстицајних
мјера од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Набавком
регресираног вјештачког ђубрива и дизел горива, исплатом премија за различите врсте
производње (млијеко, поврће воће, приплодна стока), помоћ приликом куповине
пољопривредне механизације и опреме, годишње буде обухваћено више од 400
пољопривредника .
Садашња структура привреде на подручју општине Костајница базирана је на преради дрвета, обради
метала и текстилној индустрији, у којима је искусна и квалификована радна снага. Анализа је такође
показала да је највећи број запослених у трговини и прерађивачкој индустрији, али је недостатак да је
највећи број запослених у ниско профитабилним привредним гранама. Општина Костајница треба да
искористи предности свог геостратешког положаја и постојеће прерађивачке индустрије унаприједи
увођењем нових технологија.
Једна од главних претпоставки за развој и унапређење технологија у постојећим привредним гранама
је изградња престижне пословне инфраструктуре која ће у потпуности моћи да одговори захтјевима
привреде и потребама грађана (изградња пословне зоне за коју је већ припремљена просторно
планска документација), али и успостављање сервиса за инвеститоре и образовање стручне и
квалитетне, тржишту потребне радне снаге.
У општини је препозната важност „индустрије доживљаја“ односно туризма, здраве хране, лова,
риболова, за шта у овом чистом и еколошки здравом подручју, са разноврсним биљним и
животињским врстама, постоје одличне претпоставке. Стога је један од стратешких циљева, будућим
генерацијама сачувати чисту и здраву животну средину, али и унаприједити је у смислу изградње
одговарајуће инфраструктуре за развој туризма, нарочито континуитета у одржавању регионалних и
међународних туристичких манифестација (Дани кестена заједно с Републиком Хрватском).
Иако постоје сви природни услови за развој пољопривреде (чиста средина, богата водом,
пољопривредно земљиште погодно за сточарство, повртларставо, воћарство, виноградарство,
повољни климатски услови) степеном развоја пољопривреде општинa не може бити задовољна, јер су
пољопривредна газдинства уситњена, недовољно технички опремљена, пољопривредници
недовољно организовани и не постоји довољно капацитета за прераду пољопривредних производа. У
том смислу је стратешка опредјељеност општине на унапређење стања у пољопривреди,
превазилажењем свих наведених слабости у циљу коначног ефектуирања пољопривредне
производње, а то је производња здраве хране у еколошки чистој и здравој средини.

Преглед стања и кретања на тржишту рада
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На крају 2009. године на подручју општине је било евидентира
евидентирано
но укупно 677 пензионера, 1.008
1.0
незапослених од чега активно тражи посао 701 лице тражи посао и 1.370 запослених лица.
Полна структура запослених лица је избалансирана, јер је готово подједнак број запослених
жена и мушкараца.
Графикон 8: Број запослених по класификацији дјелатности

10

Из табеле која слиједи видљиво је да је највећи број запослених у прерађивачкој индстрији,
затим у трговини и у јавној управи. Такође је видљиво да је број запослених растао до 2009. а
од тада је у благом паду.
Графикон 9: Број запослених по класификацији дјелатности

11

Највећи број назапослених је
у
најпродуктивнијем
животном добу односно
старости између 24 и 45
година живота.
Веома је неповољна и
квалификациона
структура
незапослених,
езапослених, који чине
скоро
трећину,
а
најквалификованија
најквалификован
радна
снага (са високом и вишом
в
стручном спремом) једва 5%
од
укупног
броја
незапослених.
Очигледно,
понуда радне снаге у погледу
квалификација
ја не може привући послодавце и инвеститоре. Исто тако, постојећа потражња за
радном снагом је ниског интензитета и ниских захтјева у погледу квалификација.

10
11

Завод за запошљавање РС
Завод за запошљавње РС
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Анализе показују да је однос броја запослених, пензионера и незапослених веома
неповољан. Такође, неповољна је и квалификациона структура незапослених, која очигледно
није привлачна за стране инвеститоре. Кад се томе дода присутан одлив младих образованих
људи, негативан природни прираштај, смањ
смањење
ење радно активног становништва је проблем с
којим се општина озбиљно суочава.
Стога је стартешка опредијељеност Општине да путем образовних институција
институци профилише
радну снагу, односно занимања потребна тржишту рада, преквалификује постојећу радну
снагу сходно интересу инвеститора, те да се створе услови за предузетничко
самозапошљавање, нарочито младих људи.
3.1.4. Преглед стања и кретања у области дру
друштвеног развоја
Образовање
Петар Мећава“ и у једној подручној
Основно образовање је организовано у основној школи ““Петар
сеоској школи. У школе је упи
уписано 408 дјеце, а наставу одржава 30 предавача. Оно што је
забрињавајуће је то што се сваке године смањује бро
бројј дјеце уписане у први разред основне
школе.
Средњошколски центар Костајница похађа 304 ученика у 14 разредних одјељења и 5
усмјерења (Гимназија, Економија
Економија, Право и Трговина, Саобраћај, Здравство, Угоститељство и
Туризам). Око 40 % завршених средњошколаца уписује се у више и високе школе. Значајно
Зна
је
напоменути стипендирање студената од стране општине Костајница – 50 студената.
12

Графикон 10: Број ученика која похађају школу на подручју општине

Занимања која се образују у Средњошколском центру у Костајници нису у складу
с
са
потребама тржишта рада.. Општина је суочена с изазовом да процијени потребе
потенцијалних инвеститора и прогнозира будуће потребе тржишта рада и сходно томе утиче
на профилисање и образовање оног кадра, односно оних занимања која ће бити конкурентна
на тржишту рада.
Култура и спорт
На подручју општине постоје три спортска клуба: ФК „Партизан“, Карате клуб „Младост“ и
Кошаркашки клуб „Костајница“, дио грађана се током цијеле године бави рекреативним
спортом.

12

Основна школа Петар Мећава и средњошколски центар
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Постоји и доста удружења, међутим ријетка су активна током цијеле године. Организације
младих су Омладински клуб „Феникс“ и Омладински савјет Костајнице. Од културних
институција егзистира само Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ која реализира
већину културних догађаја и у чијем објекту су смјештени библиотека, биоскоп и такође у
њеном оквиру функционише и Дјечија причаона.
Спорт на подручју општине Костајница има дугу традицију, евидентан је и ентузијазам
спортских радника и релативно добра спортска инфраструктура. Међутим, спорт је у овој
чистој и здравој средини препознат као веома важан фактор за очување здравља, нарочито
младих људи, али и као дио туристичке понуде.
Опредјељеност Општине у том смислу је да се реконструишу постојећи спортски објекти и
изграде нови, неопходни за веће укључивање популације младих у активно бављење
спортом. Да би се то плански и организовано провело, Општина предвиђа израду и усвајање
Стратегије развоја спорта.
Квалитетно испуњено слободно вријеме и садржајан живот грађана је једно од стратешких
опредјељења Општине. Да би се оно и провело у праксу, општина је пред задатком да санира
постојеће културне институције и представи нове културне садржаје у складу са очекивањима
својих грађана.
Здравство и социјална заштита
Здравствене услуге на подручју општине обавља Дом здравља Костајница, који поред
примарне здравствене заштите, пружа и већи дио специјалистичких здравствених услуга.
Подручје општине је такође везано за болничке установе у Приједору и Бања Луци у којима се
проводе сложенији
специјалистички прегледи и болничко лијечење. Дом здравља има задовољавајуће капацитете
у кадровском смислу, али су потребна континуирана улагања у савременију опрему и простор.
Што се тиче социјалне заштите, у току 2009. године на територији општине Костајница
забиљежено је 15 корисника новчане помоћи, те 102 корисника једнократне новчане помоћи.
На подручју општине је релативно мали број корисника социјалне помоћи, што је узроковано
ограниченим буџетским средствима општине за ову намјену. Међутим, евидентно је да је број
корисника једнократне новчане помоћи у 2009. години пет пута већи у односу на 2005. годину.
На подручју општине формирано је Удружење за помоћ особама са посебним потребама
„Нада“. Удружење води бригу о дјеци са посебним потребама и сваке седмице одржава
радионице за ову категорију дјеце.
Унапређење стања здравља и социјалне сигурности грађана представља велики изазов за
Општину Костајница. Ово се посебно односи на рањиве групе становништва, као што су стари,
болесни и изнемогли.
Опредјељење Општине је да се предузму мјере на унапређењу здравства и социјалне
заштите, а једна од најважнијих инвестиција у тoм смислу је изградња Дома за стара и
изнемогла лица.
Становање
На подручју општине Костајница постоји 1920 стамбених јединица, од чега 1.772 индивидуална
стана и 148 станова у објектима колективног становања-стамбеним зградама. Стамбени фонд
колективног становања је релативно нов и још увијек није у потпуности усељен. Попуњено је
118 станова односно око 80% од расположивих капацитета. Такође је евидентна понуда
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индивидуалних стамбених објеката за продају, што говори о чињеници да, према тренутном
броју становника, стамбена ситуација задовољава постојеће потребе.
исности од кретања и повећања броја становника и нарочито повећањем броја нових
У зависности
радних мјеста потребно је, у планским актима, планирати нову стамбену изградњу.
13

Графикон 11: Стамбени фонд на подручју општине

Цивилно друштво
едеће невладине организације на подручју општине
Према евиденцијама регистроване су слиједеће
Костајница:
1. Удружење грађана “Уна“
2. Спортско риболовно удружење “Мрена“
3. Ловачко удружење “Баљ“
4. Омладински клуб “Феникс“
5. Омладински савјет Костајница
6. Пољопривредно удружење “Зора“
7. Удружење пољопривредника и фармера
8. Удружење пчелара “Кестен“
9. Удружење грађана повратника
10. Удружење предузетника
11. Удружење за помоћ особама са посебним потребама „НАДА“
12. ФК “Партизан“
13. КК “Костајница“
14. КК “Младост“
15. КУД “Поткозарје
16. МК „Духови“
Најактивнији су Ловачко удружење „Баљ“, Риболовно удружење „Мрена“ и Удружење
грађана „Уна“.
Како нису дате анализе рада невладиних организациј
организација,
а, може се закључити да Општина није у
довољној мјери заинтересована за функционисање овог сегмента цивилног друштва.
д
С друге стране, невладин сектор има конструктивне приједлоге за побољшање рада
невладиних организација, који би требали бити путоказ Општини за развијање будуће
сарадње с НВО сектором ((материјална
материјална помоћ, обезбјеђење простора, увезивање НВО,
заједнички
нички рад на пројектима и координација њиховог рада, партнерство јавног и НВО
сектора и слично).
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3.1.5. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
Саобраћајнице
Укупна дужина путне мреже у надлежности општине Костајница је 138,5 км од чега на
некатегорисане путеве отпада 22 км, а на локалне 116,5 км. Укупно је асвалтирано око 18 км
локалних путева (15%) из чега се јасно види да је неопходно наставити са асвалтирањем
локалних путева, те санацијом и редовним одржавањем макадамских и некатегорисаних
путева.
Кроз општину Костајница пролази магистрални пут М-14 у дужини од 16 км. Такође постоји
изграђен један крак магистралног пута (заобилазнице) у дужини од 1,25 км који није у
функцији, јер није изграђен остатак обилазнице због неријешеног граничног питања са
Републиком Хрватском. Магистрални пут М-14 пролази кроз подручје града Костајница
главном улицом у дужини од око 3 км и као такав је повезан са граничним прелазом који се
такође налази у самом центру града и повезан је са Граничним прелазом и регионални пут Р475.
Магистрална жељезничка пруга Загреб-Сарајево-Плоче и Нови Град-Сплит пролази једним
дијелом кроз територију општине Костајница.
У кругу од 100 км се налазе два аеродрома Бања Лука и Загреб. Аутопут Загреб-Београд је
удаљен 40 км.
Електромрежа
Стање електромреже је задовољавајуће, а стање се поправља континуираном
реконструкцијом. Сва домаћинства имају прикључак на електромрежу, укупна инсталисана
снага износи преко 7 МW, а дужина електро мреже ниског напона је преко 200 км, средњег
напона око 80 км. У систему је укључено 30 трафостаница. Подручје општине се напаја са два
далековода (Нови Град-Костајница и Козарска Дубица-Костајница).
Телефонија
Подручје општине Костајница је у потпуности покривено сигналом фиксне и мобилне
телефоније, у овом подручју општина је достигла најразвијене општине у БиХ. Подручје
општине је покривено сигналом М-тела, БХ нета и ЕРО нета. Подручје општине има 3
телефонске централе, са око 80% подземних телефонских инсталација. Укупно има око 1.400
претплатника фиксне телефоније и око 2.300-2.500 корисника мобилне телефоније.
Број интернет корисника је око 500, од чега је највећи дио у насељу Костајница, Тавија и
Петриња који имају и приступ АДСЛ.
Водоснабдијевање
Комунално предузеће обавља послове припреме и дистрибуције пијаће воде. Снабдјевеност
домаћинстава и привреде водом је у потпуности проведена. Квалитета воде је добра и
подложна је континуираној контроли. У 2010. године је започео пројекат на реконструкцији
транспортног цјевовода и дијела секундарне мреже вриједан 1 милион Еура.
Канализација и отпадне воде
Садашњи канализациони систем града не задовољава потребе грађана, системски се почео
изграђивати 1967. године, када је почела изградња садашњег колектора. Од самог почетка
овог система рађен је тзв. „Комбиновани систем одвођења фекалних вода и површинских вода
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и падавина“. У суштини канализациони систем покрио је велики дио града, али постоје још
значајни дјелови града који нису покривени канализационом мрежом.
У току је изградња колектора исток-запад и сјевер-југ чиме ће бити ријешени проблеми
канализације, вриједност ових радова је 1 милион Еура.
Одвоз смећа и отпада
Подручје града Костајница има на располагању одлагалиште отпада Палијин јарак укупне
површине 7.000 m². Крути отпад се одлаже на постојеће одлагалиште, а селектира се папир
који преузима фирма „Византија“ доо Нови Град.
Одвоз смећа се врши од 1.076 корисника, од чега је 891 домаћинстава и 185 привредних
субјеката. На подручју општине евидентирано је неколико дивљих депонија.
3.1.6. Стање административних услуга локалне самоуправе
У општинској администрацији је запослен 31 службеник што је приближно четири службеника
на 1.000 становника. Административна служба је адекватно технички опремљена. Сви радници
имају на располагању рачунаре, уведене су нове процедуре и софтвери (Docunova, Datanova,
Finova) и успостављен је Центар за пружање услуга грађанима.
Општинску скупштину чини седамнаест одборника из девет политичких партија и један
независни одборник.

Јавна инфраструктура, у цјелини гледано, је у задовољавајућем стању. Да би се у потпуности
искористиле предности геостратешког положаја Општине, потребно је да се поједини сегменти
инфраструктуре унаприједе, што је дјеломично већ и предузето, крооз пројекте који су већ у
току (водовод, канализација) или кроз пројекте који су планирани (саобраћајнице).

Значајна унапређења која су постигнута у локалној управи, уз младе и стручне кадрове, су
гаранција задовољства грађана и привредника, радом локалне управе.
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Стање просторно-планске документације
Општина Костајница не располаже просторним планом општине. Урбанистички план општине
Костајница усвојен је 1984. године.
Општина је 1999. године приступила изради новог урбанистичког плана, али до 2010. године
није израђен нацрт плана како би се о истом провела јавна расправа. У наредном периоду
потребно је:
• Усвојити достављени нацрт Плана од стране уговорне куће „Урбанистичког завода
Републике Српске“,
• Провести што ширу јавну расправу како би приједлог Плана у коначној верзији био што
квалитетнији и у међувремену прибавити потребне сагласности и мишљења,
• Планом обухватити период од 2010. до 2025. године, а уједно ускладити планске акте
са већ усвојеним планским актима на нивоу Републике Српске и Општине.
Регулациони планови су усвојени за Блок I, Блок II, Блок III, и Српско православно гробље
„Чекиновац“
3.1.7. Заштита околине
На подручју општине Костајница нису вршена званична и континуирана мјерења квалитета
ваздуха и не постоји мониторинг квалитета ваздуха.
Управљање простором на подручју општине Костајница је отежано. Проблеми просторног
уређења резултат су нерјешеног питања границе са Републиком Хрватском, непостојања
одговарајуће просторно планске документације и бесправне градње.
Градско зеленило на подручју општине Костајница чине: парк површине 1.224,00 м2, који се
налази у центру града и травнате површине уз тротоаре. Заступљеност уличних дрвореда је
ниска. Улични дрворед је присутан само у једној улици, док остале улице немају дрвореде.
Одржавање постојећег градског зеленила је задовољавајуће.
Најзначајније привредне гране заступљене на подручју општине Костајница су: текстилна
индустрија, дрвна индустрија и метална индустрија. Сви индустријски капацитети су лоцирани
на урбаном подручју општине Костајница. Са аспекта овакве структуре привреде и њезиног
утицаја на животну средину може се констатовати да су привредне гране које су заступљене на
подручју општине Костајница мањег загађивачког капацитета, што доприноси и мањој
деградацији квалитета животне средине.
Значајнија истраживања стања животне средине и процјене утицаја животне средине на
здравље становника општине Костајница нису вршена.
Генерално гледано, подручје Општине Костајница је чиста и еколошки здрава средина.
Међутим, има простора за унапређење и очување чисте и здраве околине (регулисање
отпадних и оборинских вода, селективно збрињавање отпада и регулисање дивљих депонија
и сл), за изграђивање еколошке свијести грађана и успостављање система мониторинга
животне средине. Када се овом дода унапређење пољопривреде, производња здраве хране
и развој туризма, јасно је да унапређења у области заштите животне средине представљају
веома важан стратешки изазов општини Костајница за наредни временски период.
3.1.8. Анализа буџета
У периоду од 2005. до 2008. године остварен је раст буџетских прихода, да би у 2009. години
буџетски приходи доживјели пад. Такође планирани укупни приходи у периоду 2005-2008
године мањи су од остварених, а та разлика је посебно видљива у 2006. и 2007. години што је

19

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

стр

20

посљедица реализације кредитног задужења у сврху финансирања капиталних инвестиција. У
2009.години укупни планирани приходи су мањи од остварених што је посљедица свјетске
економске кризе, односно Управа за индиректно опорезивање је прикупила мање прихода од
планираних. Дио ових прихода је смањен и због споразума о либерализацији трговине.
Непорески приходи су биљежили константан раст до 2007.год када су били и на највишем
нивоу у посматраном периоду, с тим да је 2006. година имала драстичан раст због уласка у
пројекат GOV WADЕ. У 2009. години биљежи се пад непореских прихода у односу на
2008.годину за 22,75%.
Рационалним кориштењем у мјерама штедње расположиви буџет је омогућио подмирење
створених обавеза и улагање у капиталне пројекте.

3.2. Стратешко фокусирање
3.2.1. SWOT анализа општине Костајница
СНАГЕ



















Добра комуникациона повезаност и близина
кључне путне и жељежницке инфраструктуре
(магистрални пут М-14, жељезничка пруга
Загреб-Сарајево, близина ауто пута у изградњи
Сисак - Загреб, близина Хрватске - гранични
пријелаз);
Повољни услови за развој пољопривредне
производње (чиста средина, структура
земљишта повољна за развој воћарства,
сточарства, повртларства, виноградарства, 85%
обрадиво – 15 % неплодно);
Шуме, богатство дрвног сортимента
(разноврсност сортимента меких и тврдих
лишћара, етат/дозвољена сјеча 10.000м³;
Подручје богато питомим кестеном);
Минерална налазишта и њихова експлоатација
(дијабаз и креда);
Искусна радна снага у одређеним подручјима
(металопрерада, дрвопрерада, текстил,
пољопривреда, занатсва);
Добра сарадња са сусједним општинама у РС,
БиХ и Републици Хрватској;
Повољни услови за развој занатства и
предузетништва – услужне дјелатности
(стимулација од стране општине, брза
регистрација);
Припремљена просторно - планска
документација за успостављање пословне зоне
(пословно-тржни центар и пословна зона
„Уна“);
Континуирано стипендирање 50 студената
годишње;
Потпуна реконструкција канализационе и
водоводне мреже постојање у току;
Улова за развој различитих видова туризма
(туристички потенцијал ријеке Уне, ловни,
риболовни, рекреативни, вјерски, културне,
спортске и вјерске манифестације (унска
регата, кестенијада, духови);

СЛАБОСТИ
 Концентрација запослености у
нископрофитабилним дјелатностима (текстил и
услужне дјелатности);
 Посљедице ратних дешавања и споре
транзиције;
 Несређени имовинско – правни односи;
 Недостатак просторног и убранистичког плана
општине;
 Депопулација општине (негативан салдо
миграција и негативан природни прираштај,
напуштање села);
 Велика парцелисаност земљишта (уситњени
посједи);
 Непостојање капацитета за прераду
пољопривредних производа;
 Недовољна увезаност/организованост откупа и
прераде пољопривредних произвођача;
 Низак степен техничке опремљености и
неразвијено тржиште пољопривредних
производа;
 Неадекватни програми средњих школа који не
прате привредне и развојне потребе;
 Слабо развијена предузетничка свијест и
обученост подузетништва;
 Недовољан степен финализације у
дрвопреради.
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Бројност удружења и укљученост цивилног
сектора у израду и провођење развојних
стратешких планова;
Извозно орјентисана индустријска производња
– дрвопрерада, текстил и металопрерада.
ПРИЈЕТЊЕ

ПРИЛИКЕ
 Стабилизација односа и развој сарадње између
БиХ, Хрватске и Србије;
 Повећање важности индустрије
„доживљаја“/туризам, производње здраве
хране и воде, и обновљивих извора енергије у
глобалној економији;
 Увезивање и организовање регионалне и
прекограничне туристичке понуде;
 Значајне инвестиције у најави: ауто пут Бања
Лука – Градишка, завршетак заобилазнице
магистралног пута М-14 и регионалног пута Р475;
 Очекивани пројекти подршке развоја пословне
зоне и Пословно-тржног центра;
 Инвестиционо – развојна банка, фондови ЕУ,
јавноприватно партнерства;
 Пројекти подршке развоју малих и средњих
предузећа (FIRMA и FARMA);
 Расположивост развојних фондова Инвестиционо-развојнa банкa РС;
 Кориштење фондова ЕУ за финансирање
развојних пројеката;
 Либерализација визног режима за привредно
повезивање, едукацију кадрова, запошљавање
и др;
 Регионално отварање тржишта (билатерални и
мултилатерални споразуми);
 Успостављање чвршћих партнерских односа
локална заједница - приватни сектор;
 Привлачење страних инвеститора и капитала,
знања и веза из дијаспоре;
 Функционална и фискална децентрализација
према Стратегији развоја локалне самоуправе
Републике Српске.

 Недовршавање изградње заобилазнице
магистралног пута М-14;
 Утицај глобалне економске кризе на економско
и социјално стање у општини;
 политичка нестабилност на подручју БиХ и
западног Балкана, додатно наглашена
економском кризом;
 Недовољно стимулативан правни и
финансијски оквир у БиХ одвраћа стране
улагаче (несигурност за инвеститоре);
 Споро усвајање закона који омогућују примјену
стандарда ЕУ;
 Нетретирање отпада (посебно индустријског)
може довести до еколошких посљедица и
угрозити и квалитет живота и туристичке
могућности;
 Одлазак радно способног становништва због
либерализације визног режима;
 Непостојање ажурне и усаглашене развојне
стратегије на вишим нивоима;


Недовољна координација локалне, ентитетске
и државне власти.

SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом, и
жељеног будућег стања које се дефинише стратешким планом развоја. Овај концепт нам даје
систематску анализу пријетњи и прилика, као и њихово усаглашавање са јаким и слабим
странама општине. SWОТ анализа обезбјеђује информације корисне за усклађивање
општинских капацитета и способности са окружењем у којем општина дјелује.
Најважније снаге општине Костајница укључују њен погранични положај и добру саобраћајну
повезаност, повољне услове за развој пољопривредне производње и туризма, природна
богатсва, попут шуме и налазишта минерала, стимулативно локално пословно окружење и
активан НВО сектор.
Са друге стране, најважније слабости, препреке и ограничења укључују концентрацију
запослености у нископрофитабилним дјелатностима, несређене имовинско-правне односи,
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уситњеност посједа, депопулацију општине, недостатак капацитета за прераду
пољопривредних производа, неорганизованост пољопривредних произвођача и
неусклађеност образовних профила са потребама тржишта рада. Ове слабости би требало
минимизирати или, ако је могуће, потпуно елиминисати, како би се конкурентске предности
искористиле на најбољи могући начин.
Најважније прилике, која омогућавају и олакшавају реализацију развоја конкурентских
предности општине Костајница леже у развоју сарадње са сусједним земљама, увезивању и
организовању регионалне и прекограничне туристичке понуде, повећању значаја туризма и
производње здраве хране у глобалној економији, значајним инвестицијама у најави (попут
ауто пута Бања Лука – Градишка), очекиваним пројектима подршке развоју пословних зона и
МСП, расположивости развојних фондова (ИРБ РС и ЕУ), либерализацији визног режима,
отварању регионалног тржишта, као и могућностима везаним уз привлачење инвеститора и
искориштавања знања и контаката из дијаспоре. Ове, као и остале прилике, би требало
максимално искористити да би се и конкурентске предности реализовале на најбољи могући
начин.
Међу најважније пријетње за развој општине Костајница могу се убројити политичка
нестабилност у БиХ и у региону западног Балкана, негативан утицај глобалне економске кризе
на економско и социјално стање, нестимулативан правни и финансијски оквир у БиХ који
одвраћа инвеститоре, неодговарајуће третирање (посебно индустријског) отпада и даљи
одлазак радно способног становништва из општине у условима либерализације визног
режима. Ове пријетње могу довести до опадања конкурентности и успоравања привредног и
друштвеног развоја, те угрозити остварење могућности. Зато их је, слично као и слабости,
потребно минимизирати или, ако је могуће, потпуно елиминисати.

3.2.2. Стратешко фокусирање
Општина Костајница опредјелила се за слиједећих пет стратешких фокуса:
• Што боље искористити погранични положај (трговина, подршка пројектима
прекограничне сарадње, очување природне околине, индустријске инвестиције и
пословна зона);
• Јачати међуопштинску сарадњу (Ријека Уна/туризам/екологија, стварање регионалног
бренда производа од кестена);
• Задржати и привући младе (самозапошљавање, станоградња за младе);
• Искористити конкурентност металопрерађивачке индустрије за отварање нових
радних мјеста;
• Искористити потенцијале у пољопривреди.
Кориштење предности пограничног положаја Костајнице
Погранични положај отвара општини Костајница многобројне развојне могућности у њеном
настојању да постане центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине. Оне прије
свега укључују прекограничну сарадњу и заједничке активности на заштити животне средине,
инвестиције у индустријску производњу, уз активирање пословне зоне, и развој прекограничне
трговине.
Добра међуопштинска и прекогранична сарадња претпоставка су за привлачење фондова и
развојних програма, посебно програма ЕУ, усмјерених на заштиту животне средине,
унапређење квалитета и доступности услуга грађанима, стварање стимулативног пословног
окружења и привлачење привредних инвестиција. Погранична локација је погодна за развој
трговине, што такођер тражи осмишљену развојну подршку.
Јачање међуопштинске сарадње
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Међуопштинска сарадња је интерес општине Костајница у више области, а посебно у домену
развоја туризма у заштите животне средине. Посебну заједничку повезницу за екологију и
туризам представља ријека Уна као јединствен природни ресурс чији потенцијал може једино
доћи до пуног изражаја кроз заједничко и координирано дјеловање на заштити природе и
стварању сета туристичке понуде у сарадњи са свим општинама у њеном сливу. Друга значајна
могућност, такођер заснована на природној предности, отвара се кроз зеједнички наступ у
стварању регионалног бренда производа од кестена који је присутан у више општина на овом
подручју.
Међуопштинска сарадња је уско повезана и испреплиће се и са претходним стратешким
фокусом - прекограничном сарадњом.
Задржавање и привлачење младих
Један од принципа на којима се заснива миПРО методологија је одрживост у домену
одговорног управљања природним ресурсима. Одрживост значи да се животно важни ресурси
требају користити на начин да задовољавање садашњих потреба не угрожава могућности
будућих генерација.
Остали важни сегменти квалитета живота укључују унапређење његових економских и
социјалних аспеката. У том смислу, посебну пажњу потребно је посветити младим људима и
њиховом задржавању и привлачењу у Костајницу како би се ријешио проблем депопулације
општине. Млади људи су стратешки интерес и требају подршку, прије свега у домену
запошљавања и рјешавања стамбеног питања. Могућности запошљаваља се налазе у
припреми младих за предузетништво и самозапошљавање, док се рјешења у домену
стамбених питања могу тражити кроз субвенционирану изградњу стамбених јединица за
младе.
Кориштење конкурентности металопрерађивачке индустрије за отварање нових радних
мјеста
Традиција у металопрерађивачком сектору представља једну од предности општине
Костајница. Предузећа у овом сектору имају капацитет да прошире производњу и омогуће
отварање нових рандних мјеста. Подршка треба да укључи обезбијеђење олакшица и
субвенција за регистрацију и отварање предузећа из металне, али и из дрвне и текстилне
бранше. Како би потенцијали у индустријском сектору у потпуности дошли до изражаја,
потребно је подржати отварање пословне зоне са неопходном инфраструктуром, успоставити
сервисе за инвеститоре и промовисати Костајницу као добру инвестициону и пословну
дестинацију.
Кориштење пољопривредних потенцијала
Налази социо-економске и SWOT анализе упућују на потенцијале општине Костајница који
леже у пољопривредној производњи. Пољопривреда може да обезбиједи значајне инпуте за
развој прерађивачке индустрије, али и за развој туризма у домену здраве производње здраве
хране и да на тај начин допринесе отварању нових радних мјеста. Пољопривреди је неопходна
подршка ради покретања низа сервисних капацитета, као што су пољоприведна зона, станица
за откуп пољопривредних производа и сточна пијаца.
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Општину Костајница видимо као
раскршће и центар прекограничне и
међуопштинске сарадње и
трговине, лидера у увођењу савремених
технологија у области
дрвопрераде, металопрераде, текстила и
производње здраве хране, центар ловног
и риболовног туризма и као средину
угодну за живот и одмор, која привлачи
туристе и која се истиче својом
мултиетничком културом, традицијом и
природним љепотама.
1.Креирано повољно
окружење за развој
привреде и
пољопривреде

4. Реализовани
потенцијали
прекограничне и
међуопштинске сарадње
и трговине

2. Уређена престижна
инфраструктура
(пословна
зона, пословно
пословно-тржни
центар, саобраћајнице)

3. Створен угодан
амбијент за живот и
одмор у отвореној и
еколошки чистој
средини

Визијом и стратешким циљевима обликују се намјеравана конкурентска позиција,
позиција у којој је
уграђен принцип стварања и одржавања конкурентске предности, и заједничка перспектива, у
којој је уграђен принцип одрживости
одрживости.
Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја.
С друге стране, ови циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима као
финалном резултату спроведене социо-економске и SWОТ анализе. Тако заснованим и
дефинисаним стратешким циљевима оцртавају се главни правци и очекивани домети
трансформације општине Костајница као цјелине.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)1: Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
Према социо-економској анализи, садашња структура привреде на подручју општине
Костајница базирана је на преради дрврета, обради метала и текстилној индустрији. Анализа је
такођер показала да је највећи број запослених у трговини и прерађивачкој дјелатности.
Општина Костајница намјерава да искористи свој географски положај и да постојеће
прерађивачке индустрије унанприједи увођењем нових технологија.
Под креираним повољним окружењем за развој привреде и пољопривреде подразумјевамо
успостављање сервиса за инвеститоре и образовање квалитетне радне снаге. Такођер, циљ
нам је да у наредном периоду подржимо увођење савремених технологија у постојеће
индустријске капацитете, као и да повећамо креативност људских ресурса.
Уз изградњу конкурентне привреде која брзо расте и омогућава запошљавање и виши
животни стандард становника општине, остварењем овог стратешког циља треба да се осигура
и нова повољнија економска структура привреде.
Операционализација циља укључује:
1. Подршку развоју дрвне, металне и текстине индустрије, кроз кориштење напредних
технологија;
2. Развој пољопривредне производње, са акцентом на производњи здраве хране;
3. Изградњу имиџа Костајнице као подручја погодног за инвестирање;
4. Стварање подстицајног пословог окружења за оснивање и развој малих и средњих
предузећа.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију до 2014.
године
• Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици) до 2014.
године
• Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа до 2015. године
• Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у одлучивању
до 2015. године
СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)2: Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословнотржни центар, саобраћајнице)
Социо-економска анализа је показала да општина Костајница има добар географски положај
(близина аеродрома, аутопута, жељезниц)е, а уређена престижна инфраструктура је кључна
претпоставка да се искористи ова предност општине.
Остварење овог стратешког циља подразумијева оптимално кориштење предности локације и
простора којим општина располаже. Под овим циљем подразумјева се изградња пословне
зоне, пословно тржног-центра, аутобуске станице и пратећих садржаја на тренутно
неискориштеном слободном земљишту, као и изградњу саобраћајница.
Једна од главних претпоставки за развој и унапређење технологија у постојећим привредним
гранама је изградња престижне пословне инфраструктуре која ће у потпуности моћи да
одговори захтјевима привреде и потребама грађана.
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Операционализација циља ће укључити:
1. Остварување пуне саобраћајне повезаности,
2. Изградњу и опремање пословне зоне,
3. Отварање пословно-тржног центпа,
4. Осигурање високог степена задовољства
инфраструктуре.

привредника

стр

и

грађана

стањем

Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Изграђена пословна инфраструктура до 2013. године
•
•
•
•

Повећана покривеност квалитетним водоснабдијевањем на 85 % становништва
општине до 2016. године
Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015. године
Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном инфраструктуром
до 2016. године

СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)3: Створен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки
чистој средини
SWOT анализа је показала да је једна од снага општине Костајница очувана животна средина
богата разноврсним биљним и животињским свијетом. У свом будућем развоју општина
Костајница треба да тежи очувању животне средине, што ће будућим генерацијама, уз уређену
инфраструктуру и повољно пословно окружење, омогућити угодан амбијент за живот и одмор.
Под овим стратешким циљем подразујевамо обезбјеђење сталног побољшања стања животне
средине и одговорности за очување исте. Потребно је ускладити однос између развоја, са
једне, и заштите и унапређења животне средине, са друге стране. Остварење овог стратешког
циља допринијеће очувању природних вриједности и побољшању квалитета живота.
Операционализација циља укључује:
1. Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана и садржајан живот,
2. Осигурање одрживог развоја кроз одговорно управљање животном средином,
3. Развој ловног и рибловног туризма.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Унапређена еколошка едукација до 2015. године
• Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњено 70%
дивљих депонија до 2013. године
• Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни туризам) до 2014. године
• Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године
• Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до 2014. године
• Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље
младих и отварају нове туристичке могућности до 2016. године
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)4: . Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске
сарадње и трговине
Због локације на којој се налази, циљ општине Костајница је да постане центар прекограничне
и међуопштинске сарадње и трговине како би била у могућности да искористи потенцијале
који јој стоје на располагању.
Међуопштинска сарадња представља облик сарадње у коме јединице локалне самоуправе
преузимају активну улогу у заједничком обављању послова и развојним процесима. Постоји
неколико разлога за унапређење међуопштинске сарадње као што су боља испорука услуга
грађанима, боље функционисање локалне администрације, креирање рационалног система
уштеде у буџету, и др.
Међуопштинска сарадња не заснива се само на економској оправданости, већ и на
сегментима унапређења доступности јавних услуга и утицају на квалитет живота. Поред тога,
међуопштинска и прекогранична сарадња претпоставка су за привлачење фондова и развојних
програма ЕУ.
Операционализација циља ће укључити:
1. Профилисање Костајнице као центра прекограничне и међуопштинске сарадње и као
регионалног центара трговине,
2. Кориштење прилика које се пружају кроз фондове ЕУ.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Израђена стратешка просторно - планска и еколошке документација до 2013. године
• Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до 2016. Године
•

4. Секторски развојни планови
4.1. План локалног економског развоја
4.1.1. Секторско фокусирање
SWОТ анализа економског развоја општине Костајница
У погледу економског развоја, општина Костајница посебну пажњу треба посветити
максимизирању својих најбитнијих снага које укључују добру локацију (погранични положај и
комуникациону повезаност) и природне потенцијале (пољопривреда и минерална налазишта).
Надаље, постоји и солидан административни темељ за економски развој у форми сервиса
привреди и припрема за успостављање пословне зоне. Општина Костајница треба да настојати
и да искористи прилике које јој стоје на располагању, попут оних које се односе на
стабилизацију односа и развој сарадње у регији, могућности кориштења развојних фондова ЕУ
и повећање значаја производње здраве хране.
Са друге стране, општина треба да уложи напоре на минимизирању главних слабости и
пријетњи које утичу на економски развој. Најбитније слабости су везане уз низак ниво
привредних активности и недостатак прерађивачких капацитета, притисак на урбани дио
општине, низак наталитет и депопулацију села и неусклађеност постојећих образовних
профила са потребама тржишта рада. Главне пријетње економском развоју општине укључују
економску кризу, политичку нестабилност, нестимулативно окружење за инвестиције и
одлазак млађе популације.

27

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

СНАГЕ











Погранични положај и добра комуникациона
повезаност (гранични прелаз, кључна путна и
жељезничка инфраструктуре);
Повољни услови за развој пољопривредне
производње;
Шума богата природним кестеном;
Налазишта камена дијабаза и креде;
Развијена дрвна, текстилна, метална
индустрија и искусна радна снага;
Припремљена просторно-планска
документација за пословну зону;
Повољни услови за развој предузетништва
(брза регистрација);
Млада радна снага у административној
служби општине;
Постојање услова за развој туризма (ријека
Уна, брдо Баљ).

стр

СЛАБОСТИ
 Низак наталитет;
 Повећан број становника у урбаном дијелу
општине;
 Неадекватна образовна структура у средњој
школи;
 Категорија граничног прелаза – само путнички;
 Непостојање капацитета за прераду
пољопривредних производа;
 Недовољна увезаност/организованост
пољопривредних капацитета;
 Слабо развијена предузетничка свијест.
ПРИЈЕТЊЕ

ПРИЛИКЕ
 Стабилизација односа и развој сарадње
БиХ, РХ, Србије;

 Одлагање изградње заобилазнице на
магистралном путу М-14 Бихаћ – Градишка;

 Кориштење фондова ЕУ;

 Утицај глобалне економске кризе;

 Очекивани пројекти подршке развоја
пословне зоне и Пословно-тржног
центра;

 Политичка нестабилност у БиХ;

 Инвестиционо – развојна банка, фондови
ЕУ, јавноприватно партнерства;
 Пројекти подршке развоју малих и
средњих предузећа (FIRMA и FARMA);
 Либерализација визног режима за
привредно повезивање, едукацију
кадрова, запошљавање и др;
 Регионално отварање тржишта
(билатерални и мултилатерални
споразуми);
 Привлачење страних инвеститора и
капитала, знања и веза из дијаспоре.

 Нестабилан правни и финансијски оквир за
стране улагаче;
 Недовољно стимулативан правни и финансијски
оквир у БиХ;
 Споро усвајање закона који омогућују примјену
стандарда ЕУ;
 Одлазак радно способног становништва због
либерализације визног режима;
 Непостојање ажурне и усаглашене развојне
стратегије на вишим нивоима;


Недовољна координација локалне, ентитетске и
државне власти.

Развојни тим општине Костајница у домену економског развоја опредјелио се за два фокуса, у
складу са налазима социо-економске и SWOT анализе:
• искористити конкурентност металопрерађивачке, дрвопрерађивачке и текстилне
индустрије за стварање нових радних мјеста и
• искористити потенцијале у пољопривреди.
И преостали развојни фокуси такођер су у вези са одабраним фокусима економског развоја и
укључују:
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што боље искористити погранични положај (трговина, подршка пројектима
прекограничне сарадње, очување природне околине, индустријске инвестиције и
пословна зона),
јачати међуопштинску сарадњу (Уна/туризам/екологија, стварање регионалног бренда
производа од кестена) и
задржати и привући младе (самозапошљавање, станоградња за младе).

Стратешки циљеви развоја општине одабрани у складу са фокусима развоја. Тежиште првог
стратешког циља налази се управо у сектору економског развоја:
• (СЦ)1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде.
Други и четврти стратешки циљ такођер имају додира са планом локалног економског развоја
Костајнице:
• (СЦ)2. Уређена престижна инфраструктура - пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице)
• (СЦ)4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
4.1.2. Секторски/оперативни циљеви економског развоја
Дефинисани су сљедећи секторски циљеви економског развоја општине Костајница:
ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура до 2013.године
ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију до 2014.
године
ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици) до 2014.
године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни туризам) до 2014. године
Секторски циљеви економског развоја се директно односе на први, а у вези су и са преосталим
стратешким циљевима. Њихова реализација је у уској корелацији са оперативним циљевима
из области друштвеног развоја и заштите животне средине.
Секторски циљ (ОЦ) 1.1. Изграђена пословна инфраструктура до 2013. године
Секторски циљ 1 доприноси реализацији два стратешка циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице)
Секторски циљ 1 доприноси реализацији једног циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром
• и у вези са једним циљем заштите животне средине: ОЦ3.5. Израђена стратешка
просторно-планска и еколошка документација
Секторски циљ (ОЦ)1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну
индустрију
Секторски циљ 2 доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• СЦ4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
Секторски циљ 2 такођер је у вези са реализацијом два циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.3. Осигуран проактиван приступ у запошљавању младих и партиципација у
одлучивању
• ОЦ2.5. Створен центар међуопштинске сарадње и трговине
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Секторски/оперативни циљ (ОЦ)1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда,
воћарство, стакленици)
И секторски циљ ОЦ1.3. доприноси реализацији првог стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
Секторски циљ ОЦ1.3. у вези је са реализацијом два циља заштите животне средине:
• ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода
• ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода
Секторски/оперативни циљ ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних
производа
Секторски циљ ОЦ1.4. доприноси реализацији стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• Секторски циљ ОЦ1.4. има додира и са секторским циљем друштевног развоја:
• Створен центар међуопштинске сарадње и трговине
Секторски/оперативни циљ ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни
туризам)
Секторски циљ ОЦ1.5. такођер се односи на релизацију стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• Секторски циљ ОЦ1.5. је у вези са једним циљем заштите животне средине:
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром
Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Секторски циљеви економског развоја општине Костајница имају своје упориште у
документима виших стратегија, планова и закона.
Тако се у Стратегији развоја БиХ у оквиру стратешког циља који се односи на конкурентност
предвиђа континуирано побољшавање продуктивности предузећа, те подршка
кластерима и јачању ланаца вриједности, док је у оквиру стратешког циља који се односи на
запошљавање предвиђен развој малих и средњи предузећа и отварање нових радних мјеста
кроз: развој инструмената финансијске подршке развоју МСП, осигуравање финансијске
подршке оснивању МСП, те подстицање развоја инкубатора.
У оквиру стратешког циља који се односи на одрживи развој, Стратегија развоја БиХ наводи на
потребу даљег развоја пољопривреде на бази кориштења природних компетитивних
предности те модернизације пољопривредне производње ради повећање њене
ефикасности, конкурентности и концепта одрживог развоја руралног подручја, што је у
складу с ЕУ политикама пољопривреде. С тим у вези се наводи потреба побољшања
конкурентности у производњи, преради и трговини уз подизање нивоа квалитета и
сигурности домаћих производа кроз:
• инвестиције у пољопривредна газдинства/организације и инвестиције у
модернизацију постојећих и изградњу нових капацитета за прераду и дораду
пољопривредних производа,
• уређење пољопривредног земљишта,
• успостављање и унапређење сарадње у производњи и преради пољопривредних
производа,
• подршку за увођење система контроле и квалитета,
• подршку организацијама пољопривредних произвођача,
• рибарство - политика за унапређење домаћег и извозног тржишта.
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Постоји и веза са секторском Стратегијом развоја индустрије Републике Српске за период
2009-2013. године, Министарства индустрије и енергетике РС, и то:
• Секторском стратегијом развоја металне и електро индустрије Републике Српске 20092013. и
• Секторском стратегијом развоја дрвне индустрије Републике Српске 2009-2013.
Овдје се предвиђају подстицаји малим и средњим предузетницима намијењени за почетна
улагања, савјетодавне услуге и учестовање на сајмовима и изложбама, подстицаји за
запошљавање намијењени отварању нових радних мјеста у малим и средњим предузећима,
очувању постојећих радних мјеста, отварању радних мјеста за инвалидне особе или особе
које се теже запошљавају.
Сљедећи релевантан документ је и Акциони план подршке успостављању и развоју
пословних зона у Републици Српској 2009 – 2013. година, МИЕР РС, гдје је наведено да
општине, врше процјену о евентуалној потреби за успостављањем „зоне“, сагледавају
могућности (локација, људски и природни ресурси, стратегија развоја) односно доносе
одлуку о изради „Пред-студије изводљивости“. На основу процјене и стратегије, општина
доноси одлуку о покретању пројекта успостављања и изградње зон, захтјева од РАРС-а да
њихова одлука буде уврштена на „мапу“ и захтјева од министарства и Владе Републике
Српске да се одреде о мјесту „њеног пројекта“ на скали приоритета и на основу тога се
одреде могућности кориштења подстицајних средстава. По добијању повратне
информације, општина дефинише стратегију финансирања успостављања зоне, одређује
партнере и носиоце имплементације за поједине фазе, те поступа даље према пројекту и
обавезама које пројекат од ње то захтијева.
Релевантан је и Акциони план за реализацију циљева стратегије развоја сектора
пољопривреде (2007–2016), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
Овдје се предвиђа материјална подршка сектору пољопривреде, а потребно је:
• донијети одлуку о текућим субвенцијама, обиму средстава и намјени и прописати
критеријуме и механизме којима се утвршује право и обавезе корисника субвенција
(оцјена ефеката, извјештавање);
• донијети одлуку о подршци инвестиционим програмима и утврдити критеријуме,
које инвеститори морају испуњавати (начин и услови одобравања, оцјена бознис
плана, контрола намјенског кориштења, расписивање конкурса, санкције за
ненамјенско коришћење, оцјена ефеката, вријеме и начин извјештавања Владе и
Скупштине);
• донијети одлуку о подршци програмима развоја руралних заједница, дефинисати
услове и критеријуме које руралне заједнице морају испунити, начин расписивања
конкурса и одлучивање о поднесеним програмима, намјенска контрола и
извјештавање.
Стратегија Инвестиционо - развојне банке Републике Српске такођер предвиђа:
• Унапређење пољопривредне производње,
• Развој финансијских инструмената за подршку пољопривреди,
• Подршку изградњи, модернизацији и реконструкцији инфраструктурних објеката,
• Подршку изградњи, модернизацији и реконструкцији локалне инфраструктуре,
• Развој финансијских инструмената за подршку развоју неразвијених подручја,
• Развој финансијских инструмената за подршку инвестицијама у Републику Српску.
4.1.3. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана економског развоја општине Костајница дефинисанo je 26 пројекта и
мјерa груписаних у 4 програма:
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Програм 1: Подстицај развоју привреде
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ2 и оперативним циљевима ОЦ1.1 и ОЦ1.2
плана економског развоја);
Програм 2: Подршка пољопривредној производњи
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ3 и оперативним циљевима ОЦ1.3 и ОЦ1.4
економског развоја);
Програм 3: Производња и промоција кестена
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ3 и оперативним циљем ОЦ1.4 економског
развоја);
Програм 4: Подстицај развоју туристичке понуде
(веза са стратешким циљевима СЦ1, СЦ2 и СЦ3 и оперативним циљем ОЦ1.5 плана
економског развоја).
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Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом ће реализацијом бити остварени циљеви економског развоја:

Програм 1: Подстицај развоју привреде
•Успостављање
Успостављање сервиса за инвеститоре „О
„Оne-stop-shop“
•Израда
Израда каталога за промоцију инвестиција у Костајници
•Wеб
Wеб страница на енглеском језику и њемачком језику
•Отворена
Отворена пословна зона површине 14 хектара са свом неопходном инфраструктуром
•Мјера:
Мјера: Обезбијеђене олакшице и субвенције за регистрацију и отварање предузећа из дрвне, металне и
текстилне индустрије
•Изградња система за наводњавање

Програм 2: Подршка пољопривредној производњи
•Мјера:
Мјера: Формирање пољопривредне зоне
•Подршка
Подршка изградњи прерађивачких капацитета у пољопривреди
•Подизање
Подизање това јунади, свиња и оваца
•Изградња клаонице
•Подизање плантажа воћа
•Организација
Организација производње и пласмана меда
•Производња индустријског биља
•Производња сточне хране
•Производња поврћа у пластеницима
Изградња сточне пијаце и откупне станице
•Изградња
•Одржавање
Одржавање научног скупа о производњи здраве хране (РС и РХ)
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Програм 3: Производња и промоција кестена
•Организовање
Организовање манифестације „Кестенијада“ са РХ
•Заједнички пројекат заштите кестена
•Заједничка
Заједничка промоција кестена на иностраним тржиштима
•Подизање плантажа кестена
•Подршка
Подршка изградњи прерађивачког капацитета за кестен пире

Програм 4: Подстицај развоју туристичке понуде

•Постављање
Постављање туристичке сигнализације
•Израда
Израда рибарске стазе и рибарске куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
(БХ
•Промоција
Промоција туристичке понуде општине Костајница
•Развој руралног туризма

стр
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План економског развоја 2011 – 2015

Програм

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима

1.1.1 Успостављање сервиса за
инвеститоре „One-stop-shop“

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ 1.2

X

1.1.2 Израда каталога за промоцију
инвестиција у Костајници

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

1.1.3 Wеб страница на енглеском и
њемачком језику

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

X

X

X

X

Одсјек за развој

Предузетници/инвестито
ри

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

X

X

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Предузетници/инвестито
ри

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривредници

X

X

Начелник општине

Предузетници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Пројекти / мјере

1.1.4 Отворена пословна зона површине
14 хектара са свом неопходном
инфраструктуром
1.1.5 Мјера: Обезбијеђене олакшице и
субвенције за регистрацију и отварање
предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац / носиоци
имплементације

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Циљне групе
(корисници)

Предузетници/инвестито
ри
Предузетници/инвестито
ри
Предузетници/инвестито
ри

П2

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2
СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

X

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Пољопривредници/инве
ститои

1.2.3 Подизање това јунади, свиња и оваца

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривредници

1.2.4 Изградња клаонице

П2

СЦ 1, СЦ3;

Одјељење за привреду

Пољопривредници/инве

1.1.6 Изградња система за наводњавање
1.1.7 Отворен гранични прелаз за теретни
саобраћај
1.2.1 Мјера: Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2 Подршка изградњи прерађива-чких
капацитета у пољопривреди и
производњи здраве хране

П1
П1

X

X
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План економског развоја 2011 – 2015

Пројекти / мјере

Програм

1.2.5 Подизање плантажа воћа

П2

1.2.6 Организација производње и
пласмана меда

П2

1.2.7 Производња индустријског биља

П2

1.2.8 Производња сточне хране

П2

1.2.9 Производња поврћа у пластеницима

П2

1.2.10 Изградња сточне пијаце и откупне
станице

П2

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2013.

2014.

2015.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

2012.

X
X

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

1.3.1 Организовање манифестације
„Кестенијада“ са РХ

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

1.3.2 Заједнички пројекат заштите кестена

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

1.3.3 Заједничка промоција кестена на
иностраним тржиштима

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

X

X

1.3.4 Подизање плантажа кестена

П3

СЦ1, СЦ3;

X

X

X

1.2.11 Одржавање научног скупа о
производњи здраве хране (РС и ХР)

X

X

Носилац / носиоци
имплементације

Циљне групе
(корисници)

–
Одсјек за развој

ститори

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одсјек за развој –
Удружење пчелара
Одсјек за развој –
Пољопривредне
задруге
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Пољопривредници
Пољопривредници

Пољопривредници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој

Пољопривредници

Становништво, туристи

Одсјек за развој

Становништво

Одсјек за развој –
Туристичка
организација
Одјељење за привреду,

Инвеститори
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План економског развоја 2011 – 2015

Пројекти / мјере

Програм

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима
ОЦ1.4

1.3.5 Подршка изградњи прерађи-вачког
капацитета за кестен

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

1.4.1 Постављање туристичке
сигнализације

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.2 Израда рибарске стазе и рибарске
куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3 Промоција туристичке понуде
општине Костајница

П4
П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5
СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.4 Развој руралног(сеоског) туризма

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.5 Изградња излетнчке стазе на брду
Баљ до Милетиног гроба

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

X

X

2014.

X

2015.

X

X

X

Носилац / носиоци
имплементације

финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Туристичка
органиазција
Одсјек за развој

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Туристичка
организација
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Туристичка
организација
Туристичка
организација

Циљне групе
(корисници)

Предузетници/инвестито
ри

Туристи

Становништво/туристи
Туристи

Инвеститори - Туристи

Грађани - Туристи
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Иницијативе међуопштинске сарадње
У 2011. години потребно је радити на припреми реализације пројеката који имају ефекат полуге,
односно већих развојних пројеката (израда пројектне документације, пројектовање и слично).
Важне активности треба да укључе и потписивање споразума о сарадњи између општина, ради
сарадње са сусједним општинама и унапређења прекограничне сарадње, као и организовање
студијских посјета сусједним општинама, ради размјене најбољих пракси.
Међуопштинску сарадњу неопходно је успоставити при планирању и имплементацији пројеката
који се односе на:
• Одржавање научног скупа о производњи здраве хране (РС и РХ);
• Организовање манифестације „Кестенијада“ са РХ;
• Заједнички пројекат заштите кестена;
• Заједничка промоција кестена на иностраним тржиштима;
• Израда рибарске стазе и рибарске куће на ријеци Уни (РС и РХ).
Посебну пажњу треба посветити и отварању граничног прелаза за теретни саобраћај, што је
горући проблем не само Костајнице, већ и сусједних општина. Мада за овај проблем нису
наведени специфични пројекти, постоји обавеза општине да у контактима са вишим властима
пронађе одговарајуће рјешење.
4.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
У наредној табели дат је преглед најважнијих индикатора на нивоу секторских циљева плана
економског развоја општине Костајница.
Секторски/оперативни циљеви
ОЦ1.1. Изграђена пословна
инфраструктура до 2013. године
ОЦ1.2. Привучене значајне
инвестиције у дрвну, текстилну и
металну индустрију до 2014.
године
ОЦ1.3. Развијена производња
здраве хране (пољопривреда,
воћарство, стакленици) до2014.
године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за
прераду пољопривредних
производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам
(угоститељска дјелатност и
транзитни туризам) до 2014.
године

Индикатори на нивоу секторског
циља

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу

• Отворена нова пословна зона

• Најмање 10 активних
производних предузећа

• Привучене најмање двије
стране инвестиције

• Отворено најмање 200 нових
радних мјеста у привреди

• Континуирана сарадња
предузећа из прехрамбене
индустрије са произвођачима
• Покренута најмање два нова
прерађивачка капацитета, од
којих један за прераду кестена
• Број предузећа у туризму
повећан на 50 до краја 2014.
Године

• Најмање 50 пољопривредних
увезано као кооперанти са
предузећима прехрамбене
индустрије
• Упослено 50 нових радника
• Извезено ? тона производа
• Остварен приход од ? КМ
• Број туристчких посјета
удвостручен до краја 2012.
године у односу на 2010.
годину
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4.2. План друштвеног развоја
4.2.1. Стратешко фокусирање
СWОТ анализа друштвеног развоја општине Костајница
У домену друштвеног развоја општина Костајница посебну пажњу треба да посвети
максимизирању својих најбитнијих снага које се односе на постојање младих и образованих
кадрова, регионалну препознатљивост појединих туристичких манифестација и интерес за спорт.
Потребно је радити и на искуриштавању прилика и потенцијала у домену прекограничне и
међуопшинске сарадње, изградње имиџа отворене заједнице са чистом и здравом животном
средином и све веће популарности спорта, здравог начина живота и активног одмора.
Са друге стране, општина треба да уложи напоре на минимизирању својих главних слабости и
пријетњи које могу утицати на друштвени развој. Најбитније слабости укључују низак наталитет и
високу незапосленост, те социјалне проблеме у вези са старењем становништва и порастом броја
корисника социјалних услуга. Главне пријетње за друштвени развој укључују незаинтересираност
младих за ступање у брачну заједницу и за оснивање породице, гомилање неријешехих
социјалних проблема због застарјелости постојећих законских рјешења, те социјалну несигурност
везану уз лош економски положај становништва и нестабилност економске и политичке ситуације
у БиХ и на Балкану.

СНАГЕ










Млади и образовани кадрови подржани кроз
програм стипендирања студената од стране
Општине (50 стипендиста) за студенте виших и
високих школа;
Препознатљиве регионалне туристичке
манифестације (кестенијада, унска регата,
моторијада) на међународном пољу сарадње
које спадају у оквир природног насљеђа;
Непосредна близина границе са РХ;
Спортска традиција и потенцијал за укључење
у спорт уз постојање основне спортске
инфраструктуре;
Традиционална такмичења и ентузијазам
спортских радника.
ПРИЛИКЕ

СЛАБОСТИ
 Низак природни прираштај;
 Незапосленост, посебно код младих брачних
парова;
 Пораст броја старијег и немоћног
становништва;
 Пораст броја корисника социјалних услуга
(социјално угрожени слој друштва);
 Повећан број медицинских услуга као
посљедица повећаног броја обољелих (стара и
болесна популација);
 Непостојање стратегије развоја спорта и
недовољан број објеката за спорт;
 Слаба укљученост спортских садржаја у
туристичку понуду општине.
ПРИЈЕТЊЕ
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 Потенцијали прекограничне и међуопшинске
сарадње;
 Изградња имиџа отворене заједнице са чистом
и здравом животном средином;
 Све већа популарност спорта, здравог начина
живота и активног одмора;
 Укључивање спортских садржаја у обједињену
туристичку понуду.
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 Глобална економска криза;
 Нестабилност економске и политичке ситуације
у БиХ и на Балкану;
 Незаинтересираност младих за ступање у
брачну заједницу и за оснивање породице;
 Неријешеност социјалних проблема због
застарјелости постојећих законских рјешења
(чека се на нови закон о социјалној заштити);
 Погоршање услова за финанцирање спорта.

Из SWOT анализе друштвеног сектора општине Костајница уочљиво је да је фокус на
становништву, са циљем да се обезбједе неопходни услови за останак, очување здравља, те
побољшање услова живота, посебно рањивих категорија као што су то стари, болесни и
сиромашни.
У општини Костајница евидентан је негативан природни прираштај, константан благи пад броја
дјеце испод 14 година, смањење броја дјеце уписане у основну школу и неповољна старосна
структура становништва. Сходно томе, евидентна је дугорочна тенеденција самњења броја радно
способног становништва. Да би се овакво стање превазишло, брига за младу популацију треба да
укључи одговарајуће мјере за:
• повећање свијести о потреби оснивања породица, стимулисање оснивања породица и
стимулисање рађања дјеце,
• мотивисање на останак на овом подручју у смислу давања одговарајућих стипендија,
• профилисање образовања младих у складу са потребама тржишта рада, односна стварање
услова за повећавање запошљавања младих, а нарочито младих брачних парова,
• укључивање младих у процесе одлучивања у локалној заједници кроз изношење
властитих идеја о покретању нових и иновативних послова, као и стварање претпоставки
за реализацију таквих идеја.
Такођер је потребно обезбједити повећану бригу друштва за старије и болесне грађане,
унапређењем рада одговарајућих институција здравства и социјалне заштите, те иницирањем и
провођењем програма превенције на нивоу општине.
Сљедећи фокус који је у блиској вези са већ изложеним (омладина, здравље) је спорт, који на
овим просторима има традицију. Постојећа спортска инфраструктура је релативно добра, а
евидентан је ентузијазам спортских радника. Стога је фокус у овом домену на изради стартегије
развоја спорта, изградњи нових и опремању постојећих спортских објеката и развоју кадровских
потенцијала у спорту.
Костајница намјерава да постане и центар међуопштинске и прекограничне сарадње (Стратешки
циљ 4) у областима привреде, трговине и туризма, а да би се тај циљ реализовао неопходно је
изградити и уредити врхунску инфраструктуру (Стратешки циљ 2) која ће олакшати живот грађана
(Стратешки циљ 3), али и унаприједити пословну заједницу.
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4.2.2. Секторски/оперативни циљеви друштвеног развоја
Дефинисани су сљедећи циљеви друштвеног развоја општине Костајница:
ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до 2014. године
ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у одлучивању до
2015. године
ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље младих
и отварају нове туристичке могућности до 2016. године
ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до 2016. године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном инфраструктуром
до 2016. Године
Један од стратешких циљева развоја општине Костајница има јасан фокус у сектору друштвеног
развоја:
СЦ3. Створен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини.
Поред тога, циљеви друштвеног развоја испреплићу се и значајно утичу и на остварење преостала
три стратешка циља.
Секторски циљ ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године.
Секторски циљ ОЦ2.1. доприноси реализацији стратешког циља:
•
•

СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
и у вези је са реализацијом другог циља економског развоја:
ОЦ1.2.Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију

Секторски циљ ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до
2014. године
Секторски циљ ОЦ2.2. такођер доприноси реализацији стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.2. у вези је са реализацијом једног циља из области заштите животне
средине:
• ОЦ3.5. Припремљена стратешка просторно-планска и еколошка документација
Секторски циљ ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у
одлучивању до 2015. године
Секторски циљ ОЦ2. 3. доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде и
• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.3. у вези је са реализацијом једног циља економског развоја:
• ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију
Секторски циљ ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују
здравље младих и отварају нове туристичке могућности до 2016. године
Секторски циљ ОЦ2.4. се наслања на реализацију стратешког циља:
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• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.4. у вези је са реализацијом два циља заштите животне средине:
• ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњене дивље
депоније и
• ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
Секторски циљ ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до
2016. године
Секторски циљ ОЦ2.5. такођер доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде и
• СЦ4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
и у вези је са реализацијом два циља економског развоја:
• ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију и
• ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа
Секторски циљ ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром до 2016. године
Секторски циљ ОЦ2.6. доприноси реализацији првог, другог и трећег стратешког циља:
• СЦ1.1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде,
• СЦ1.2. Уређена престижна инфраструктура и
• СЦ1.3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.6. у вези је са реализацијом једног циља економског развоја:
• ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура
и једног циља заштите животне средине:
• ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем
Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Власти БиХ препознају важност развоја неформалног образовања и образовања одраслих.
Министарство цивилних послова БиХ у сарадњи са Европском комисијом започело је процес
израде закона и стратегије образовању одраслих. У том смислу, улога локалног нивоа управе
постаје кључна у правцу идентификовања потреба у овом сектору и у креирању стратешких
партнерстава и успостављању сарадње свих заинтересованих страна како би се одговорило на
тренутне потребе привреде, али и на укупне развојне потребе.
Приједлог Стратегије социјалног укључивања БиХ посебан нагласак ставља на социјалну
интеграцију кроз партиципацију на тржишту рада. У том смислу, Стратегија дефинише стратешке
правце који су битни за општину с обзиром на дефинисани секторски фокус:
• осигурати укључивање социјално искључених категорија у активно тржиште рада и
• осигурати приступ свим добрима, услугама, ресурсима и правима које ће побољшати
активно учешће социјално искључених на тржишту рада.
Стратегија дефинише и друге приоритете од значаја за друштвени развој на подручју општине:
• развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите на локалном нивоу;
• јачати механизме социјалног дијалога и развити партнерства и партиципацију свих
релевантних актера и
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развијати мреже социјалне заштите кроз јачање међусекторске сарадње са
здравством, образовањем, институцијама тржишта рада и НВО-има.
Остали документи који су релевантни за имплементацију плана друштевеног развоја општине
Костајница на нивоу ентитета су:
• Омладинска политика Републике Српске од 2010-2015
• Стратегија развоја образовања Репубике Српске 2010-2014
• Закон о образовању одраслих Републике Српске
•

4.2.3. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана друштвеног развоја дефинисана су 29 пројекта груписана у 5 програма:
• Програм 1: Брига о старим и болесним (веза са стратешким циљем 3 и оперативним
циљем 2 друштвеног развоја);
• Програм 2: Унапређење културе, спорта и квалитета живота (веза са стратешким циљем 3
и оперативним циљем 4 друштвеног развоја);
• Програм 3: Проактиван приступ запошљавању и знању (веза са стратешким циљевима 1,
3 и 4 и оперативним циљевима 3 и 5 друштвеног развоја);
• Програм 4: Изградња капацитета за прекограничну и међуопштинску сарадњу (веза са
стратешким циљевм 4 и оперативним циљем 5 друштвеног развоја);
• Програм 5: Унапређење инфраструктуре (веза са стратешким циљевима 1, 2 и 3 и
оперативним циљем 6 друштвеног развоја).
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Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени циљеви друштвеног развоја:

Програм 1: Брига о старим и болесним

•Изградња
Изградња Дома за пензионере и старије особе
•Организација
Организација кућне његе и помоћи за стара лица без породичног старања

Програм 2: Унапређење културе, спорта и квалитета живота

•Изградња
Изградња спортске дворане у Костајници
•Адаптација
Адаптација и опремање Дома културе
•Изградња спортско-рекреативног
рекреативног центра на главној плажи / Пирало / Пландишту
•Изградња
Изградња игралишта за мале спортове у насељу Петриња
•Оснивање бициклистичког клуба
•Изградња бициклистичких стаза
Потицање оснивања спортских клубова
•Потицање
•Изградња
Изградња трибина код основне школе „Петар Мећава“
•Изградња
Изградња дјечијег игралишта у насељу Тавија
•Изградња
Изградња дјечијег игралишта у Костајници
•Стратегија
Стратегија развоја културе на локалном нивоу
•Развој
Развој кадровских потенцијала у култури
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Програм 3: Проактиван приступ запошљавању и знању
•Формирање
Формирање одјељења дрвопрерађивача, металаца и текстилаца у средњошколском центру
•Формирање
Формирање одјељења технолог у средњошколском центру

Програм 4: Изградња капацитета за прекограничну и међуопштинску сарадњу

•Оспособљавање
Оспособљавање тима за израду пројеката према предприступним фондовима ЕУ
•Организовање
Организовање обука за управљање пројектним циклусом према стандардима ЕУ
•Организовање
Организовање студијских посјета општинама и градовима
•Подршка раду НВО

Програм 5: Унапређење инфраструктуре
•Изградња расвјете у насељу Тавија
•Асфалтирање локалне путне мреже
Наставак изградње регионалног пура Р
Р-475 Костајница-Приједор
•Наставак
•Завршетак изградње заобилазнице
•Изградња уличне расвјете
•Реконструкција ниско-напонске
напонске мреже
•Изградња аутобуске станице
•Изградња Блока 1
•Изградња пословно-тржног центра
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План друштвеног развоја 2011 – 2015
Програм

Веза са
стратешким и
секторским
циљевима

2.1.1 Изградња Дома за пензионере
и старије особе

П1

СЦ 3, ОЦ2.2

2.1.2 Организација кућне његе И
помоћи за стара лица без
породичног старања

П1

СЦ 3, ОЦ2.2

2.2.1 Изградња спортске дворане у
Костајници

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

Пројекти / мјере

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

X

2.2.2 Адаптација и опремање Дома
културе

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.3 Изградња спортскорекреативног центра на градској
плажи Пландиште

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.4 Изградња игралишта за мале
спортове у насељу Петриња

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.5 Оснивање бициклистичког
клуба

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.6 Изградња бициклистичких стаза

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.7 Подршка оснивања спортских
клубова

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.8 Изградња трибина код основне

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

X

X

X

Циљне групе
(корисници)

2014.

2015.

X

X

Приватни
предузетник/Јавно
приватно партнерство

Пензионери, старије
изнемогле особе,
инвалиди

X

X

Центар за социјални
рад Костајница

Старе особе-корисници
социјалне помоћи

X

X

Начелник општине

Сви грађани, а нарочито
дјеца, омладина и
спортисти

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Народна
библиотека

Грађани

X

X

Одсјек за развој

Сви грађани

X

X

Носилац/носиоци
имплементације

X

X

X

X

X

X

Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове – Туристичка
органиазција
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одсјек за урбанизам и

Дјеца, омладина
грађани
Дјеца, омладина,
грађани
Дјеца, млади, грађани,
туристи

Грађани
Дјеца, млади, грађани,
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школе “Петар Мећава”

стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвне
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвне
дјелатности – Народна
библиотека
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

2.2.9 Изградња дјечијег игралишта у
насељу Тавија

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.10 Изградња дјечијег игралишта у
Костајници

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.11 Стратегија развоја културе на
локалном нивоу

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.12 Израда стратегије спорта на
локалном нивоу

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.13 Оснивање тениског клуба

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

2.3.2 Формирање одјељења
пољопривреднихтехнолога у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

2.4.1 Оспособљавање тима за израду
пројеката према предприступним
фондовима ЕУ

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

2.4.2 Организовање обука за
управљање пројектним циклусом

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

2.2.14 Развој кадровских потенцијала
у култури
2.3.1 Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца и
текстилаца у средњошколском
центру

X

X

X

X

X
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X

X

Народна библиотека
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Средњошколски центар
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Средњошколски центар
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене

спортисти

Становништво Тавије

Грађани Костајнице

Грађани

Спортски радници

Млади
Радници у култури
Предузетници инвеститори

Предузетници

Административна
служба
Административна
служба
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према стандардима ЕУ
2.4.3 Организовање студијских
посјета општинама и градовима у
земљи и иностранству и размјена
добрих пракси

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

X

X

2.4.4 Подршка раду удружењима
грађана

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

2.4.5 Потписан споразум о
заједничкој сарадњи између
општина (БиХ РХ)
2.5.1 Асфалтирање локалних путева,
улица и тротоара (тротоари у улици
Ранка Шипке и Петра Пеције)
2.5.2 Наставак изградње регионалног
пура Р-475 Костајница-Приједор
2.5.3 Завршетак изградње
заобилазнице

П5
П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6
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дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Административна
служба - Предузетници

Удружења грађана

Начелник општине

Грађани

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

Становништво

X

X

Начелник општине

Становништво

X

X

Начелник општине

Становништво

2.5.4 Изградња уличне расвјете

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

2.5.5 Реконструкција ниско-напонске
мреже

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.6 Изградња аутобуске станице

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.7 Изградња Блока 1

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.8 Изградња пословно-тржног
центра

П5

СЦ1, СЦ2
ОЦ2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Одсјек за
развој
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове/Партнер
Одсјек за урбанизам и
стамбенко комуналне
послове – Одсјек за
развој
Одсјек за развој

Становништво

Становништво

Становништво

Грађани - Предузетници

Грађани
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Међуопштинска сарадња
Један од програма друштвеног развоја директно се односи на међуопштиснку и прекограничну сарадњу (Програм 4: Изградња
капацитета за прекограничну и међуопштинску сарадњу). Његовом реализацијом је потребно створити претпоставке за припрему и
имплементацију заједничких пројеката више општина.
Међуопштинску и прекограничну сарадњу потребно је успоставити у циљу увођења добрих пракси у локалну самоуправу и унапређења
услуга које се пружају грађанима. Посебно је важно сагледати могућности међуопштинске сарадње у имплементацији пројеката као што
су изградња Дома за пензионере и старије особе (са Козарском Дубицом), у области заједничке изградње и кориштења спортских
капацитета и стварања заједничке туристичке понуде, као што је то наведено у сектору економског развоја.
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4.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
Преглед најважнијих индикатора на нивоу секторских циљева плана друштевног развоја дат је у
наредном табеларном прегледу.
Секторски циљ
ОЦ2.1. Успостављен тренд
позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање
здравља и социјалне сигурности
становништва до 2014. године

Индикатори на нивоу секторског
циља

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу

• Бесплатно додијељено 30
плацева или станова младим
брачним паровима

• Број рођених већи од броја
умрлих

• Изграђен Дом за пензионере

• Збринуто 100 старих и
изнемоглих

ОЦ2.3. Осигуран проактивни
приступ младих у запошљавању и
партиципација у одлучивању до
2015. године

• Отворена 4 нова смјера занимања у Средњошколском
центру према потребама
тржишта рада
• Стипендирање за
дефицитарна занимања

• Обухваћено укупно 100
ученика
• 20 стипендија годишњ
• Запошљавање младих
брачних парова (15 годишње)

ОЦ2.4. Створена средина с веома
развијеним спортским
садржајима који унапређују
здравље младих и отварају нове
туристичке могућности до 2016.
године

• Изграђена спортска дворана

• Број младих који се баве
спортом удвостручен до краја
2016. године

ОЦ2.5. Створен центар
прекограничне и међуопштинске
сарадње и трговине до 2016.
године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство
грађана и пословне заједнице
унапређеном инфраструктуром до
2016. године

• Употпуности оспособљен тим
за израду пројеката по ЕУ
стандардима

• Унапређена локална
инфраструктура

• Реализована два већа ЕУ
пројекта прекограничне
сарадње
• 10 пројеката међуопштинске
сарадње до краја 2016. године
• Изграђена аутобуска станица
• Асфалтирано 20 км локалних
путева
• 5 км уличне расвјете до краја
2016. године
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4.3. План заштите животне средине
4.3.1. Секторско фокусирање
СWОТ анализа заштите животне средине општине Костајница
СНАГЕ


Богато природно наслијеђе (ријека Уна, брдо
Баљ, шума питомог кестена);



Релативно добро очувана животна средина;



Разноврсност биљног и животињског свијета;



Довољне количине питке воде;



Редовна и стална контрола квалитета воде;



Урађена санација постојеће локалне депоније.

ПРИЛИКЕ
 Коришћење средстава Европске Уније-IPA
фондови;
 Значајне инвестиције у најави: ауто пут Бања
Лука – Градишка, завршетак заобилазнице
магистралног пута М-14 и регионалног пута Р475;
 Расположивост развојних фондова Инвестиционо-развојнa банкa РС
 Израде стратегија, студија и пројеката
међуопштинског и регионалног значаја као и

СЛАБОСТИ
 Ниска еколошка свијест грађана;
 Лоша међусекторска и међуопштинска
сарадња;
 Неријешени односи у пограничном подручју са
РХ;
 Непостојање мониторинга животне средине;
 Недостатак финансијских средстава за
рјешавање проблема животне средине;
 Непостојање стратегија, студија и пројеката из
области заштите животне средине;
 Непостојање просторно-планске
документације;
 Дотрајала градска водоводна мрежа;
 Нема пречишћавања отпадних вода;
 Пропусност одводних канализационих цијеви;
 Испуштање отпадних канализационих вода у
отворене канале и водотоке;
 Септичке јаме нису у складу са модерним
техничким рјешењима;
 Непрописна експлоатација шљунка у ријечним
коритима;
 Угроженост одређених дијелова општине од
плавних вода;
 Постојање дивљих депонија;
 Непостојање организованог сортирања отпада;
 Неутврђена и неизвјесна регионална депонија;
 Слабо кориштење алтернативних енергетских
извора;
 Слаба термичка изолација стамбених и
привредних објеката
ПРИЈЕТЊЕ





Климатске промјене;
Елементарне непогоде;
Глобална економска криза;
Проблеми везани за риступ граничном
подручју (Уна – канал Унчице)
 Непоштовање законске регулативе у вези са
заштитом животне средине, климатске
промјене
 Недостатак стручног кадра у овој области.
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кроз интензивирање напора на заштити
животне средине и едукацију грађана.

У домену заштите животне средине општина Костајница посебну пажњу треба да посвети
максимизирању својих најбитнији снага које укључују богато природно насљеђе са разноврсним
биљним и животињским свијетом и водним богатством и још увијек релативно очувану животну
средину. Прилике се отварају у области коришћења средстава ЕУ и израде стратегија, студија и
пројеката међуопштинског и регионалног значаја као и кроз интензивирање напора на заштити
животне средине и едукацију грађана.
Општина треба да се посвети минимизирању главних слабости и пријетњи које утичу на животну
средину. Најбитније слабости су углавном везане уз ниску еколошку свијест грађана, непостојање
система за праћење стања и недостатак средстава за заштиту животне средине, неријешене
проблеме са канализацијом и крутим отпадом и проблеме ниске енергетске ефикасносту.
Најизраженије пријетње представља непоштовање законске регулативе у вези са заштитом
животне средине, климатске промјене и недостатак стручног кадра у овој области.
4.3.2. Развојни циљеви заштите животне средине
Дефинисани су сљедећи циљеви заштите жувотне средине општине Костајница:
ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем на 85 % становништва општине
до 2016. године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњено 70% дивљих
депонија до 2013. године
ОЦ3.5. Израђена стратешка просторно – планска и еколошка документација до 2013. године
ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до 2015. години
Трећи стратешки циљ стратегије развоја општине Костајница (3. Створен угодан амбијент за живот
и одмор у отвореној и еколошки чистој средини) директно обухвата сектор заштите животне
средине.
Секторски циљ ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем до 2015. године
Секторски циљ 1 доприноси реализацији два стратешка циља:
СЦ1. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ3.1. такођер је у вези са реализацијом једног циља друштвеног развоја
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром
Секторски циљ ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
Секторски циљ ОЦ3.2 доприноси реализацији два стратешка циља:
• СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
52
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Секторски циљ 2 доприноси реализацији једног циља економског развоја:
• ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици)
Секторски циљ ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015.
Секторски циљ ОЦ3.3 такођер доприноси реализацији два стратешка циља:
• СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
као и једног циља из сектора економског развоја:
• ОЦ1.3.Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици)
Секторски циљ ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до 2013. године
Секторски циљ ОЦ3.4 доприноси реализацији једног стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
као и једног циља из сектора друштвеног развоја:
• ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва
Секторски циљ ОЦ3.5. Израђена просторно-планска и еколошка документација до 2013. године
Секторски циљ ОЦ3.5 доприноси реализацији трећег стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ 5 доприноси реализацији једног циља економског развоја:
• ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура као и два циља из сектора друштвеног развоја:
Секторски циљ ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до 2015. године
Секторски циљ ОЦ3.6 такођер доприноси реализацији трећег стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ3.6 доприноси реализацији једног циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље
младих и отварају нове туристичке могућности
Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Најзначајнији стратешки документ из области животне средине на нивоу БиХ је Акциони план
заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП). Осам приоритетних области НЕАП-а су:
• Водни ресурси/отпадне воде
• Одрживи развој руралних подручја
• Управљање животном средином (информациони систем/ интегрално планирање/
едукација)
• Заштита биолошке и пејзажне разноликости
• Отпад/управљање отпадом
• Привреда/одрживи развој привреде
• Јавно здравље
• Деминирање
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Иначе, области - «Законско и институционално јачање» и «Израда документационе основе за
планирање и управљање животном средином» су препознате као услов за имплементацију
предвиђених активности у свим другим областима.
Секторски циљеви 1, 2 и 3 су повезани са приоритетном облашћу 1 - Водни ресурси/отпадне воде,
док је секторски циљ 4 повезан са приоритетном облашћу 5 - Отпад / управљање отпадом.
Интеграција секторских циљева 5 и 6 је присутна са приоритетном облашћу 3 – Управљање
животном средином (информациони систем/интегрално планирање/едукација).
Приоритетне мјере и активности повезане са секторским циљевима 1, 2 и 3 су:
• реализација пројеката дугорочног водоснабдијевања становништва у најугроженијим
регионима у БиХ (посебно повећање учешћа крашких подземних вода за потребе
водоснабдјевања у сјеверозападном и западном дијелу БиХ);
• израда и реализација пројеката за изградњу нових и санацију постојећих система за
пречишћавање отпадних вода;
• санација постојећих и изградња нових канализационих система у најугроженијим
регионима у БиХ;
• изградња нових и довођење постојећих система одбране од поплава (насипи и црпне
станице ), на ниво потребне сигурности, заштите становништва и земљишно-материјалних
добара.
Једно од два приоритетна подручја у оквиру области Отпад / управљање отпадом јесте и
„Уклањање дивљих одлагалишта и санација деградираних подручја“ и оно кореспондира са
секторским циљем 4 (други дио циља).
Приоритетно подручје у оквиру области Управљање животном средином (информациони
систем/интегрално планирање/едукација) под називом „Интегрално планирање простора“
кореспондира са секторским циљем 5.
На нивоу Републике Српске не постоји цјеловити стратешки еколошки документ, као што је то
случај са Федерацијом БиХ. Од стратешких докумената интегралног карактера који се баве и
заштитом животне средине треба поменути Просторни план Републике Српске до 2015. Године и
Стратешки план руралног развоја РС 2010 – 2015.
Просторни план Републике Српске до 2015. Године дефинише више општих и појединачних
циљева заштите животне средине, од који су неки у директној вези са секторским циљевима 2 и 4
и то:
•
смањење отпада и његова рециклажа,
•
заштита вода од загађења (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из
насеља и индустријских погона, заштита подземних и геотермалних вода, заштита
водотока).
Иначе, у поглављу „Снабдијевање водом за пиће“ као два главна изворишта воде у општини
Костајници за водоснабдијевање до краја планског периода се наводе Мраово поље (подземна
вода) и ријека Уна.
У поглављу о управљању отпадом се између осталих наводе двије планске мјере које имају јасну
везу са секторским циљем 4:
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уклањање дивљих одлагалишта отпада, санација деградираних подручја и постојећих
депонија,
сортирање отпада према врстама.

Такођер, Просторни план Републике Српске у поглављу „Даље просторно и урбанистичко
планирање“ (стр. 218 и 219) наглашава потребу за израдом стратешке просторно – планске
документације: регионалних просторних планова, просторних планова посебних подручја,
просторних планова општина и урбанистичких планова, што кореспондира са секторским циљем
5.
Други значајан стратешки документ интегралног карактера који се баве и заштитом животне
средине, а који је донесен на ентитетском нивоу, јесте Стратешки план руралног развоја РС 2010 –
2015. Стратешки циљ 3 из овог документа – Побољшање услова живота и увођење веће
разноликости код остваривања прихода у руралној економији, односно специфични циљ 3.1 –
Изградња и одржавање сеоске инфраструктуре кореспондира са секторским циљем 1. Конкретна
кореспондирајућа мјера у оквиру овог специфичног циља јесте „суфинансирање изградње сеоских
водовода“. Такође, и секторски циљ 2 се може повезати са стратешким циљем 3 и специфичним
циљем 3.1 (дјелимично), али са другом мјером – Побољшање начина збрињавања отпадних вода
у руралним подручјима.
Подмјера под називом „Финансирање трошкова уклањања и санације дивљих депонија“ у оквиру
стратешког циља 2 – Очување природе и рационално газдовање природним ресурсима се може
несумњиво повезати са секторским циљем 4.
4.3.3. Програми, пројекти и мјере
Ради реализације плана заштите животне средине припремљено је 24 пројеката и мјера
груписаних у 6 програма:
• Програм 1: Побољшано водоснабдијевање (веза са стратешким циљевима 2 и 3 и
оперативним циљем 1 плана заштите животне средине);
• Програм 2: Рјешавање проблема отпадних вода (веза са стратешким циљевима 2 и 3 и
оперативним циљем 2 плана заштите животне средине);
• Програм 3: Уређење и регулација канала и водотока (веза са стратешким циљевима 2 и 3
и оперативним циљем 3 плана заштите животне средине);
• Програм 4: Увођење селекције чврстог отпада и рјешавање проблема дивљих депонија
(веза са стратешким циљем 3 и оперативним циљем 54плана заштите животне средине);
• Програм 5: Израда стратешке документације у области животне средине (веза са
стратешким циљем 3 и оперативним циљем 5 плана заштите животне средине);
• Програм 6: Побољшање еколошке едукације (веза са стратешким циљем 3 и
оперативним циљем 6 плана заштите животне средине.
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Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени циљеви заштите животне средине:
средине
Програм 1: Побољшано водоснабдијевање
•Изградња
Изградња водовода “Циглане” и “Чекиновац”
•Ревитализација
Ревитализација постојећег градског водоводног система

Програм 2: Рјешавање проблема отпадних вода
• Изградња канализационог система у насељу Урије и дијелу улице Бранка Ћопића

• Израда пројектно-планске
планске документације за пречишћиваче
• Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода
•Изградња колектора канализације

Програм 3: Уређење и регулација канала и водотока
•Чишћење
Чишћење отворених канала: поток Тавија, поток Бубњарица и Скакавац
Израда пројекта за чишћење и продубљивање канала Унчица
•Чишћење
Чишћење канала на подручју насеља Петриња и Грдановац
•Израда
Израда пројекта регулације водотока потока Тавија
•Уређење
Уређење обале ријеке Уне на подручју општине Костајница

56

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

57

стр

Програм 4: Увођење селекције чврстог отпада и рјешавање проблема дивљих
депонија
•Увођење
Увођење селекције чврстог отпада на 2 локације у градском насељу
•Израда
Израда Студије избора локације трансфер/претоварне станице чврстог отпада за општину Костајница
•Санација
Санација дивљих депонија на ширем подручју градског насеља
•Набавка
Набавка опреме за селективно прикупљање отпада и обнова машинског парка комуналног предузећа
“Комунално” Костајница

Програм 5: Израда стратешке документације у области животне средине
•Израда
Израда Просторног плана општине Костајница
•Израда ЛЕАП-а општине Костајница
•Израда
Израда елабората заштите за сва изворишта на подручју општине Костајница
•Израда
Израда Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
•Израда
Израда општинског плана заштите природе
•Израда
Израда општинског плана управљања отпадом
•Израда
Израда плана заштите ријечног слива Уне

Програм 6: Побољшање еколошке едукације
•Еколошке
Еколошке радионице за дјецу и омладину са подручја општине Костајница
•Еколошка
Еколошка едукација пољопривредних произвођача са подручја општине Костајница
•Еколошко
Еколошко информисање локалног становништва путем локалних медија и промотивног материјала
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Иницијативе међуопћинске сарадње
Најзначајније иницијативе међуопћинске сарадње у домену заштите животне среидне су:
• прекогранична заштита ријеке Уне (у сарадњи са општинама Бихаћ, Цазин, Босанска Крупа, Крупа на Уни, Нови Град, Двор на
Уни, Хрватска Костајница, Хрватска Дубица и Козарска Дубица),
• Уређење корита и обала ријеке Уне (у сарадњи са општинама Крупа на Уни, Нови Град и Козарска Дубица),
• Регионална санитарна депонија за регију Приједор (у сарадњи са општинама Козарска Дубица, Нови Град, Крупа на Уни, Оштра
Лука и Приједор),
• прекогранична заштита шума кестена (у сарадњи са општинама Цазин, Бужим, Двор на Уни, Хрватска Костајница, Хрватска
Дубица, Нови Град и Козарска Дубица),
• заједнички међуопштински програми едукације становништва у области животне средине (у сарадњи са општинама Нови Град,
Козарска Дубица и Приједор).

План заштите и унапређења животне средине 2011 – 2015
Сектор 3: Заштита животне средине

Пројекти / мјере

Програм

Веза са
стратешки
ми
секторским
циљевима
(уписати
број
циља/ева)

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације

2011.

3.1.1 Изградња водовода “Циглане”
и “Чекиновац”

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

3.1.2 Ревитализација постојећег
градског водоводног система

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац/носиоци
имплементације

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
посове, Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове, Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница

Циљне групе (корисници)

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница
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3.2.1 Изградња канализационог
система у насељу Урије и дијелу
улице Бранка Ћопића

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.2 Изградња и реконструкција
канализационог система у
Костајници

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.3 Израда пројектно-планске
документације за пречишћивач

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.4 Изградња уређаја за
пречишћавање отпадних вода

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

3.2.5 Изградња колектора
канализације

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

3.3.1 Чишћење отворених канала:
поток Тавија, поток Бубњарица и
Скакавац

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

3.3.2 Израда пројекта за чишћење и
продубљивање канала Унчица

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

3.3.3 Чишћење канала на подручју
насеља Петриња и Грдановац

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

3.3.4. Израда пројекта регулације
водотока потока Тавија

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

П4

СЦ3
ОЦ3.4;

X

3.3.5. Уређење обале ријеке Уне на
подручју општине Костајнице од
плаже Пирало до ријеке Стригове
3.4.1. Увођење селекције чврстог
отпада на 2 локације у градском
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X

X

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбнео комуналне

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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насељу
3.4.2. Израда Студије избора
локације трансфер/претоварне
станице чврстог отпада за општину
Костајница
3.4.3. Набавка опреме за селективно
прикупљање отпада и обнова
машинског парка комуналног
предузећа “Комунално” Костајница

ОЦ3.5.

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.4.4. Санација дивљих депонија на
ширем подручју градског насеља

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.1. Израда Просторног плана
општине Костајница

П5

3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине
Костајница

П5

3.5.3. Израда елабората заштите за
сва изворишта на подручју општине
Костајница

П5

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.4. Израда Основе заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
општине Костајница

П5

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.5. Израда општинског плана
заштите природе

П5

3.5.6. Израда општинског плана
управљања отпадом

П6

3.5.7. Израда плана заштите
ријечног слива Уне

П6

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;

послове – Комунално
предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Комунално предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће
Одсјек за развој
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјке за урбанизам и
стамбено комуналне

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница Пољопривредници
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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ОЦ3.5.

3.6.1. Еколошке радионице за дјецу
и омладину са подручја општине
Костајница
3.6.2. Еколошка едукација
пољопривредних произвођача са
подручја општине Костајница
3.6.3. Еколошко информисање
локалног становништва путем
локалних медија и промотивног
материјала

61

стр

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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4.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Секторски циљ
ОЦ3.1. Повећана покривеност
квалитетним водоснабдијевањем на 85
% становништва општине до 2016.
године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних вода
до 2015. године

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

Процјена очекиваних исхода са
индикаторима

•

Изграђена водоводна мрежа

•

Изграђена канализациона
мрежа
Изграђен пречистач отпадних
вода

•

Дужина изграђене водоводне
мреже

•
•

•
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи
канали и одводња површинских вода до
2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног
прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до
2013. године

•
•

•
•
•
•

ОЦ3.5. Припремљена стратешка
просторно - планска и еколошка
документације до 2013. године

•
•
•

ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
до 2015. године

•

Реконструисани и санирани
одводни канали
Регулисана корита водотока

Систем селективног
прикупљања отпада
Уклањање дивљих депонија
Урађени просторни план
општине
Урбанистички план градског
насеља, општински план
заштите природе,
Општински програм заштите
ваздуха,
Општински план управљања
отпадом
План заштите ријечног слива
Уне
Одржане еколошке
радионице

•

•
•

Дужина изграђене
канализационе мреже
Физичко - хемијски
параметри воде на
профилу У-7
Дужина реконструисаних
и санираних канала
ријеке Уне
Дужина уређених и
регулисаних корита
водотока
Количина селектираног
отпада за рециклажу
Број дивљих депонија у
општини

•

Степен задовољства
грађана

•

Број одржаних
еколошких радионица и
предавања

62

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

63

стр

5. Оперативни дио
5.1. План имплементације интегрисане стратегије развоја
5.1.1. Оријентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 године
План имплементације 2011 – 2013
Сектор 1: Економски развој

Пројекти / мјере

Програм

1.1.1 Успостављање сервиса за инвеститоре
„Оne-stop-shop“

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011

2012

2013

Носилац/
носиоци
имплементације
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

X

X

Одсјек за равој

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

X

X

Одјељење за
привреду,

1.1.2 Израда каталога за промоцију
инвестиција у Костајници

1.1.3 Wеб страница на енглеском језику и
њемачком језику

1.1.4 Отворена пословна зона површине 14
хектара са свом неопходном
инфраструктуром
1.1.5 Мјера: Обезбијеђене олакшице и
субвенције за регистрацију и отварање

Веза са стратешким
и секторским –
оператиним
циљевима (уписати
број циља/ева)

Циљне групе
(корисници)

Предузетници
/инвеститори

Предузетници
/инвеститори

Предузетници
/инвеститори
Предузетници
/инвеститори
Предузетници
/инвеститори
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предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије
1.1.6 Изградња система за наводњавање
1.2.1 Мјера: Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2 Подршка изградњи прерађивачких
капацитета у пољопривреди

1.2.3 Подизање това јунади, свиња и оваца

финансије и
друштвене
дјелатности
П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ3 ОЦ4

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници
Пољопривред
ници/инвестит
ори

X
X

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој

Предузетници

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

X

Одјељење за
привреду –
Удружење
пчелара

Пољопривред
ници

1.2.4 Изградња клаонице

1.2.5 Подизање плантажа воћа
1.2.6 Организација производње и пласмана
меда

1.2.7 Производња индустријског биља
1.2.8 Производња сточне хране
1.2.9 Производња поврћа у пластеницима
1.2.10 Изградња сточне пијаце и откупне
станице

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

Одсјек за развој

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

Одсјек за развој

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

Одсјек за развој

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници
Пољопривред
ници
Пољопривред
ници
Пољопривред
ници
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1.2.11 Одржавање научног скупа о
производњи здраве хране (РС и РХ)

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

65

стр

X

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

Становништво
- Туристи

1.3.1 Организовање манифестације
„Кестенијада“ са РХ

1.3.2 Заједнички пројекат заштите кестена
1.3.3 Заједничка промоција кестена на
иностраним тржиштима

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвне
дјелатности –
Туристичка
организација

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

Одсјек за развој

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ3 ОЦ5

X

X

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

X

X

X

X

1.3.4 Подизање плантажа кестена

1.3.5 Подршка изградњи прерађивачког
капацитета за кестен

1.4.1.Постављање туристичке сигнализације

1.4.2. Израда рибарске стазе и рибарске
куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке понуде општине
Костајница

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

X

Одсјек за развој
– Турстичка
организација
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Туристичка
организација

Становништво

Инвеститори

Предузетнци инвеститори

Туристи

Одсјек за развој

Грађани

Туристичка
организација –
Одјељење за

Становништво
- Туристи
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1.4.4 Развој руралног туризма

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

66

стр

X

X

X

привреду
Туристичка
организација

Туристи

План имплементације 2011 – 2013
Сектор 2: Друштвени развој

Пројекти / мјере

2.1.2 Организација кућне његе и помоћи за
стара лица без породичног старања
2.2.2 Адаптација и опремање Дома културе

Програм

П1

Веза са стратешким
и секторским –
оператиним
циљевима (уписати
број циља/ева)
СЦ3
ОЦ2.2

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

2.2.4 Изградња игралишта за мале спортове
у насељу Петриња

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011

2012

2013
X

X

X

X

2.2.5 Оснивање бициклистичког клуба
X

X

2.2.6 Изградња бициклистичких стаза
X

Носилац/
носиоци
имплементације
Центар за
социјални рад
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвне
дјелатноси –
Народна
библиотека
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове

Циљне групе
(корисници)
Популација
изнад 65 год

Грађани

Дјеца,
омладина
грађани

Дјеца, млади,
грађани

Дјеца, млади,
грађани Туристи
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стр

2.2.7 Подршка оснивању спортских клубова
П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

2.2.8 Изградња трибина код основне школе
„Петар Мећава“

2.2.9 Изградња дјечијег игралишта у насељу
Тавија

X

X

2.2.10 Изградња дјечијег игралишта у
Костајници
X

2.2.11 Стратегија развоја културе на
локалном нивоу

2.2.12 Израда Стратегије спорта на
локалном нивоу

2.2.13 Оснивање тенсиког савеза

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Народна
библиотека
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и

Дјеца, млади,
грађани

Грађани

Становништво
Тавије

Становништво
Костајнице

Грађани

Грађани,
спортски
радници

Млади
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стр

2.2.14 Развој кадровских потенцијала у
култури

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

X

2.3.1. Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца и текстилаца у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ3, ОЦ 5

X

X

2.3.2 Формирање одјељења
пољопривредних технолога у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

2.4.1 Оспособљавање тима за израду
пројеката према предприступним
фондовима ЕУ

2.4.2 Организовање обука за управљање
пројектним циклусом према стандардима ЕУ

2.4.3 Организовање студијских посјета
општинама и градовима
X

X

X

друштвене
дјелатности
Народна
библиотека
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Средљошколски
центар
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Средљошколски
центар
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој

Радници у
култури

Предузетници/и
нвеститори

Предузетници/и
нвеститори

Административ
на служба

Административ
на служба

Административ
на
служба/Одсјек
за развој
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стр

2.4.4 Подршка раду НВО

2.4.5 Потписан споразум о заједничкој
сарадњи између општина БиХ - РХ
2.5.1 Асфалтирање локалних путева, улица и
тротоара (тротоари у улици Ранка Шипке и
Петра Пеције)

2.5.2 Наставак изградње регионалног пура Р475 Костајница-Приједор
2.5.3 Завршетак изградње заобилазнице
2.5.4 Изградња уличне расвјете

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Начелник
општине
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

Становништво

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

X

X

X

Начелник

Становништво

X

X

Начелник

Становништво

X

X

Начелник

Становништво

П5
П5
П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6
СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.5 Реконструкција ниско-напонске мреже

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.6 Изградња аутобуске станице

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.7 Изградња Блока 1
П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове - Патнер
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове – Одсјек

Удружења
грађана

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво/и
нвеститори
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70

стр
за развој

2.5.8. Изградња пословно-тржног центра

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

Одсјек за развој партнер

Становништво/п
редузетници

План имплементације 2011 – 2013
Сектор 3: Заштита животне средине
Пројекти / мјере

Програм

Веза са стратешким
и секторским
циљевима (уписати
број циља/ева)

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

2011.

2012.

3.1.1 Изградња водовода “Циглане” и
“Чекиновац”

3.1.2. Ревитализација постојећег градског
водоводног система

3.2.1 Изградња канализационог система у
насељу Урије и дијелу улице Бранка
Ћопића

3.2.2 Изградња и реконструкција
водоводног и канализационг система

X

2013.

Носилац/носио
ци
имплементаци
је
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,

Циљне групе
(корисници)

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.2.3 Израда пројектно-планске
документације за пречишћивач

71

стр

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

3.2.4 Изградња уређаја за пречишћавање
отпадних вода

3.2.5 Изградња колектора канализације

3.3.1 Чишћење отворених канала: поток
Тавија, поток Бубњарица и Скакавац

3.3.2 Израда пројекта за чишћење и
продубљивање канала Унчица

3.3.3 Чишћење канала на подручју насеља
Петриња и Грдановац

X

X

стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.3.4 Израда пројекта регулације водотока
потока Тавија

72

стр

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

3.3.5 Уређење обале ријеке Уне од плаже
Пирало до ријеке Стригове

3.4.1 Увођење селекције чврстог отпада на
2 локације у градском насељу
П4

СЦ3
ОЦ3.4

П4

СЦ3
ОЦ3.4

П4

СЦ3
СЦ4

П5

СЦ3
СЦ5

X

X

П5

СЦ3
СЦ5

X

X

3.4.2 Израда Студије избора локације
трансфер/претоварне станице чврстог
отпада за општину Костајница

3.4.4 Санација дивљих депонија на ширем
подручју градског насеља
3.5.1 Израда Просторног плана општине
Костајница

3.5.2 Израда ЛЕАП-а општине Костајница

X

X

X

X

X

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.5.3 Израда елабората заштите за сва
изворишта на подручју општине Костајница
П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.6.2 Еколошка едукација пољопривредних
произвођача са подручја општине
Костајница

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.6.3 Еколошко информисање локалног
становништва путем локалних медија и
промотивног материјала

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.5.5 Израда општинског плана заштите
природе

3.5.6 Израда општинског плана управљања
отпадом

3.6.1 Еколошке радионице за дјецу и
омладину са подручја општине Костајница

послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Пољопривредни
ци

Становништво
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Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.

5.1.2. Индикативни финансијски план за период од три године

Сектор 1. Економски развој
1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.1Успостављање сервиса
за инвеститоре „Оne-stopshop“
1.1.2. Израда каталога за
промоцију инвестиција у
Костајници
1.1.3. Wеб страница на
енглеском језику и
њемачком језику
1.1.4. Отворена пословна
зона површине 14 хектара са
свом неопходном
инфраструктуром
1.1.5. Мјера: Обезбијеђене
олакшице и субвенције за
регистрацију и отварање
предузећа из дрвне, металне
и текстилне индустрије
1.1.6. Изградња система за
наводњавање
1.2.1. Мјера: Израда
Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2. Подршка изградњи
прерађивачких капацитета у
пољопривреди и
производњи здраве хране

1.000,
00 KM

1.000,
00 KM

1.000,
00 KM

4.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

4.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

1.000.0
00,
00 KM

30.000
,00 KM

30.000
,00 KM

30.000
,00 KM

90.000
,00 KM

8.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

6.000,
00 KM

20.000
,00 KM

20.000
,00 KM

100.000
,00 KM
10.000,
00 KM

50.000,
00 КМ

30.000
,00 KM
10.000
,00 KM

25.000
,00 КМ

25.000,
00 КМ
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75

стр

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

Пројекат / мјера

9

1.2.3. Подизање това јунади,
свиња и оваца

55.000,
00 КМ

25.000
,00 КМ

1.2.4. Изградња клаонице

100.000
,00 КМ
100.000
,00 КМ

50.000
,00 КМ
30.000
,00 КМ

10
11

1.2.5. Подизање плантажа
воћа

15.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

13

1.2.6. Организација
производње и пласмана
меда
1.2.7. Производња
индустријског биља

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

14

1.2.8. Производња сточне
хране

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

1.2.9. Производња поврћа у
пластеницима
1.2.10. Изградња сточне
пијаце и откупне станице
1.2.11. Одржавање научног
скупа о производњи здраве
хране (РС и РХ)
1.3.1. Организовање
манифестације „Кестенијада“
са РХ
1.3.2. Заједнички пројекат
заштите кестена

100.000
,00 КМ
125.000
,00 КМ
5.000,0
0 КМ

12

15
16
17

18

19

20

1.3.3. Заједничка промоција
кестена на иностраним
тржиштима

40.000,
00 КМ
100.000
,00 КМ

50.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

15.000
,00 КМ
60.000
,00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

30.000
,00 КМ
30.000
,00 КМ

Донатори

Остало
(навести)

Приват.
извори

Јавна
предузећа

Укупно

Држава

2013

Република
Српска

2012

Кредит

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

ИПА

09.03.2011.

Р.Бр.

Број 3

20.000,
00 КМ

10.00
0,00
КМ

5.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ

15.000
,00 КМ

15.000,
00 КМ
35.000,
00 КМ
3.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ
30.000
,00 КМ
100.00
0,00
КМ
50.000
,00 КМ

75

21
22

23

24
25
26

1

2

3

4
5
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1.3.4. Подизање плантажа
кестена
1.3.5. Подршка изградњи
прерађивачког капацитета за
кестен
1.4.1. Постављање
туристичке сигнализације

10.000,
00 КМ
25.000,
00 КМ

1.4.2. Израда рибарске стазе
и рибарске куће на ријеци
Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке
понуде општине Костајница
1.4.4. Развој руралног
туризма
Укупно за сектор економског
развоја

120.000
,00 КМ

2.1.2. Организација кућне
његе и помоћи за стара лица
без породичног старања
2.2.2. Адаптација и
опремање Дома културе

20.000,
00 КМ

2.2.4. Изградња игралишта за
мале спортове у насељу
Петриња
2.2.5. Оснивање
бициклистичког клуба
2.2.6. Изградња
бициклистичких стаза

5.000,
00 КМ

4.000,
00 КМ
50.000,
00 КМ
2.121.0
00,00
KM

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

5.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

3.000,
00 КМ

1.000,
00
КМ
120.00
0,00
КМ

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
46.000
,00 KM

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
40.000
,00 KM

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
59.000
,00 KM

3.000,
00 КМ
3.000,
00 КМ
145.00 60.000
0,00
,00 KM
KM
Сектор 2. Друштвени развој

10.000
,00 КМ
158.00
0,00
KM

390.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ

5.000,0
0 КМ
20.000,
00 КМ

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ
Република
Српска

2011

76

стр

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Број 3

1.000,
00 КМ

1.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ

0,00

0,00

10.000
,00 КМ
164.00
0,00
KM

295.00
0,00
KM

7.000,
00 КМ
119.00
0,00
KM

22.00
0,00
KM
10.00
0,00
КМ
80.00
0,00
КМ

3.000,
00 КМ
10.00
0,00
КМ
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Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

3.000,
00 КМ

7

2.2.8. Изградња трибина код
основне школе „Петар
Мећава“
2.2.9. Изградња дјечијег
игралишта у насељу Тавија
2.2.10. Изградња дјечијег
игралишта у Костајници
2.2.11. Стратегија развоја
културе на локалном нивоу

35.000,
00 КМ

35.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ
10.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ
5.000,
КМ
1.000,
00 КМ

11
.

2.2.12. Izrada strategije sporta
na loklalnom nivou

5.000,
00 КМ

1.500,
00 КМ

12

2.2.13. Оснивање тениског
клуба
2.2.14. Развој кадровских
потенцијала у култури
2.3.1. Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца
и текстилаца у
средњошколском центру
2.3.2. Формирање одјељења
пољопривредних технолога у
средњошколском центру
2.4.1. Оспособљавање тима
за израду пројеката према
предприступним фондовима
ЕУ
2.4.2. Организовање обука за
управљање пројектним

1.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ
5.000,0
0 КМ

500,00
КМ

8
9
10

13
14

15

16

17

2.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

Остало
(навести)

Донатори

1.000,0
0 КМ

2.2.7. Потицање оснивања
спортских клубова

ИПА

1.000,
00 КМ

6

Приват.
извори

1.000,
00 КМ

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ
Република
Српска

2011

77

стр

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Број 3

3.000,
000
КМ

5.000,
00 КМ

2.000,
00 КМ

3.000,
00
КМ
3.500,
00
КМ

1.500,
00 КМ
500,00
КМ
1.000,
00 КМ

1.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ

2.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

2.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

20.000
,00 КМ

10.000,
00 КМ

10.000
,00 КМ

77
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општинског буџета, у КМ

3.000,
00 КМ

180.000
,00KM

60.000
,00 KM

60.00
0,00
KM

60.000,
00 KM

180.0
00,00
KM

2.4.5. Потписан споразум о
заједничкој сарадњи
општина БиХ РХ
2.5.1. Асфалтирање локалих
путева, улица и тротоара
(тротоари у уцици Ранка
Шипке и Петра Пеције)
2.5.2. Наставак изградње
регионалног пура Р-475
Костајница-Приједор
2.5.3. Завршетак изградње
заобилазнице
2.5.4. Изградња уличне
расвјете

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000.
000,00
КМ

50.000
,00 КМ

50.00
0,00
КМ

50.000,
00 КМ

150.0
00,00
КМ

2.000.0
00,00
КМ
500.000
,00 КМ
50.000,
00 КМ

2.000.0
00,КМ

25

2.5.5. Реконструкција нисконапонске мреже

500.000
,00 KM

250.000
,00 KM

26

2.5.6. Изградња аутобуске
станице

250.000
,00 KM

27

2.5.7. Изградња Блока 1

28

2.5.8. Изградња пословно-

1.000.0
00,00
KM
500.000

19

20

21

22

23
24

100.00
0,00
КМ

Остало
(навести)

1.000,0
0 КМ

Донатори

1.000,
00 КМ

ИПА

1.000,
00 КМ

Приват.
извори

30.000,
00 КМ

18

Јавна
предузећа

Укупно

Кредит

2013

Р.Бр.

2012

Држава

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

2011

циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3. Организовање
студијских посјета
општинама и градовима
2.4.4. Подршка раду НВО

78

стр

Република
Српска

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Број 3

15.000
,00 КМ

2.000,
00 КМ

800.000
,00 КМ

500.000
,00 КМ
50.000
,00
КМ
250.00
0,00
KM
250.0
00,00
KM
800.0
00.00
KM
500.0

200.00
0,00
KM

78

1
2

3

4.
5
6

7
8
9
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тржног центра

,00 KM

Укупно за сектор друштвеног
развоја

6.632.0
00,00
KM

3.1.1. Изградња водовода
“Циглане” и “Чекиновац”

135.000
,00 KM

3.1.2. Ревитализација
постојећег градског
водоводног система
3.2.1. Изградња
канализационог система у
насељу Урије и дијелу улице
Бранка Ћопића
3.2.2. Изградња и
реконструкција водоводног и
канализационг система
3.2.3. Израда пројектнопланске документације за
пречишћивач
3.2.4. Изградња уређаја за
пречишћавање отпадних вода

1.950.0
00,00
KM
110.000
,00 KM

3.2.5. Изградња колектора
канализације

1.950.0
00,00
KM
50.000,
00 KM

3.3.1. Чишћење отворених
канала: поток Тавија, поток
Бубњарица и Скакавац
3.3.2. Израда пројекта за
чишћење и продубљивање

1.400.0
00,00
КМ
5.000,
00 KM

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

116.00
0,00
KM

115.0
114.00
343.5
100.00 3.654.0
00,00
0,00
00,00
0,00
00,00
KM
KM
KM
KM
KM
Сектор 3: Заштита животне средине

350.0
00,00
KM

00,00
KM
1.550.
000,0
0 KM

553.00
0,00
KM

308.5
00,00
KM

135.00
0,00
KM
1.950.
000,00
KM
110.00
0, 00
KM
1.400.
000,00
КМ
5.000,
00 KM

100.000
,00 KM

5.000,0
0 KM

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ
Република
Српска

2011

79

стр

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Број 3

100.00
0,00
KM
1.950.
000,00
KM
50.000
,00
KM
5.000,
00 KM

79
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16

канала Унчица
3.3.3. Чишћење канала на
подручју насеља Петриња и
Грдановац
3.3.4. Израда пројекта
регулације водотока потока
Тавија
3.3.5. Уређење обале ријеке
Уне плаже Пирало до ријеке
Стригове
3.4.1. Увођење селекције
чврстог отпада на 2 локације у
градском насељу
3.4.2. Израда Студије избора
локације
трансфер/претоварне станице
чврстог отпада за општину
Костајница
3.4.4. Санација дивљих
депонија на ширем подручју
градског насеља
3.5.1. Израда Просторног
плана општине Костајница

17

3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине
Костајница

15.000,
00 КМ

3.5.3. Израда елабората
заштите за сва изворишта на
подручју општине Костајница
3.5.5. Израда општинског
плана заштите природе

30.000,
00 КМ

10
11
12
13

14

15

18
19

20.000,
00 KM

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

10.000
,00 KM

10.000
0,00
KM
5.000,
00 KM

5.000
,00 KM
50.000,
00 КМ
20.000,
00 КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ
Република
Српска

2011

80

стр

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Број 3

50.000
,00 КМ
20.000
,00 КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

15.000,
00 КМ

15.000
,00
КМ
65.000
,00
КМ
15.000
,00
КМ
30.000
,00
КМ
10.000
,00
КМ

65.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ

80

20
21

22

23
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Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

3.5.6. Израда општинског
плана управљања отпадом

10.000,
00 КМ

3.6.1. Еколошке радионице за
дјецу и омладину са подручја
општине Костајница
3.6.2. Еколошка едукација
пољопривредних
произвођача са подручја
општине Костајница
3.6.3. Еколошко
информисање локалног
становништва путем локалних
медија и промотивног
материјала

5.000,0
0 КМ

5.000
,00 КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

1500,
00 КМ

Укупно за сектор заштите
животне средине

4.565.0
00,00
KM

1.000,
00
KM

1.000,
00
KM

1.000,
00
KM

3.000,
00
KM

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ
Република
Српска

2011
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Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

09.03.2011.

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Број 3

10.000
,00
КМ
500,00
КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

1500,
00 КМ

3.500,
00 КМ

5.000,
00 КМ

1.950.
000,0
0 KM

10.00
0,00
KM

245.0
00,00
KM

0,00

0,00

50.00
0,00
KM

2.500,
00 КМ

2.500,
00 КМ

1.500,
00 КМ

2.000,
00 КМ

1.976.
500,0
0 KM

329.5
00,00
KM

Укупна вриједност свих пројеката у сектору економског развоја за период 2011 – 2013 износи 2.121.000,00 КМ од тога
1.017.000,00 КМ се односи на пројекате за побољшање услова за предузетнике и инвеститоре (смањење административних процедура,
изградња пословне зоне и субвенције предузећима), за пројекте из области пољопривреде а који се односе на изградњу система за
наводњавање, пројекте у сточарству, воћарству, производњи поврћа те производњи здраве хране планирано је је 700.000,00 КМ. Укупна
вриједност пројеата који се односе на заштиту и промоцију кестена те организовање заједничке манифестације „Кестенијада“ износи
225.000,00 КМ. Пројекти који се односе на развој и промоцију туризма на подручју општине Костајница износе 179.000,00 КМ.
Од укупно планираних средстава за сектор економског развоја из буџета општине је предвиђено 145.000,00 КМ, кредитних средстава
60.000,00 КМ из буџета Републике Српске 158.000,00 КМ, средства из приватних извора 164.000,00 КМ, из предприступних фондова је
предвиђено 295.000,00 КМ, донаторских средстава 119.000,00 КМ, те из осталих извора 22.000,00 КМ. Разлика између ових средстава и
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укупно планираних за сектор економског развоја је та што се дио пројеката протеже и на 2014. и 2015. годину а навели смо укупну
вриједност пројекта.
За пројекте из сектора друштвеног развоја у трогодишњем периоду имплементације потребно је издвојити 5.410.000,00 КМ од
укупно планираних 6.632.000,00 КМ за друштвени сектор у периоду 2011-2015. Процјена је да ће из општинског буџета требати
издвојити 343.500,00 КМ, кредитних средстава 100.000,00 КМ, из буџета Републике Српске 3.654.000,00 КМ, из приватних извора
1.550.000,00 КМ, донаторских средстава 553.000,00 КМ те из осталих извора 308.500,00 КМ. Од укупно планираних средстава за сектор
друштвеног развоја за изградњу спортских објеката и подршку развоју спорта планирано је 114.000,00 КМ, за намјене у култури
(адаптација Дома културе и унапређењу раду запослених у култури) 395.000,00 КМ, за инфраструктурне пројекте планирано је
4.850.000,00 КМ а односи се на изградњу путева (регионални Р-475, заобилазница и локални путеви и улице), изградњу расвјете,
реконструкцију електромреже, изградњу аутобуске станице и Блока I. За пројекте који се односе на припрему особља за предприступне
фондове и студијске посјете другим општинама и градовима у земљи и иностранству за административне раднике и предузетнике
планирана је 51.000,00 КМ.
За пројекте из сектора заштите животне средине за период 2011 – 2013 планирано је 5.965.000,00 КМ. Из буџета општине
Костајница предвиђено је 3.000,00 КМ, из кредитних средстава КФW банке 1.950.000,00 КМ, средства у износу од 10.000,00 КМ
планирана су из буџета Републике Српске, од институција БиХ палнирано је 245.000,00 КМ, донаторска средства у износу од 3.376.500,00
КМ, средства из ИПА фондова у износу од 50.000,00 КМ и из осталих извора 329.500,00 КМ. За пројекте изградње и реконструкције и
изградње водовода планирано је 2.785.000,00 КМ, за пројекте који се односе на изградњу канализације, колектора и пречишћивача
2.865.000,00 КМ, чишћење канала и регулисање водотока 130.000,00 КМ, на санирање дивљих депонија и селективно прикупљање
отпада 40.000,00 КМ, израда просторног плана и планова заштите природе 130.000,00 КМ, те за еколошке едукације пољопривредних
произвођача и младих 15.000,00 КМ.
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5.2. Акциони план за пројекте који се имплементирају у првој години
Акциони план за 2011. годину
Основне информације за праћење
Пројекти/ мјере

Пројекат 1.1.1.
Успостављање
сервиса за
инвеститоре „One
stop-shop“
Пројекат 1.1.2.
Израда каталога
за промоцију
инвестиција у
Костајници
Пројекат 1.1.3.
Веб странице на
енглеском и
њемачком језику
Пројекат 1.2.1.
Израда Стратегије
развоја
пољопривреде и
формирање
пољопривредне
зоне
Пројекат 1.2.9.
Подизње
пластеника за
производњу
поврћа

Веза са програмом

Веза са стратешким и
секторским циљевима

Инидикатори/Активност
и које ће се провести у
2011 години
Сектор 1: Економски развој

Трајање у 2011
(од-до)

Носиоци
имплементаци
је

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

Вриједност
пројекта, за
2011

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

Јануар - децембар

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

Јун - децембар

П1

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Јун - децембар

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Март - децембар

Одсјек за развој

10.000,00 КМ

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Март - децембар

Одсјек за развој

25.000,00 КМ

1.000,00 КМ

8.000,00 КМ
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Пројекат 1.2.10.
Изградња сточне
пијаце и откупне
станице
Потписан
споразум о
прекогрничној
сарадњи између
општина (БиХ и
РХ)
Пројекат 1.3.1
Организовање
манифестације
„Кестенијада“ са
РХ
Пројекат 1.4.2.
Израда рибарске
стазе и рибарске
куће на ријеци
Уни (БиХ – РХ)
Пројекат 1.4.3.
Промоција
туристичке
понуде општине
Костајница
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125.000,00
КМ

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Јануар - јун

Одсјек за развој

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Јануар - јун

Начелник

10.000,00 КМ

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

Октобар

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности,
Одсјек за развој,
Туристичка
организација

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Март - октобар

Одсјек за развој

120.000,00
КМ

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Јануар - децембар

Туристичка
организација

1.000,00 КМ

Сектор 2: Друштвени развој
Пројекат 2.2.8.
Изградња
трибина код
основне школе
Петар Мећава
Пројекат 2.2.11.
Стратегија развоја

П2

СЦ3
ОЦ2.4

Јануар – март

П2

СЦ3
ОЦ4

Јун – децембар

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,

35.000,00 КМ

5.000,00 КМ
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културе на
локалном нивоу
Пројекат 2.2.12.
Израда стратегије
спорта на
локалном нивоу
Пројекат 2.2.13.
Оснивање
тениског клуба

Пројекат 2.4.4.
Подршка раду
НВО
Пројекат 2.5.1.
Асфалтирање
локалних путева,
улица и тротоара
(Тротоари у улици
Ранка Шипке и
Петра Пеције)
Пројекат 2.5.4.
Изградња уличне
расвјете на
подручју општине
Пројекат 2.5.5.
Реконструкција
нисконапонске
мреже

П2

СЦ3
ОЦ4

Јун – децембар

П2

СЦ3
ОЦ2.4

Јануар – јун

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3; оц2.5.

Март – децембар

финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

5.000,00 КМ

1.000,00 КМ

60.000 КМ

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

Март – децембар

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6

Јануар – март

Начелник
општине

50.000,00 КМ

Март – септембар

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

60.000,00 КМ

Март – септембар

Одсјек за

135.000,00

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6

250.000,00
КМ

Сектор 3: Животна средина
Пројекат 3.1.1.

П1

СЦ2 СЦ3
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Изградња
водовода
„Циглане“ и
Чекиновац“

Пројекат 3.1.2
Ревитализација
градског
водоводног
система
Пројекат 3.2.1.
Изградња
канализационог
система у насељу
Урије и дијелу
улице Бранка
Ћопића
Пројекат 3.2.2. и
Пројекат 3.2.5.
Реконструкција
канализационог
система и
изградња
колектора
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ОЦ3.1

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1

Јануар –
септембар

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2.

Март – септембар

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2; ОЦ3.3.

Јануар –
септембар

урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове,
Комунално
Предузеће
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове –
комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове

КМ

1.950.000,00
КМ

110.000.00
КМ

1.950.000,00
КМ
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Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Јавна
предузећа

Држава

1.000,00
КМ
4.000,00
КМ

Ентитет

1.000,
00 КМ
8.000,
00 КМ

Кредит

Финансирае
из
општинског
буџета

Финансирање из осталих извора за 2011. годину

Укупни
орјентациони
трошкови

Пројекат/
мјера

Р.Б.

5.2.1. Детаљан финансијски план за пројекте који се имплементирају у 2011. години

Сектор: Економски развој
1
2

3

4
5
6
7
8

1.1.1.Успостављање службе све на
једном мјесту
1.1.2. Израда каталога за промоцију
општине и израда Веб странице на
енглеском и њемачком језику
1.2.1. Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.9. Подизање пластеника за
производњу поврћа
1.2.10. Изградња сточен пијаце о
откупне станице
1.3.1 Организовање заједничке
манифестације „Кестенијада“ са РХ
Потписан спораузм прекогранчној
сарадњи између општина БиХ и РХ
1.4.3. Промоција туристичке понуде
Укупно за економски развој

4.000,00
КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ
125.000
,00 КМ
10.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

1.000,
00 КМ
175.000
,00 КМ

1.000,00
КМ
11.000,00
КМ

60.000
,00КМ

60.000
,00
КМ

10.000,
00 КМ
30.000,
00 КМ
10.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

5.000,00
КМ
35.000,00
КМ

55.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

43.000,00
КМ

Сектор: Друштвени развој
1
2
3
4

2.2.8. Изградња трибина код
основе школе Петар Мећава
2.2.11. Стратегија развоја културе
на локалном нивоу
2.2.12. Израда стратегије спорта на
локалном нивоу
2.2.13. Формирање тениског клуба

35.000,
00 КМ

35.000,
00 КМ

5.000,о
о КМ

1.500,00
КМ

3.500,00
КМ

5.000,
00 КМ

1.500,00
КМ

3.500,00
КМ

1.000,
00 КМ

500,00 КМ

500,00
КМ
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5

2.4.4. Подршка раду НВО

6

2.5.1. Асфалтирање локалних
путева, улица и тротоара
(Тротоари у улици Ранка Шипке и
Петра Пеције)
2.5.4. Изградња расвејте у насељу
Тавија

7

8

60.000,
00 КМ
250.000
,00 КМ

60.000,
00 КМ

1

3.1.1. Изградња водовода
„Циглане“ и „Чекиновац“

135.000
,00 КМ

2

3.1.2. Ревитализација
водовда

3

3.2.1.Изградња
канализационг
система у насељу Урије и дијелу
улице Бранка Ћопића
3.2.2. и 3.2.5.
Реконструкција
канализационог
система и изградња колектора
Укупно за заштиту животне
средине

4

градског

60.000,00
КМ
250
.000,00
КМ

50.000,
00 КМ

2.5.5. Реконструкција
нисконапонске мреже
Укупно за друшвени развој

466.000
,00 КМ

1.950.
000,00
КМ
110.000
,00 КМ

50.000
,00
КМ
60.000
,00КМ
63.500,00
КМ

285
110.
.000,00
000,
КМ
00 КМ
Сектор. Заштита и унапређење животне средине

500,00
КМ

7.000,00
КМ

135.
000,00
КМ
1.950.
000,00
КМ
110.
000,00
КМ

1.950
.000,00
КМ
4.145.
000,
00 КМ
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1.950.000
,00 КМ
1.950.
000,00
КМ

245.
000,
00 КМ

1.950.000
,00 КМ

За реализацију економског плана развоја за 2011. годину биће потебно обезбједити средстава у износу од 175.000,00 КМ од тога из
општинског буџета 11.000 КМ, остатак је предвиђен кроз финансирање из кредита 60.000 КМ, Буџета Републике Српске 55.000 КМ,
приватних извора 5.000 КМ и донаторска средства у износу од 43.000КМ
За реализацију пројеката из друштвеног развоја у 2011. години треба издвојити 466.000 КМ и то из буџета општине 63.500 КМ, буџета
Републике Српске 285.000 КМ, буџета институција БиХ 110.000,00 КМ, донаторских средстава од 500,00 КМ и из других извора 7.000 КМ
88
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За реализацију пројеката за заштиту животне средине треба издвојити 4.145.000 КМ од чега је кредитних средстава 1.950.000 КМ, из
буџета институција БиХ 245.000 КМ те 1.950.000 КМ донаторских средстава
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5.3. План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала
Имплементација Стратегије развоја општине Костајница у периоду 2011-2020. год. је највећи
изазов за општину Костајница. Реализација Стратегије и број релизованих пројеката ће на крају
сваке године давати тачне податке о томе колико је општина ближе постављеној визији развоја
општине Костајница.
Како би се Стратегија развоја успјешно имплементирала потребно је обезбједити
одговарајуће људске ресурсе. Најбитнији механизам за успјешну реализацију Стратегије је
свакодневно праћење активности на реализацији пројеката из Стратегије, координација свих
актера на имплементацији Стратегији, те извјештавање које може бити иницијатор ажурирања
стратегије.
Израдом Стратегије по методологији за интегрисано планирање локланог развоја (МиПРО)
обједињују се сви сектори на локалном нивоу, актери и заинтересоване стране чије дјеловање
мора бити координирано. Уз успјешно функционисање структура за планирање развоја и стуктура
које ће пратити провођење стратешких докумената, веома је битна координација унутар
Административне службе у имплементацији Стратегије. Да би се Стратегија успјешно
имплементирала веома је важно да буде подржана од стране социо-економских партнера у
општини.
Постојеће стање и организацијске претпоставке за имплементацију Стратегије
Начелник општине има најбитнију улогу у операционализацији и имплементацији Стратегије кроз
јасно успостављање механизама и дефинисања одговорности одсјека, одјељења у погледу
имплементације дијелова Стратегије из њихове надлежности, те обезбјеђивања њихове
координације.
Скупштина општине има кључну улогу у разматрању извештаја о реализацији стратешких
докумената Општине, укључујући и Стратегију развоја као водећег стратешког документа општине
који је основа за креирање и усвајање свих осталих развојних политика Општине.
Административна служба Општине кроз своје службе (Одјељења и одсјеке) припрема програм
развоја општине, просторне и урбаниситчке планове, усваја буџет. Административна служба се
стара о задовољењу потреба грађана у облсти комуналних дјелатности, културе, спорта, социјалне
заштите.
Административна служба општине Костајница састоји се од:
- Начелника и његовог кабинета у којем је и Одсјек за развој
- Одјељења за привреду, финансије и друштвне дјелатности у оквиру којег су одсјеци за финансије
и одсјек за привреду и друштвене дјелатности
- Одјељења за општу управу у оквиру којег су Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове
и Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и инспекцијске послове.
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Начелник
општине
Кабинет
начелника и
Одсјек за
развој

Одјељења за
привреду, финансије и
друштвне дјелатности:
1. Одсјек за финансије ;
2..Одсјек за привреду и друштвене
дјелатности.

Одјељења за општу управу :
1. Одсјек за урбанизам и стамбено
комуналне послове ;
2. Одсјек за борачко-инвалидску
заштиту и инспекцијске послове.

Анализа раскорака између расположивих и нужних ресурса и потребе за прилагођвањем
Анализа показује да унутар општинске администрације постоји основа за организовање планске
функције. С друге стране, ова функција треба бити јасно елаборирана а постојећи капацитети
морају бити дограђени. Надаље, од кључног је значаја унапређење функције прикупљања и
похрањивања података, те с тим у вези формирања и вођења општинске базе података
релевантних за развој, као и ангажовање потребног особља.
•

У општини не постоји довољно развијена култура ушећа грађана у изради локалних
политика. Постоји потреба за јачањем учешћа мјесних заједница, невладиног и пословног
сектора у овим процесима.

•

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији представља солидну основу за
организирање развојне функције, али исти треба бити дорађен у смислу још јаснијег
дефинисања одговорности. Правилник дефинише улоге и одговорности у области развоја
али недовољно простора посвећује планској функцији. Позиција самосталног стручног
сарадника за развој дефинисана у систематизацији представља солидну основу за даљње
унапређење функције планирања у општини.

•

У општини су три упосленика задужена, поред других одговорности, за интеракцију са
социо-економским актерима. И поред наведеног, општина не може бити задовољна
постигнутим нивоом сарадње и даље мјере у правцу јачања ове функције су нужне.

91

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

92

стр

•

Општина не посједује свеобухватну базу података, већ је само један дио података у
електронској форми, те је стога питање базе података неопходних за планирање и
управљање развојем дефинисано као једно од критичних питања које ће захтијевати
посебну пажњу у предстојећем процесу планирања. Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији предвиђено је да више упосленика буде задужено за
прикупљање, обраду и ажурирање података, свако у својој области. Општина може бити
дјелимично задовољна једино стањем података у области пољопривреде.

•

У општинској управи нема нико задужен за израду акционог плана за имплементацију
стратегије и њено праћење. Обзиром на посебан значај ове функције за
операционализацију стратегије развоја, нужно је дефинисати даље начине јачања ове
функције и људских капацитета.

Улоге и одговорности
Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације Стратегије
Улога
Дефинисање
координације
развоја;

Надлежност

одговорности
у
погледу
имплементације
стратегије
Начелник општине

Дефинисање
надлежности
појединачних Начелник општине, начелници одјељења
одјељења/одсјека за припрему пројектних
рпиједлога и имеплементацију пројеката из
акционог плана за 2011. годину
Разрада пројектних приједлога и осигуравање Одјсек за развој, Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне послове, Одјељење за
извора финансирања
привреду, финанисје и друштвене дјелатности
Провођење јавних набавки
Праћење имплементацаије
редовно извјештавње

Службеник за јавне набавке
Стратегије

Формирање и редовно ажурирање
података релевантних за развој

и Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, Одсјек за развој, Скупштина
општине
база Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, Одсјек за развој, Одјељење за
општу управу
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Разрада и усвајање оперативних и финансијских Одјељења,
планова за наредне године имплемантације општине
стратегије

Одсјек

стр
за

развој,

Скупштина

Ажурирање и ревизија секторских планова и Одјељења, Начелник општине, Одсјек за развој,
стратегије
Скупштина општине
Дефинисање кључних потреба за изградњом Начелник, начелници одјељења
капацитета лица укључених у имплементацију
Стратегије
Свеукупна
комуникација
у
погледу Начелник, Одјељење за привреду, финансије и
имплементације стратегије развоја са актерима друштвне дјелатности и Одсјек за развој
ван општинске управе (НВО, привредници,
партнери, виши нивои власти)

5.4 Праћење, вредновање и ажурирање стратегије развоја
Стварни резултати развоја, који произилазе из имплементације интегриране стратегије локалног
развоја, могу бити видљиви и мјерљиви једино уколико општина Костајница, као најодговорнија
за имплементацију стратегије, буде систематски проводила праћење и вредновање реализације
стратегије.
Стога, систематско праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) реализације стратегије
омогућава мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за
предузимање правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне
успјешности реализације стратегије.

Праћење стартегије интегрираног локалног развоја
Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху упоређивања постигнутих
резултата са планираним. Вредновање је засновано на налазима праћења и даје свеукупну оцјену
остварења постављених циљева. Да бисмо управљали имплементацијом стратегије, као и
имплементацијом пројеката, морамо бити у могућности да мјеримо степен остварења
дефинисаних циљева и резултата у одређеном временском периоду, за шта нам служе објективно
провјерљиви индикатори.

Индикатори праћења
Локална развојна стратегија, као конкретан и оперативни алат за дугорочни развој општине,
поставља сет мјерљивих секторских/оперативних циљевима, који су подржани са низом
конкретних индикатора, а који ће се користити за мјерење укупног напретка и остварења
стратегије. Стога, провођење редовног праћења прогреса стратегије ће се темељити на
мјерљивим секторским (друштвени, економски и еколошки), циљевима и њиховим општим
93
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показатељима, као што је наведено у одјељцима: 5.1.4. "Процјена резултата и показатеља за
праћење плана економског развоја"; 5.2.4. "Процјена резултата и показатеља за праћење план
друштвеног развојна", и 5.3.4. "Процјена резултата и показатеља за праћење плана развоја
животне средине.“
Осим тога, конкретни показатељи су постављени такође и на програмско/пројектном нивоу, који
са својом многострукошћу, представљају конктерне показатеље праћења напретка сваког
секторског циља стратегије. Пројектни показатељи дефинирани су у оквиру пројектних приједлога.

Оквир за праћења плана економског развоја је сљедећи:
Секторски/оперативни
циљеви
ОЦ1.1. Изграђена пословна
инфраструктура до 2013.
године
ОЦ1.2. Привучене значајне
инвестиције у дрвну,
текстилну и металну
индустрију до 2014. године
ОЦ1.3. Развијена
производња здраве хране
(пољопривреда, воћарство,
стакленици) до2014. године
ОЦ1.4. Изграђени
капацитети за прераду
пољопривредних
производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам
(угоститељска дјелатност и
транзитни туризам) до
2014. године

Индикатори на нивоу секторског
циља
•

Отворена нова пословна зона

•

Привучене најмање двије
стране инвестиције

•

Континуирана сарадња
предузећа из прехрамбене
индустрије са произвођачима

•

Покренута најмање два нова
прерађивачка капацитета, од
којих један за прераду кестена

•

Број предузећа у туризму
повећан на 50 до краја 2014.
године

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу
•

Најмање 10 активних
производних предузећа

•

Отворено најмање 200
нових радних мјеста у
привреди

•

Најмање 50
пољопривредних увезано
као кооперанти са
предузећима прехрамбене
индустрије

•
•
•

Упослено 50 нових радника
Извезено ? тона производа
Остварен приход од ? КМ

•

Број туристчких посјета
удвостручен до краја 2012.
године у односу на 2010.
годину

Оквир за праћење плана друштвеног развоја је сљедећи:
Секторски циљ
ОЦ2.1. Успостављен тренд
позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање
здравља и социјалне
сигурности становништва до
2014. године
ОЦ2.3. Осигуран
проактивни приступ младих
у запошљавању и
партиципација у

Индикатори на нивоу секторског циља
• Бесплатно додијељено 30 плацева или
станова младим брачним паровима

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу
• Број рођених већи од
броја умрлих

• Изграђен Дом за пензионере

• Збринуто 100 старих и
изнемоглих

• Отворена 4 нова смјера - занимања у
Средњошколском центру према потребама
тржишта рада
• Стипендирање за дефицитарна занимања

• Обухваћено укупно
100 ученика
• 20 стипендија годишњ
• Запошљавање младих
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брачних парова (15
годишње)
• Број младих који се
баве спортом
удвостручен до краја
2016. године

• Изграђена спортска дворана

ОЦ2.5. Створен центар
прекограничне и
међуопштинске сарадње и
трговине до 2016. године

• Употпуности оспособљен тим за израду
пројеката по ЕУ стандардима

ОЦ2.6. Осигурано
задовољство грађана и
пословне заједнице
унапређеном
инфраструктуром до 2016.
године

• Унапређена локална инфраструктура

• Реализована два већа
ЕУ пројекта
прекограничне
сарадње
• 10 пројеката
међуопштинске
сарадње до краја 2016.
године
• Изграђена аутобуска
станица
• Асфалтирано 20 км
локалних путева
• 5 км уличне расвјете
до краја 2016. године

Оквир за праћење плана жаштите и унапређења животне средине:
Секторски циљ
ОЦ3.1. Повећана покривеност
квалитетним водоснабдијевањем на 85
% становништва општине до 2016.
године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних вода
до 2015. године

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

Процјена очекиваних исхода са
индикаторима

•

Изграђена водоводна мрежа

•

Изграђена канализациона
мрежа
Изграђен пречистач отпадних
вода

•

•

Дужина изграђене
водоводне мреже

•

Дужина изграђене
канализационе мреже
Физичко - хемијски
параметри воде на
профилу У-7
Дужина реконструисаних
и санираних канала
ријеке Уне
Дужина уређених и
регулисаних корита
водотока
Количина селектираног
отпада за рециклажу
Број дивљих депонија у
општини

•

•
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи
канали и одводња површинских вода до
2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног
прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до
2013. године
ОЦ3.5. Припремљена стратешка
просторно - планска и еколошка
документације до 2013. године

•
•

•
•
•
•

Реконструисани и санирани
одводни канали
Регулисана корита водотока

Систем селективног
прикупљања отпада
Уклањање дивљих депонија
Урађени просторни план
општине
Урбанистички план градског

•

•
•
•

Степен задовољства
грађана
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•
•
•
ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
до 2015. године

•
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насеља, општински план
заштите природе,
Општински програм заштите
ваздуха,
Општински план управљања
отпадом
План заштите ријечног слива
Уне
Одржане еколошке
радионице

•

Број одржаних
еколошких радионица и
предавања

Кључни задаци и приступ праћењу и вредновању стратегије
Праћење проведбе стратегије ће се организирати кроз сљедеће задатке, и биће покренуто већ у
2011:
- Дефинирање података потребних за постављање индикатора и утврђивање одговорности за
њихово прикупљање;
- Прикупљање почетних података као основе, с обзиром да је већина података доступна у социоекономској анализи стратегије;
- Прикупљање података у захтијеваним интервалима (квартално);
- Анализа резултата, процјена напретка у односу на постављене циљеве и опште индикаторе и
приједлог како би то требало утјецати на даљњу проведбу, па чак и ажурирања стратегије.
Процес прикупљања података за потребе праћења ће бити организован кроз успоставу базе
података, која ће омогућити системско ажурирање података. У ту сврху, електронска база
података израђена у току процес припреме социо-економске анализе користит ће се и даље, те
редовито ажурирати.
Праћење ће бити такође усклађено са циклусом припреме полугодишњих и годишњих извјештаја
од стране одговарајућих статистичких и других институција (статистички заводи, АПИФ/АФИП,
итд).

Одговорност за о праћења и вредновања стратегије
На основу ажурираних података праћење реализације стратегије вршит ће Одсјек за развој и
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Годишње вредновање ће проводити Одсјек за развој и Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, и извијештавати начелника, Скупштину општине и Партнерску групу.

Временска динамика праћења и вредновања
Активности праћења, вредновања и ажурирања појединих дијелова стратегије биће провођене у
одређеним временским периодима, датим у наредној табели.
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Активност праћења и вредновања

Временски оквир

Праћење
реализације
(пројеката, мјера)

Годишње

програма
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Контролно вредновање

Након 3 године за секторске планове, а након 5 година
за стратегију

Ажурирање секторских планова

Дјелимично након 3 године, а комплетно након 5
година

Ажурирање стратегије

Дјелимично након 5 година, а комплетно након 10
година

Финално вредновање

Након 5 година за секторске планове, а након 10
година за стратегију

Улоге и одговорности појединих актера у праћењу и вредновању су дате у Прилогу 2.
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5.5. Синтеза стратегије
Визија развоја:
Општину Костајница видимо као раскршће и центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине, лидера у увођењу савремених
технологија у области дрвопрераде, металопрераде, текстила и производње здраве хране, центар ловног и риболовног туризма и као средину
угодну за живот и одмор, која привлачи туристе и која се истиче својом мултиетничком културом, традицијом и природним љепотама.

СЦ1. Креирано повољно
окружење за развој привреде и
пољопривреде

Стратешки циљеви:
СЦ2. Уређена престижна
СЦ3. Створен угодан амбијент за
инфраструктура (пословна зона,
живот и одмор у отвореној и
пословно-тржни центар,
еколошки чистој средини
саобраћајнице)
Оперативни циљеви:

ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура
до 2013.године
ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у
дрвну, текстилну и металну индустрију до
2014. године
ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране
(пољопривреда, воћарство, стакленици) до
2014. године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду
пољопривредних производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска
дјелатност и транзитни туризам) до 2014.
године

ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне
сигурности становништва до 2014. године
ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у
запошљавању и партиципација у одлучивању до
2015. године
ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским
садржајима који унапређују здравље младих и
отварају нове туристичке могућности до 2016.
године
ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и
међуопштинске сарадње и трговине до 2016.
године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и
пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром до 2016. године

СЦ4. Реализовани потенцијали
прекограничне и међуопштинске
сарадње и трговине

ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним
водоснабдијевањем на 85 % становништва
општине до 2016. године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских
вода до 2015. године
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и
одводња површинских вода до 2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања
и збрињавања отпада и уклоњено 70% дивљих
депонија до 2013. године
ОЦ3.5. Израђена стратешка просторно планска и еколошке документација до 2013.
године
ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до
2015. године

Програми:
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П1. Подстицај развоју привреде
П2. Подршка пољопривредној производњи
П3. Производња и промоција кестена
П4. Подстицај развоју туристичке понуде
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П1. Брига о старим и болесним
П2. Унапређење културе, спорта и квалитета живота
П3. Проактиван приступ запошљавању и знању
П4. Изградња капацитета за прекограничну и
међуопштинску сарадњу
П5. Унапређење инфраструктуре

П1. Побољшано водоснабдијевање
П2. Рјешавање проблема отпадних вода
П3. Уређење и регулација канала и водотока
П4. Увођење селекције чврстог отпада и рјешавање
проблема дивљих депонија
П5. Израда стратешке документације у области
животне средине
П6. Побољшање еколошке едукације

Пројекти и мјере:
1.1.1. Успостављање сервиса за инвеститоре „Оne-stop-shop“
1.1.2. Израда каталога за промоцију инвестиција у Костајници
1.1.3. Wеб страница на енглеском језику и њемачком језику
1.1.4. Отворена пословна зона површине 14 хектара са свом
неопходном инфраструктуром
1.1.5. Мјера: Обезбијеђене олакшице и субвенције за регистрацију и
отварање предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије
1.1.6. Изградња система за наводњавање
1.1.7. Отварање граничног прелаза за теретни саобрачај
1.2.1. Мјера: Формирање пољопривредне зоне
1.2.2. Подршка изградњи прерађивачких капацитета у
пољопривреди
1.2.3. Подизање това јунади, свиња и оваца
1.2.4. Изградња клаонице
1.2.5. Подизање плантажа воћа
1.2.6. Организација производње и пласмана меда
1.2.7. Производња индустријског биља
1.2.8. Производња сточне хране
1.2.9. Производња поврћа у пластеницима
1.2.10. Изградња сточне пијаце и откупне станице
1.2.11.Одржавање научног скупа о производњи здраве хране (РС и
РХ)
1.3.1. Организовање манифестације „Кестенијада“ са РХ
1.3.2. Заједнички пројекат заштите кестена
1.3.3. Заједничка промоција кестена на иностраним тржиштима
1.3.4. Подизање плантажа кестена
1.3.5. Подршка изградњи прерађивачког капацитета за кестен пире
1.4.1. Постављање туристичке сигнализације
1.4.2. Израда рибарске стазе и рибарске куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке понуде општине Костајница
1.4.4. Развој руралног туризма
1.4.5. Изградња излетничке стазе на брду Баљ до Милетиног гроба

2.1.1. Изградња Дома за пензионере и старије особе
2.1.2. Организација кућне његе и помоћи за стара лица без породичног
старања
2.2.1. Изградња спортске дворане у Костајници
2.2.2. Адаптација и опремање Дома културе
2.2.3. Изградња спортско-рекреативног центра на главној плажи / Пирало
/ Пландишту
2.2.4. Изградња игралишта за мале спортове у насељу Петриња
2.2.5. Оснивање бициклистичког клуба
2.2.6. Изградња бициклистичких стаза
2.2.7. Потицање оснивања спортских клубова
2.2.8. Изградња трибина код основне школе „Петар Мећава“
2.2.9. Изградња дјечијег игралишта у насељу Тавија
2.2.10. Изградња дјечијег игралишта у Костајници
2.2.11.Стратегија развоја културе на локалном нивоу
2.2.12. Израда стратегије спорта на локалном нивоу
2.2.13. Оснивање тениског клуба
2.2.14.Развој кадровских потенцијала у култури
2.3.1. Формирање одјељења дрвопрерађивача, металаца и текстилаца у
средњошколском центру
2.3.2. Формирање одјељења технолог у средњошколском центру
2.4.1. Оспособљавање тима за израду пројеката према предприступним
фондовима ЕУ
2.4.2. Организовање обука за управљање пројектним циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3. Организовање студијских посјета општинама и градовима
2.4.4. Подршка раду НВО
2.4.5. Потписивање споразума о заједничкој сарадњи између општина РС
и РХ Асфалтирање локалне путне мреже
2.5.1. Асфалтирање локалних путева, улица и тротоара (тротоари улици
ранка Шипке и Петра пеције)
2.5.2. Наставак изградње регионалног пура Р-475 Костајница-Приједор
2.5.3. Завршетак изградње заобилазнице
2.5.4. Изградња расвјете у насељу Тавија
2.5.5. Реконструкција ниско-напонске мреже
2.5.6. Изградња аутобуске станице
2.5.7. Изградња Блока 1
2.5.8. Изградња пословно-тржног центра

3.1.1. Изградња водовода “Циглане” и “Чекиновац”
3.1.2. Ревитализација постојећег градског водоводног система
3.2.1. Изградња канализационог система у насељу Урије и дијелу улице
Бранка Ћопића
3.2.2. Изградња и реконструкција канализационог система у Костајници
3.2.3. Израда пројектно-планске документације за пречишћиваче
3.2.4. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода
3.2.5. Изградња колектора канализације
3.3.1. Чишћење отворених канала: поток Тавија, поток Бубњарица и
Скакавац
3.3.2. Израда пројекта за чишћење и продубљивање канала Унчица
3.3.3. Чишћење канала на подручју насеља Петриња и Грдановац
3.3.4. Израда пројекта регулације водотока потока Тавија
3.3.5. Уређење обале ријеке Уне на подручју општине Костајница
3.4.1. Увођење селекције чврстог отпада на 2 локације у градском насељу
3.4.2. Израда Студије избора локације трансфер/претоварне станице
чврстог отпада за општину Костајница
3.4.3. Набавка опреме за селективно прикупљање отпада и обнова
машинског парка комуналног предузећа „Комунално“ Костајница
3.4.4. Санација дивљих депонија на ширем подручју градског насеља
3.5.1. Израда Просторног плана општине Костајница
3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине Костајница
3.5.3. Израда елабората заштите за сва изворишта на подручју општине
Костајница
3.5.4. Израда Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
3.5.5. Израда општинског плана заштите природе
3.5.6. Израда општинског плана управљања отпадом
3.5.7. Израда плана заштите ријечног слива Уне
3.6.1. Еколошке радионице за дјецу и омладину са подручја општине
Костајница
3.6.2. Еколошка едукација пољопривредних произвођача са подручја
општине Костајница
3.6.3. Еколошко информисање локалног становништва путем локалних
медија и промотивног материјала
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Прилог 1. Оквирна финансијска конструкција за све секторе
Период имплементација*
Пројект/Мјера

Извори (%)
Издаци

2011

2012

2013

2014

2015

Буџет

Кредит

Ентитет

Држав
а

Јавна
пред.

Приват.
извори

ИПА

Донатори

Остало

Сектор: Економски развој
1.1.1Успоставља
ње сервиса за
инвеститоре
„One-stop-shop“
1.1.2 Израда
каталога за
промоцију
инвестиција у
Костајници
1.1.3 Wеб
страница на
енглеском и
њемачком језику
1.1.4 Отворена
пословна зона
површине 14
хектара са свом
неопходном
инфраструктуро
м
1.1.5 Мјера:
Обезбијеђене
олакшице и
субвенције за

1.000,

100%

00 KM

8.000,

50%

50%

50%

50%

00 КМ

4.000,
00 KM

100%

1.000.0
00,
00 KM

8.000,

100%

00 KM
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регистрацију и
отварање
предузећа из
дрвне, металне и
текстилне
индустрије
1.1.6 Изградња
система за
наводњавање
1.1.7 Отворен
гранични прелаз
за теретни
саобраћај
1.2.1 Мјера:
Израда
Стратегије
развоја
пољопривреде и
формирање
пољопривредне
зоне
1.2.2 Подршка
изградњи
прерађивачких
капацитета у
пољопривреди и
производњи
здраве хране
1.2.3 Подизање
това јунади,
свиња и оваца
1.2.4 Изградња
клаонице

100.00
0,00
KM

50%

50%

10.000,
00 KM

50%

50%

50.000,
00 КМ
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1.2.5 Подизање
плантажа воћа
1.2.6
Организација
производње и
пласмана меда
1.2.7
Производња
индустријског
биља
1.2.8
Производња
сточне хране
1.2.9
Производња
поврћа у
пластеницима
1.2.10 Изградња
сточне пијаце и
откупне станице
1.2.11
Одржавање
научног скупа о
производњи
здраве хране (РС
и ХР)
1.3.1
Организовање
манифестације
„Кестенијада“ са
РХ
1.3.2 Заједнички
пројекат заштите
кестена
1.3.3 Заједничка
промоција
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кестена на
иностраним
тржиштима
1.3.4 Подизање
плантажа
кестена
1.3.5 Подршка
изградњи
прерађи-вачког
капацитета за
кестен
1.4.1
Постављање
туристичке
сигнализације
1.4.2 Израда
рибарске стазе и
рибарске куће на
ријеци Уни (БХРХ)
1.4.3 Промоција
туристичке
понуде општине
Костајница
1.4.4 Развој
руралног(сеоског
) туризма
1.4.5 Изградња
излетнчке стазе
на брду Баљ до
Милетиног гроба
Сектор: Друштвени развој
2.1.1 Изградња
Дома за
пензионере и
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старије особе
2.1.2
Организација
кућне његе И
помоћи за стара
лица без
породичног
старања
2.2.1 Изградња
спортске
дворане у
Костајници
2.2.2 Адаптација
и опремање
Дома културе
2.2.3 Изградња
спортскорекреативног
центра на
градској плажи
Пландиште
2.2.4 Изградња
игралишта за
мале спортове у
насељу Петриња
2.2.5 Оснивање
бициклистичког
клуба
2.2.6 Изградња
бициклистичких
стаза
2.2.7 Подршка
оснивања
спортских
клубова

104

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

105

стр

2.2.8 Изградња
трибина код
основне школе
“Петар Мећава”
2.2.9 Изградња
дјечијег
игралишта у
насељу Тавија
2.2.10 Изградња
дјечијег
игралишта у
Костајници
2.2.11 Стратегија
развоја културе
на локалном
нивоу
2.2.12 Израда
стратегије спорта
на локалном
нивоу
2.2.13 Оснивање
тениског клуба
2.2.14 Развој
кадровских
потенцијала у
култури
2.3.1
Формирање
одјељења
дрвопрерађивач
а, металаца и
текстилаца у
средњошколско
м центру
2.3.2
Формирање
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одјељења
пољопривредни
хтехнолога у
средњошколско
м центру
2.4.1
Оспособљавање
тима за израду
пројеката према
предприступним
фондовима ЕУ
2.4.2
Организовање
обука за
управљање
пројектним
циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3
Организовање
студијских
посјета
општинама и
градовима у
земљи и
иностранству и
размјена добрих
пракси
2.4.4 Подршка
раду
удружењима
грађана
2.4.5 Потписан
споразум о
заједничкој
сарадњи између
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општина (БиХ РХ)
2.5.1
Асфалтирање
локалних путева,
улица и тротоара
(тротоари у
улици Ранка
Шипке и Петра
Пеције)
2.5.2 Наставак
изградње
регионалног
пура Р-475
КостајницаПриједор
2.5.3 Завршетак
изградње
заобилазнице
2.5.4 Изградња
уличне расвјете
2.5.5
Реконструкција
ниско-напонске
мреже
2.5.6 Изградња
аутобуске
станице
2.5.7 Изградња
Блока 1
2.5.8 Изградња
пословно-тржног
центра
Сектор: Заштиа и унапређење животне средине
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3.1.1 Изградња
водовода
“Циглане” и
“Чекиновац”
3.1.2
Ревитализација
постојећег
градског
водоводног
система
3.2.1 Изградња
канализационог
система у насељу
Урије и дијелу
улице Бранка
Ћопића
3.2.2 Изградња и
реконструкција
канализационог
система у
Костајници
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100%

100%

1.950.0
00,00
KM

100%

110.00
0,00
КМ

100%

1.400.0
00,00
КМ

3.2.3 Израда
пројектнопланске
документације
за пречишћивач
3.2.4 Изградња
уређаја за
пречишћавање
отпадних вода
3.2.5 Изградња
колектора
канализације

1.950.0
00,00
КМ

100%
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3.3.1 Чишћење
отворених
канала: поток
Тавија, поток
Бубњарица и
Скакавац
3.3.2 Израда
пројекта за
чишћење и
продубљивање
канала Унчица
3.3.3 Чишћење
канала на
подручју насеља
Петриња и
Грдановац
3.3.4. Израда
пројекта
регулације
водотока потока
Тавија
3.3.5. Уређење
обале ријеке Уне
на подручју
општине
Костајнице од
плаже Пирало до
ријеке Стригове
3.4.1. Увођење
селекције
чврстог отпада
на 2 локације у
градском насељу
3.4.2. Израда
Студије избора
локације
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трансфер/претов
арне станице
чврстог отпада за
општину
Костајница
3.4.3. Набавка
опреме за
селективно
прикупљање
отпада и обнова
машинског парка
комуналног
предузећа
“Комунално”
Костајница
3.4.4. Санација
дивљих депонија
на ширем
подручју
градског насеља
3.5.1. Израда
Просторног
плана општине
Костајница
3.5.2. Израда
ЛЕАП-а општине
Костајница
3.5.3. Израда
елабората
заштите за сва
изворишта на
подручју
општине
Костајница
3.5.4. Израда
Основе заштите,

110

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

111

стр

уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Костајница
3.5.5. Израда
општинског
плана заштите
природе
3.5.6. Израда
општинског
плана
управљања
отпадом
3.5.7. Израда
плана заштите
ријечног слива
Уне
3.6.1. Еколошке
радионице за
дјецу и
омладину са
подручја
општине
Костајница
3.6.2. Еколошка
едукација
пољопривредни
х произвођача са
подручја
општине
Костајница
3.6.3. Еколошко
информисање
локалног
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становништва
путем локалних
медија и
промотивног
материјала
УКУПНО ЗА СВЕ
СЕКТОРЕ (2011-2015):
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Прилог 2: Оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање
стратегије развоја:
Компонента

Опис и подлоге за годишње ажурирање


Пратимо и публикујемо одабране
економске и социјалне индикаторе и
важне
трендове
(демографски,
тржиште рада, економски показатељи
по гранама и врстама пословних
субјеката, стање пољопривреде...).



Стање пословног окружења можемо
пратити путем стандардизованог
анкетирања или фокус групе.



Вреднујемо у којој су мјери остварени
и да ли су још валидни. Ако остварења
нису близу очекиваних, анализирамо
узроке и, по потреби, интервенишемо
у активностима (пројектима) и/или у
самим циљевима.



Ревизију изводимо на основу праћења
реализације програма и пројеката, с
једне стране, и уочених битних
промјена у околностима.

Социоекономска
анализа
(ради се у
битно
скраћеној
верзији)

Ревизија
секторских
циљева

Када се
ажурира

Напомена

Почетак у
априлу (када су
обрађени сви
подаци за
претходну
годину),
завршетак
(публиковање)
у јуну

За овај посао врло је
важно разрадити
процедуру и
усагласити размјену
података са
изворима података
(Завод за
запошљавање, Фонд
ПИО, Пореска
управа...)

Јуни-јули

Вршимо на основу:


Искуства стеченог кроз реализацију
пројеката



Резултата и препорука реализованих
пројеката



Уочених промјена и нових потреба



Ревидираних оперативних циљева.



Утврђујемо приоритете за наредну
годину

Годишњи
оперативни
план
имплементац
ије, са
пројектним
формуларим
а



Ревидирамо/комплетирамо пројектне
формуларе/пројектне
задатке
за
приоритетне пројекте

Праћење и

Изводимо на основу:

Ревизија
пројеката



Правимо и усаглашавамо финансијски
план



Комплетирамо план имплементације
и усклађујемо финансијски план за
сљедећу годину са општинским
буджџетом

Добро је да се за
ревизију
оперативних циљева
и пројеката
искористимо
потенцијал
Партнерске групе

Августсептембар

Септембароктобар

Пратимо према

Ажуриран план од
друге половине
октобра иде на јавну
расправу, заједно са
буджџетом.

О резултатима
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Опис и подлоге за годишње ажурирање


Плана имплементације



Разрађених пројектних формулара /
пројектних задатака (очекиваних
резултата)



Извјештаја о реализацији пројеката
(пројектне документације)



Показатеља о оствареним ефектима
(нпр. подаци о увозу и извозу, подаци
Завода за запошљавње...)

Када се
ажурира
динамици
реализације
пројеката и
извјештавања.
Вреднујемо
(дајемо оцјену
остварења и
анализирамо
разлоге) у првој
половини
марта.
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Напомена
праћења и
вредновања
извјештавамо
Партнерску групу,
начелника и
скупштину, у склопу
годишњег
извјештаја о раду.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-63/11
Датум :04.03.2011. 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 04.03.2011. године ,усвојила је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине Костајница за
2010. год.
2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Начелника
општине Костајница за 2010. Год.
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у
„Службеном гласнику општине Костајница “.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.
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СРПСКА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11, тел.387 (0)52-663-139, Фах. 052-663-553

ИЗВЈЕШТАЈ
о
раду Начелника општине Костајница за 2010. годину

Костајница фебруар 2011. год.
116

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

117

стр

УВОД

Чланом 43. Закона о локалој самоуправи прописана је обавеза да Начелник општине подноси
Скупштини општине извјештај о свом раду и раду општинске административне службе.
Рад Начелника општине у извјештајном периоду се темељио на надлежностима које су прописане
чланом 43. Закона о локалној самоуправи, другим законским прописима, Статутом општине те
програмским опредјељењима начелника општине.
Полазећи од Законом прописаних обавеза, тежиште начелниковог рада, поред обавеза који носи
политичка димензија ове функције, било је усмјерено на реализацију следећих задатака:
- Елиминисање сваког вида корупције,
Транспарентно уговарање послова путем тендера за све врсте услуга и укључивање буџетских корисника
- Поштивање законских прописа
Извршење буџета поштујући законске прописе, провођење тендера у складу са Законом о јавним
набавкама,
- Сталне активности на унапређењу рада Административне службе. Јачање на кадровском и
организационом смислу, стално едуковање службеника кроз пројекте ( UNDP, GAP), опремљеност
најсавременијом рачунарском опремом и усвајање нових технологија (у току је опремање одсјека за
урбанизам са савременим програмима из ове области GIS, AUTO CAD) , услови на радном мјесту на
највишем нивоу,
- Рјешење вишка службеника кроз прерасподјелу или размјену са другим институцијама и јавним
предузећима а као крајња опција могућа је отпремнина.
У 2010. години начелник општине Костајница је наставио са провођењем програма у циљу развоја
општине. Елиминацијом корупције и увођењем боље организације рада проблеми су се рјешавали
институционално и у складу са законом. Јачање општинске управе, рационалан и домаћински однос
према добрима, подршка јачању предузећа, континуирана изградња инфраструктуре, снажна подршка
јачању пољопривреде, сталне активности и непрестано присуство у вишим нивоима власти,
међународним оранизацијама, сарадња са другим општинама и прекогранична сарадња су
окарактерисале 2010. годину и дали видљиве резултате које ће се још снажније показати у наредном
периоду а све то да би општина постала квалитетан сервис свих грађана.
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ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
- Општина Костајница даје пуну подршку како финансијску тако и логистичку развоју образовања, културе,
спорта и туризма. Иако је финансијска ситуација тешка општина је успјела да обезбиједи средства у
буџету општине за несметано функционисање организација из ове области, такођер у контактима са
Владом Републике Српске и ресорним министарствима обезбјеђена су и одређена средства из буџета
Републике Српске
- Општина је редовно сервисирала материјалне трошкове за Средњу стручну школу у Костајници те
помогла у остваривању контаката са Министарством просвјете и културе у Влади Републике Српске,
предсједником Републике Српске и разним организацијама што је резултирало реализацијом пројекта
опремања и осавремењивања средњошколског центра у Костајници.
- У области основног образовања општина Костајница је помогла у суфинансирању превоза дјеце у износу
од 3.500,00 КМ на мјесечном нивоу те помогла у обезбјеђивању огријевног дрвета за потребе школе.
Такођер општина је помагала одласке на разна такмичења на која су ишли ученици основне школе,
екскурзије и разне друге активности, посредовала у остваривању контаката са вишим нивоима власти у
првом реду Министарством просвјете у Влади РС, што је имало за циљ несметано функционисање
основне школе.
- Настављена је успјешна сарадња са Народном библиотеком „Невенка Станисављевић“ у организацији
разних културних манифестација које се годинама континуирано одржвају, такођер у протеклој години
основано је аматерско позориште. Општина Костајница је помогла у финансирању рада библиотеке како
би се одржао висок ниво квалитета који посједује Народна библиотека „Невенка Станисављевић“.
- Подршка несметаном раду и нормалном функционисању ЈП „Радио Костајница“, заједничким
активностима ријешен је проблем одашиљача (изграђен властити), носиоци извршне и законодавне
власти су наставили са демократском праксом не мијешања у програмску политику радија поготово у
смислу цензуре, општина је започела са активностима на трајном рјешавању смјештаја и опремања
радија са савременом опремом те активности на рјешавању статуса радија.
- Општина је наставила са подршком развоју спорта, изграђене су трибине на игралишту код ОШ „Петар
Мећава“, редовна подршка ФК „Партизан“ - помоћ у начину организовања (једним дијелом
самофинансирање и тежиште на постојеће кадрове). Карате клуб „Младост“ подршка за несметано
функционисање и одласке на такмичења. Кошаркашки клуб „Костајница“ - помоћ при организацији
такмичења у уличној кошарци. Такођер општина помаже развој нових спортова (Тениски клуб).
- Максимална подршка Туристичкој организацији у обезбјеђивању потребних предуслова за организацију
туристичких догађаја током године како финансијска тако и логистичка: Кестенијада, Уна регата, Духови,
Моторијада, и др. Припрема предуслова за ефикасније функционисање (статус, кадрови). На иницијативу
општине Костајница покренуте су активности на међуопштинској и прекограничној сарадњи не тему
кестена, резултат је потписан споразум о прекограничној сарадњи између општина (10 општина из
Републике Српске, БиХ – Унско-сански кантон, Републике Хрватске)
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- Настављена је коректна сарадња са невладиним организацијама са подручја општине, обезбјеђена је
помоћ која је неопходна за рад, подршка пројектима НВО, активно учешће у пројектима и њихово
суфинансирање. Подржани пројекти Риболовна зона – ИПА фондови, мали пројекти Омладински савјет
Костајница и КК „Костајница“ – при изради Стратегије развоја. У току је обезбјеђење просторија за
удружења која су активна и помоћ при њиховом опремању.
- У области здравства и социјалне заштите општина је заједно за Министарством здравља започела
пројекат реконструкције Дома здравља – породична медицина вриједност 150.000 КМ од чега општина
учествује са 30%. Редовно је вршено издвајање средстава за Центар за социјални рад за финансирање
корисника, ванредне помоћи најугроженим породицама и појединцима те помоћ породицама са више
дјеце (у оквиру недјеље дјетета социјално најугроженим породицама подијељени прехрамбени пакети),
важно је нагласити да су помоћи гледано у постотцима највеће у окружењу.
ПОЉОПРИВРЕДА
Општина Костајница се опредијелила за пољопривреду као један од основних праваца развоја, у
складу с тим кадровски је ојачана пољопривредна служба која се налази при тиму за развој и
пољопривреду Административне службе општине Костајница. Остварена је успјешна сарадња са
Пољопривредним институтом из Бања Луке обезбјеђене бесплатне стручне услуге за пољопривредне
произвођаче свих профила са подручја општине. Започете активности на изради Стратегије развоја
пољопривреде општине Костајница. Успостављена сарадња и постигнути договори са познатим
откупљивачима (прерађивачима) око откупа оних производа за које није било организованог откупа
(поврће, воће). Преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбјеђена значајна
средства за изградњу сточне пијаце и откупне станице ради приближавања тржишта индивидуалним
пољопривредним произвођачима (изградња у току), такођер путем министарства и средстава Агенције за
рурали развој обезбјеђена су значајна средства за изградњу инфраструктуре која је значајна за развој
пољопривреде: путеви, електрификација, сеоски домови и др. У припреми је више активности на
осавремењивању пољопривредне производње за које ће општина пружити финансијску, стручну и
логистичку подршку (подизање пластеника, плантажа, стручне услуге у пчеларству). У наредном периоду
општина ће обезбједити средства за рјешавање одводних канала на подручијима гдје су честе поплаве
које угрожавају пољопривредне усјеве.
ПРИВРЕДА
Сарадња са привредним субјектима на подручју општине је на завидном нивоу.Одјељење за
привреду је максимално убрзало активности на издавњу рјешења за рад пословних субјеката. Општина
константно прати стање привреде, те пружа подршку из њене надлежности, потпуно смо отворени за
рјешавање свих проблема, укључивање Министарства за индустрију (редовни контакти и посјете) која је
резултирала конкретним пројектима од стране Министарства (суфинансирање извозних предузећа са
подручја општине, повољни кредити код ИРБ-а), стална сарадња са Привредном комором која је
отворила канцеларију у Приједору и повезивње са привредницима. Коректан однос са Инвестиционо
развојном банком и комерцијалним банкама, посредовање и подршка за аплицирање према њима.
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Активности на формирању пословне зоне - одређена локација, усвојен регулациони план у току
припреме на откупу земљишта. Пословно-тржни центар у завршној фази ( у 2011. активирање и изградња
објеката. У 2010. години повећан је број запослених у односу на 2008. годину. Општина пружа пуну
подршку и даје иницијативе према општинским предузећима: јачање „Комуналног“ како кадровски тако
и опремом, оно би требало бити будући носилац изградње и одржавања на подручју општине.
ИНФАСТРУКТУРА
На подручју општине Костајница у току 2010. године изграђено је више објеката инфраструктуре,
пословних зона, активности на реконструкцији и адаптацији објеката и пословних зграда од средстава:
општине, кредитног задужења, неповратних средстава Владе РС и донаторских средстава.

1. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
1.1 Локални пут Петриња 800м у вриједности од 78.078,55 КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 70.000,00 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 8.078,55 КМ
1.2 Сеоски домови (Грдановац, Мракодол, Тавија, Зовик), адаптација у вриједности од 33.025,41 КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 32.000,00 КМ
● Буџетска средства општине 1.025,41 КМ
1.3 Сточна пијаца у вриједности од 34.699,57 КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 30.000,00 КМ
● Кредитна средства општине у износу од 2.764,19 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 1.935,38 КМ
1.4 Реконструкција НН-мреже у Тавији у вриједности од 65.720,00 КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 34.700,00 КМ
● Средства Електрокрајине Бања Лука у вриједности од 25.819,00 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 2.351,00 КМ
● Средства грађана у вриједности од 2.850,00 КМ
1.5 Изградња трибине код О.Ш. „Петар Мећава“ у вриједности од 33.854,88КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 30.000,00 КМ
● Буџетска средства општине 3.854,88 КМ
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1.6 Изградња прикључног вода 20 Кв, СТС Зечево брдо II 20/04 КвА и реконструкција НН-мреже у
вриједности од 94.228,25 КМ
● Неповратна средства Владе у износу од 58.658,30 КМ
● Буџетска средства општине 1.230,00 КМ
1.7 Санација клизишта у Тавији (Стојаковић)
● Буџетска средства општине у износу од 14.625,94 КМ

2. ПРОЈЕКТИ KfW БАНКА – ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
2.1 Реконструкција транспортног вода и секундарне мреже у вриједности од 1.000.000,00
Еура
● Вриједност изведених радова у 2010. години 206.000.00 Еура
● Буџетска средства општине у износу од 26.324.63 КМ
2.2 Изградња колектора канализације у вриједности од 1.000,000.00 Еура
● Кредитна средства општине 16.693.00 КМ

3. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПОВРАТАК БиХ – ОПШТИНА
КОСТАЈНИЦА У ВРИЈЕДНОСТИ ОД 96.160.00 КМ
3.1 Реконструкција НН – мреже и уличне расвјете у вриједности од 61.173,00 КМ
● Неповратна средства Министарства у износу од 32.103,09 КМ
● Средства Електрокрајине у износу од 25.870,00 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 3.200,00 КМ

4. ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
4.1 П.Г. „Чекиновац“ – капела у износу од 44.960,02 КМ
● Кредитна средства општине у износу од 13.493,27 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 21.466,75 КМ
● Неповратна средства Владе РС 10.000,00 КМ
4.2 Пословно-тржни центар у оснивању
● Кредитна средства општине у износу од 45.869,83 КМ
4.3 Пословна зона „Уна“ у оснивању
● Кредитна средства општине у износу од 8.863,55 КМ
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4.4 Адаптација зграде „Магистрата“
● Кредитна средства општине у износу од 32.187,51 КМ
4.5 Изградња паркиралишта
● Кредитна средства општине у износу од 101.741,01КМ
4.6 Проширење пута у улици „Ташли бунар“ дионица Глигић – ССШ
● Кредитна средства општине у износу 72.816,21 КМ
4.7 Адаптација зграде Дома здравља
● Буџетска средства општине у износу од 46.323,98 КМ
4.8 Трошкови израде пројеката
● Буџетска средства општине у износу од 10.828,20 КМ
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
- Обезбјеђена сарадња на високом нивоу са Владом Републике Српске, Савјетом министара БиХ и другим
институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, те сарадња са значајним страним и домаћим
организацијама и институцијама. Добијена бројна признања и похвале од стране Међународих
организација. У 2010. години општина је укључена у све значајније пројекте како домаћих институција и
организација тако и страних, што је резултирало низом пројеката (изградња инфраструктуре, израда
Стратегије развоја, донирањем опреме за потребе Административне службе, те организовањем обука за
раднике АДС). Успостављена сарадња са Њемачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) што је
резултирало укључивњем у Пројекат јачања локалне самоуправе (12 општина из цијеле БиХ), такођер
општина се пријавила за добијање статуса Бикон шеме и ушла у финални избор. Све ове активности
резултираће новим пројектима од користи за све грађане општине Костајница.
Укључени смо активно на свим активностима прекограничне сарадње, у том смо једна од водећих
општина у РС и БиХ, како би били спремни за слиједећи ИПА позив. Реализација пројекта „Риболовна
зона“ (Костајница, Х. Костајница, Козарска Дубица и Хрв. Дубица). Сарадња са Хрватском Костајнцом по
свим питањима од локалног карактера је веома коректна (туризам – Кестенијада, Регата, међугранична
проблематика – безбједоносна, рјешавање инфраструктурних проблема и питање обраде земљишта).
Општина Костајница је иницијатор међуопштинске и прекограничне сарадње на тему Заштита и
промоција кестена. Сарадња са сусједним општинама на високом нивоу, што омогућује јединствен
наступ према вишим нивоима власти (регионални пут, ријешавње отпада), размјена искустава и знања. Са
општинама у сливу ријеке Уне отворено питање око могућности рјешавања питања проблема поплава, те
сарадања из области екологије уз подршку „GO WADE“, SDC, и „UNA CONSALTINGA“. Кроз Пројекат „GO
WADE“ реализовна студијска посјета Швајцарској што је допринијело успостављањем контаката са
неколико општина у кантону Сент Гален. Отворена сарадња кроз примјењивање добрих искустава у
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пракси, могућност финансијске и друге подршке за рјешавање еколошких проблема у сливу ријеке Уне
(поплаве, отпад, фекалије и др.)
ВИШИ НИВОИ ВЛАСТИ
Остварена стална и континуирана сарадња и подршка од стране Владе РС (ресорна министарства),
Савјета министара БиХ те другим институцијама РС и БиХ. Ријешено низ проблема прије свега
инфраструктурних који су оптерећивали грађане општине Костајница. Уговорено је низ пројеката који ће
се реализовати у наредном периоду.Општину Костајница су у протеклом периоду посјетили сви високи
званичници из Републике Српске, те велики број министара и директора јавних предиуећа из РС, те
значајан број представника заједничких институција БиХ гдје су се упознали са проблематиком на лицу
мјеста што је дало значајне резултате у развоју а посебно у промоцији наше општине. Начелник је био
присутан на свим битним догађајима, посјетама Влади РС, институцијама што је резултирало враћању
угледа општини а том приликом је уговорен и велик број пројеката. Сви нивои власти су упознати са
проблематиком разграничења и врши се стална кампања за рјешавање питања разграничења у складу са
Дејтонским споразумом што је резултирало тим да су представници РС и БиХ приликом свих званичних
посјета делегација БиХ Републици Хрватској а такођер и када су представници РХ долазили у посјету БиХ и
РС презентовали проблем разграничења.
ЗАКЉУЧАК
У години која је обиловала комплексним околностима – негативни ефекти економске кризе која је
утицала на драстично смањење свих врста прихода, губитка великог броја радних мјеста те скоро у
потпуности обустављени грађевински радовови; још увијек фаза изградње институција и сањирања
дугова из претходног периода наслијеђеним великим дефицитом из година када су услови за рад били
далеко повољнији, није било кризе и приходи како од Управе за индиректно опорезивање тако и остали
приходи су до 2008. године били су пуно већи него данас. У свим овим околностима није било нимало
лако обезбиједити услове за јачање и развој општине, због чега резултати остварени по свим сегментима
добивају још већу тежину. Сви показатељи ( Завод за запошљавње, број ново запослених радника је у
2008. години запослено 122 радника, 2009. год. 139 а у 2010. години је запослено 125 нових радника; ,
привредна комора, привреда, инфраструктуре и услуге) говоре да је напредак евидентан и да се са
сигурношћу стварају услови за сталан развој општине и ономе што је циљ – „Општина Костајница као
развијена општина“ . Општина Костајница је у 2010. години је напредовала у свим сегментима, стекла још
већи углед и повјерење код свих субјеката (виши нивои власти, међународне организације, друге
општине и др.) као перспективна локална заједница која изграђује властите капацитете за бољу и
просперитетнију будућност.
НАЧЕЛНИК
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-62/11
Датум :04.03.2011. 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 04.03.2011. године ,усвојила је:

ОДЛУКУ
1.Усваја се Програм рада Начелника општине Костајница за 2011. год.
2.Саставни дио ове Одлуке је
Костајница за 2011. год.

Програм рада Начелника општине

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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СРПСКА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11, тел.387 (0)52-663-139, Фах. 052-663-553

ПРОГРАМ РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Костајница, фебруар 2011.године
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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Упркос економској кризи и смањеним приходима у протеклој години општина Костајница је
рационалним кориштењем расположивих буџетских средстава остварила резултате који су добра
основа за наставак рада на започетим пројектима и планирање нових.
II АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Општинска административна служба ће и у 2011 години наставити како са кадровским јачањем кроз
обуке и размјену добре праксе тако и са техничким осавремењивањем.
Техничко осавремењивање Административне службе се прије свега односи на увођење нових технологија
у АДС првенствено у Одсјек за урбанизам чиме ће се поједноставити, појефтинити и олакшати услуге
грађанима, циљ нам је да се све дозволе и друга документација издаје у рекордном року (кроз обуке
радника и софтвере које ћемо добити у пројекту ГАП-а бићемо једна од најбоље опремљених
Административних служби у окружењу са софтверском опремом)
У потпуности отклонити све недостатке у циљу остварења позитивног ревизорског извјештаја.
Кроз квалитетно стипендирање студента обезбједити властите кадрове за све врсте услуга (прије свега
инспекцијске ) које сада користимо из других општина.
Организацијом рада у АДС оспособити квалитетан развојни тим који ће самостално креирати и
реализовати пројекте у складу са стратегијом развоја.
И у 2011. години наставити са рационалним кориштењем и располагањем буџетских средстава.
Наставити са започетим активностима уласка у посјед и кориштења општинске имовине
Започети процес легализације бесправно изграђених објеката у складу са Законом.
Обезбиједити све предуслове за квалитетно провођење пописа становништва.
Наставити веома успјешну сарадњу и заједничке пројекте са вишим нивоима власти, међународним
организацијама и другим општинама у циљу побољшања рада и ефикасности АДС-а
Такођер наставити са афирмацијом општине стварајући од АДС квалитетан сервис грађана са потребним
условима за рад и савремену технологију.

III ПРИВРЕДА
Наставити снажне активности према Влади РС (ресорним министарствима) како би се
обезбиједила подршка привредним субјктима са подручја наше општине а све у циљу задржавања
постојећих и отварања нових радних мјеста.
Обезбиједити сталну комуникацију са привредницима те обезбијеђење свих релевантних
информација за привреднике.
Стална сарадња са Привредном комором и посредовање између Привредне коморе и
привредника.
Стварање предуслова за бављење предузетништвом кроз изградњу, осавремењивање и
прилагођавање инфраструктуре њиховим потребама (електро-мреже, путеви, вода, канализација).
Кроз стипендирање студената а дајући предност дефицитарним занимањима стварати властите кадрове
за развој привреде.
Омогућавање приправничког стажа по завршетку студија високообразованим кадровима
Завршетак имовинско-правних активности на пословно-тржном центру и припрема за изградњу
различитих садржаја (тржница, аутобуска станица).
126

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

127

стр

Наставити са започетим активностима на пословној (индустријској) зони „Уна“, откуп земљишта,
привлачење инвеститора, доношење одлука и правилника за стимулативне мјере.

IV ПОЉОПРИВРЕДА
Стратегијом развоја пољопривреда је означена као кључна дјелатност у развоју општине, у складу с тим
наставити са активностима на побољшавању и повећању пољопривредне производње.
Израдити Стратегију развоја пољопривреде.
У потпуности ставити у функцију развојни тим и пољопривредну стручну службу, уз подршку министарства
пољопривреде, пољопривредног института и других, пољопривредним произвођачима пружити што
квалитетније стручне услуге.
У сарадњи са предузећима која се баве прерадом пољопривредних производа обезбиједити откуп од
пољопривредних произвођача, изградити сточну пијацу и откупну станицу, посредовати између
пољопривредника и откупљивача.
Подршка увођењу савремених технологија те финансијска и логистичка подршка развоју пластеничке
производње поврћа и плантажног узгоја воћа.
Даљња подршка произвођачима млијека и меса путем израде стручних брошура и савјета.
Наставити са изградњом инфраструктуре неопходне за побољшање пољопривредне производње (путеви,
електрификација, објекти, одводни канали.)
обезбиједити сталан контакт пољопривредне службе и пољопривредника те организовати редовне
едукације и савјетовања.
Остварити тијесну сарадњу и подршку ветеринарске службе.
Циљ у 2011. години је осигурати сигурно тржиште за све врсте пољопривредних производа са наше
општине, квалитетну стручну помоћ и посредовање, те обезбиједити значајну модернизацију и изградњу
инфраструктуре неопходне за пољопривреду.

V ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОБРАЗОВАЊЕ:
Наставак подршке образовним институцијама како би се обезбиједило квалитетно и несметано
функционисање, финансијско-материјална и логистичка подршка: субвенционисање превоза ученика,
материјални трошкови за средњу школу, обезбијеђење огријева за основну школу и друге помоћи свим
наставним и ваннаставним активностима ученика.
Повезивање и посредовање са вишим нивоима власти, организацијама и др. што би резултирало
реализацијом пројеката корисних за школе (опрема, инфраструктура). Сарадња општине и образовних
институција на питању кадровске политике општине, те сарадња на организацији свих значајних
манифестација.

ЗДРАВСТВО:
Активности на пројектима побољшања здравствених услуга и значајно учешће у реновирању и опремању
Дома здравља у смислу осавремењивања и квалитетнијег пружања услуга грађанима, те унапређења
рада породичне медицине. Наставак сарадње са Владом РС, министарством здравља и Фондом здравства
у циљу обезбијеђења финансијских услова за несметано функционисање Дома здравља, са Фондом
здравства договорена промјена статуса пословнице у Костајници у филијалу. Подршка и помоћ за
рјешавање свих административних и других питања.

Наставити са редовном подршком и помоћима Центру за социјални рад.
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СПОРТ, КУЛТУРА, НВО
Системско рјешавање културних, спортских, туристичких и других манифестација и догађаја кроз
оснивање Центра за ове намјене чиме ће се постићи квалитет, одговорност и развој ових дјелатности.
И даље наставити са његовањем свих традиционалних манифестација те обогаћивање културног живота
са новим, посебно са туристичким и спортским догађајима.
Организовати респектабилно Културно-умјетничко друштво и друге видове организовања (Хор, и др.).
Иницирати квалитетније обиљежавање значајних датума из историје општине, Републике Српске, БиХ, те
увођење свих оних који су битни а нису уврштени у календар дешавања.
Подршка удружењима грађана како у финансирању тако и у логистичкој подршци и посредовању према
вишим нивоима власти, међународним организацијама и институцијама и др. за реализацију њихових
пројеката који су од интереса за општину Костајница.
Посебну пажњу посветити борачкој и пензионерској популацији али исто тако и другим угроженим
категоријама становништва.
Понудити одговарајућу подршку приватној иницијативи за организацију свих друштвено значајних
дешавања, те све више промовисати систем јавно-приватног партнерства. Наставити са подршком развоју
спорта на стабилним основама и властитим кадровима (фудбал, карате, кошарка) те помоћ при
формирању нових спортова (тенис, столни тенис, шах, и др.). Отварање модернизованог игралишта за
мале спортове, те наставак изградње у сеоским подручијима.
Побољшати спортске активности (изградњом трибина) током читаве године (мали фудбал, кошарка,
тенис). Иницирати и подржати приватну иницијативу за развој спорта и спортских манифестација.
Обезбиједити нове пројекте са виших нивоа власти за изградњу спортске инфраструктуре (реновирање и
санација стадиона, пратећих објеката и околине, уређење тениског игралишта, набавка опреме и др.)
VI ИНФРАСТРУКТУРА
У 2011. години у плану су бројни пројекти на осавремењивању и изградњи инфраструктуре.
Обезбијеђена су значајна средства за нове пројекте, а током године ће се договорити још пројеката од
значаја за развој општине Костајница, средствима Владе Републике Српске, домаћих и међународних
институција и организација и др., јавно-приватним партнерством и приватном иницијативом.
У разговору са Владом Републике Српске везано за инфраструктуру посебно ће се апострофирати
питања изградње магистралног пута М-14 и изградња регионалног пута Р-475 Костајница-Приједор.
Преглед пројеката и план изградње, реконструкције и адаптације за која су у потпуности обезбијеђена
средства:

1. KfW – ПРОЈЕКТИ
1.1 Реконструкција транспортног вода и секундарне мреже
● Кредитна средства у износу од 794.000,00 Еура,
● Буџетска средства општине 10.000,00 КМ,
1.2 Изградња колектора канализације
● Донаторска средства у износу од 1.000.000,00 Еура
● Буџетска средства општине 20.000,00 КМ
2. ЕЛЕКТРО МРЕЖА
128

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

129

стр

2.1 Реконструкција НН - мреже: у улици Ранка Шипке и селу Петриња
● Електрокрајина Бања Лука у вриједности од 121.210,00 КМ
● Буџетска средства општине 5.000,00 КМ
2.2 Изградња прикључног вода 20Кв, СТС Зечево брдо II 20/0,4 КвА – 100 КвА и
реконструкција НН мреже
● Електрокрајина Бања Лука у вриједности од 24.011,65 КМ
● Буџетска средства општине 7.000,00 КМ
2.3 реконструкција НН мреже Зовик – Голобрађе
● Електрокрајина Бања Лука у вриједности од 5.410,00 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 2.500,00 КМ

3. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ
3.1 Изградња – модернизација локалних путева
● ГАП – донација у износу од 125.000,00 КМ
● Буџетска средства општине 125.000,00 КМ
3.2 Модернизација и реконструкција улица Бубњарица и Цигланска
● Министарство за избјегла и расељена лица Републике Српске у износу од 70.000,00 КМ
● Буџетска средства општине у износу од 4.500,00 КМ
3.3 Изградња тротоара у улицама Ранка Шипке, Петра Пеције и Ташли Бунар до ССШ
● Донација УНДП у износу од 40.000 УСД
● Бусетска средства општине у износу од 22.500,00 КМ
3.4 Изградња нове улице у Пословно-тржном центру
● Кредитна средства општине 62.000,00 КМ
● Буџетска средства општине 40.000,00 КМ

4. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
4.1 Изградња откупне станице
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● Кредитна средства општине 57.548,00 КМ
● Буџетска средства општине 5.000,00 КМ
4.2 Изградња рибарске куће и уређења обале ријеке Уне
● Донаторска средства 66.000,00 УСД
● Општинска буџетска средства 5.000,00 КМ
4.3 Изградња кеја на плажи „Пландиште“
● Општинска буџетска средства 10.000,00 КМ
● Донаторска средства 3.200,00 КМ
4.4 Изградња одводних канала
● Буџетска средства општине 15.000,00 КМ
● Донаторска средства 10.000,00 КМ
4.5 Адаптација зграде „Магистрата“
● Кредитна средства у износу од 4.596,62 КМ

5.0 ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ
5.1 Пословно тржни центар у изградњи
● Откуп земље од приватних лица у износу од 55.253,28 КМ
● Тржница – припремне радње за изградњу путем Јавно-приватног партнерства
● Аутобуска станица – припремне радње за изградњу путем јавно-приватног партнерства
5.2 Пословна зона „Уна“ у оснивању
● Рјешавање имовинско-правних односа
● Откуп земље од приватних лица према финансијским могућностима
5.3 Пројекат подизања пластеника
● Израда пројекта
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● Окупљање пољопривредника и стручна помоћ у реализацији пројекта
● Помоћ око осигурања пласмана
5.4 Одсјек за развој ће током године радити на изради нових пројекта из Стратегије
развоја, са приоритетом пројеката за која се могу осигурати финансијска средства
VII САРАДЊА СА ВИШИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
У 2011. години општина ће наставити тијесну сарадњу са вишим нивоима власти и наставити
континуитет посјета високих делегација општини Костајница с циљем обезбијеђивња средстава и
логистичке подршке за развој општине а посебно за пројекте од стратешког интереса: обилазница,
регионални пут и др.
Одржавање континуитета сарадње са међународним организацијама и институцијама (KfW,
UNDP, OSCE, GAP, GiZ, GO WADE, IPA фондови) те укључивање у нове пројекте БИКОН, FIRMA, FARMA.
Посебно интевизирати развој пројекта који су у току, а посебно пројекте прекограничне и
међуоптшинске сарадње у циљу развоја инфраструктуре, туризма, заштите од поплава и др.
Наставак активног учешћа на свим важним догађајима, студијским посјетама, семинарима, редовно
присуство у Влади и министарствима што се до сада показало као најважнија активност за прибављање
повјерења и остваривања сарадње, афирмације општине у циљу реализације пројеката за развој
општине.
Стална активност око питања разграничења, упознавање виших нивоа власти са садашњим
стањем које је неповољно по општину Костајница. Аргументовано доказивање и инсистирање на
поштовању Дејтонског споразума, лобирање и медијска кампања.
Сарадња са општинама у окружењу по свим заједничким питањима (инфраструктура, рјешвање
имовинских односа, размјена добрих пракси, заједнички наступ према вишим нивоима власти и
међународним организацијама.
Константно радити на довођењу значајних фактора (домаћих и страних) у посјету општини ради
упознавања и рјешавања нагомиланих проблема из ближе и даље прошлости.
Општина Костајница није била предмет позитивне медијске кампање (слаба присутност) до 2009. Године,
од када је редовно присутна на свим значајним догађајима и медијима, што даје значајан допринос
промоцији и угледу општине.
До 2009. године укљученост у међународну и прекограничну сарадњу била је занемарива, у
посљедне 2,5 године општина је присутна код: OSCE, KfW, UNDP, GAP, GiZ, ИПА фондова, Бикон шеме, GO
WADE, када су у питању међународни фактори, прекогранична сарадња: промоција и заштита кестена
(меморандум о сарадњи 10 општина: Костајница, Бужим, Цазин, Нови Град, Хрв. Костајница, Двор,
Петриња, Топуско, Глина, Вел. Кладуша), ИПА фондови: „Риболовна зона“, међуопштинска сарадња
чишћење канала „Унчице“ Костајница-Хрв.Костајница, регионални пут Р-475 Костајница-Козарска ДубицаПриједор, активности општина у сливу ријеке Уне на спречавњу поплава „Уна консалтинг“ и све општине у
сливу ријеке Уне.
Захваљујем на повјерењу!

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
Марко Чолић, дипл.ек.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : 01-013-60/11
Датум :04.03.2011. 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 04.03.2011. године ,усвојила је:

ОДЛУКУ
1.Усваја се План активности за отклањање неправилности по
Извјештају главне службе за ревизију јавног сектора РС -2009 година.
2.Саставни дио ове Одлуке је План активности за отклањање
неправилности по Извјештају главне службе за ревизију јавног сектора
РС -2009 година.

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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ПЛАН АКТИВНОСТИ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ
СЕКТОРА РС -2009. година

Ред.

Недостаци по извјештају

број

број: РВ051-10

План активности

Носиоци

Рок

Напомена

активности
1.

2.

Постојећа организација и
фукционисање система интерне
контролe, у довољној мјери не
осигурава ефикасно пословање,
поуздано финансијско извјештавање и
усклађеност са важећим прописима
Тачка 3 извјештаја, страна 6

Ускладити Правилиник о интерним
контролним поступцима за
законским прописима

Није презентован извјештај о
извршењу по планираној структури
буџетских средстава и буџетске
потрошње што је онемогућавало
упоређивање извршених и планираних
трошкова, како је дефинисано МРС РС 24 Презентација буџетских
информација по финансијским
извјештајима. Други ребаланс буџета
донесен је 12.02.2010. године, што није
у складу са чланом 20. Закона о
буџетксом систему
Тачка 4.1.1 извјештаја, страна 6

Презентовати извјештаје о
извршењу по планираној структури
буџетских средстава и буџетске
потрошње да би се омогућило
упоређивање извршених и
планираних трошкова у складу са
МРС РС – 24.
Доносити план буџета и ребаланса
у складу са чланом 20. Закона о
буџетском систему.

Начелник Одјељења за
општу управу и Начелник
Одјељења за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
01.05.2011.
Начелник Одјељења за
привреду, финансије и
друштвене дјелатности
Стручни сарадник – главни
књиговођа

30.04.2011.

Континуирано
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СО-е није донјела План и програм
развоја за кориштење најмање
70% остварених средстава по основу
накнаде за кориштење миниералних
сировина
Тачка 4.1.2 извјештаја, страна 6

Ред.
број

Недостаци по извјештају
број: РВ051-10

4.

5.

6.

Службени гласник општине Костајница
Донјети План и програм развоја за
кориштење остварених средстава
по основу накнаде за кориштење
минералних сировина а у складу са
Законом о рударству

стр
СО-е
Секретар СО-е
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
30.03.2011.

План активности

Носиоци
активности

СО-е није донјела програм улагања
средстава дозначених у складу са
Зконом о шумама и не врши се
праћење трошења истих за намјену
утврђену Законом о шумама – развој
неразвијених дијелова Општине
Тачка 4.1.2 извјештаја, страна 6

Донјети Програм улагања средства
дозначених у складу са Законом о
шумама и пратити трошење истих
за намјену утврђену Законом о
шумама

СО-е
Секретар СО-е
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

СО-е није донјела Програм кориштења
средстава од водопривредних накнада
и не врши се праћење трошења истих
за намјену утврђену Законом о водама
Тачка 4.1.2 извјештаја, страна 7

Донјети Програм кориштења
средстава од водопривредних
накнада и вршити праћење
тропшења истих

СО-е
Секретар СО-е
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

СО-е није прописала обавезу плаћања
комуналне накнаде за кориштење
објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње
Тачка 4.1.2 извјештаја, страна 7

Донјети Одлуку о плаћању
комуналне накнаде за кориштење
објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње

СО-е
Секретар СО-е
Одјељење за општу управу

Рок

Напомена

30.03.2011.

Континуирано
пратити

30.04.2011.

Континуирано
пратити

Потребно је
вријеме збор
комплексности
припремања
Одлуке

30.11.2011.
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Појединачни колективни уговор и
Одлука о платама запослених нису
усаглашени
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 7

Усаглашавење Одлуке о платама и
Поејдиначним колективним
уговором

Синдикат АДС-а
Начелник општине
Начелници одјељења

Обрачунат прековремени рад и рад у
нерадне дане без Рјешења начелника
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 7

Издавање Рјешења за
прековремени рад и рад у нерадне
дане

Начелник општине
Начелници одјељења

Ред.
број

Недостаци по извјештају
број: РВ051-10

9.

Одлуком о платама функционера није
дефинисано која просјечна плата
представља основицу
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 7

Доношење Одлуке о платама
функционера

Донешен Закључак којим се умањује
накнада одборницима и члановима
ОИК што је противно Закону о локалној
самоуправи
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 7

Доношење Одлуке од стране СО-е
у складу са чланом 30. Закона о
локалној самоуправи

СО-е
Секретар СО-е

Непотпуна евиденција пређених
километара и потрошње горива по
возилима
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 8

Употпунити евиденцију и утврдити
нормативе потрошње говиа

Одјељење за општу управу

10.

11.

План активности

Носиоци
активности
СО-е
Секретар СО-е
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

28.02.2011.

ОДМАХ

Континуирано

Рок

Напомена

28.02.2011.

ОДМАХ

31.03.2011.
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На позицији уговорених услуга
евидентиране су и услуге по основу
уговора о дјелу, а који су закључивани
за послове који су систематизовани и
за које је требало закључити уговоре о
раду што није у складу са Законом
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 8

Извршити усклађивање

Није донешен интерни акт којим се
дефинише кориштење средстава
репрезентације
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 8

Доношење акта који дефинише
репрезентацију

Начелник општине
Начелници одјељења

31.03.2011.

План активности

Носиоци
активности

Рок

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

ОДМАХ

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Континуирано

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Континуирано

Ред.
број

Недостаци по извјештају
број: РВ051-10

14.

Општина је неисплаћене текуће
помоћи укалкулисала као извршење
буџета у тој години а исплату вршила у
наредној години
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 8

Укалкулисане и исплаћене текуће
помоћи морају бити једнаке

Дознака седстава на име текуће
помоћи није вршена према плану и
степену извршења буџета
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 8

Дознаке средстава вршити
равномјерно

Неадекватан контролни систем код
планирања и праћења извршења
буџета
Тачка 4.1.3 извјештаја, страна 9

Развити адекватан контролни
систем код планирања и праћења
извршења истог

15.

16.

стр
Одјељење за општу управу
Стручни сарадник – главни
књиговођа

31.03.2011.

Напомена
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СО-е није донјела план инвестиционих
улагања
Тачка 4.1.4 извјештаја, страна 9
Општина није донјела интерни
правилник о поступку директног
споразума
Тачка 4.1.5 извјештаја, страна 9
Набавке нису у потпуности вршене
према правилима, условима,
процедурама према Закону о јавним
набавкама
Тачка 4.1.5 извјештаја, страна 10

Ред.
број

Недостаци по извјештају
број: РВ051-10

20.

Није извршена анализа и процјена
наплативости и надокнадивости
доспјелих краткорочних потраживања
и пласмана у циљу предузимања
одговарајућих мјера за њихову наплату
и правилно исказивање финасијских
извјештаја
Тачка 4.3.1 извјештаја, страна 12

21.

У књиговодству је евидентирана
процјењена садашња вриједност као
набавна вриједност, па се обрачун

Доносити план инвестиционих
улагања у текућим годинама

стр
СО-е
Начелник општине
28.02.2011.

Припремити правилник о поступку
директног споразума

Начелник Одјељења за
општу управу

Припремљен
-

Извршити одговарајуће анализе
утврђених неправилности код
спровођења набавки и да
успостави адекватан интерни
контролни систем који ће
осигурати досљедну примјену
Закона о јавним набавкама и
ефикасно трошпење јавних
средстава у складу са одредбама
уговора, планом набавки и
усвојеним буџетом
План активности
Вршити анализу и процјену
наплативности и надокнадивости
доспјелих краткорочних
потраживања и пласмана у циљу
предузимања одговарајућиих
мјера за њихову наплату и
правилно исказивање финасијских
извјештаја (члан 16. Правилника о
рачуноводственој политици за
кориснике буџета Републике)
Правилно вршити обрачун
амортизације

СО-е
Начелник општине
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за општу ураву

Континуирано

Носиоци
активности

Рок

Напомена

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Стручни сарадник – главни
књиговођа

31.03.2011.

Пописна комисија
Стручни сарадник-главни
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амортизације врши на умањену
основицу, а не на набавну вриједност
Тачка 4.3.1 извјештаја, страна 12
22.

23.

Ред.
број
24.

25.

стр
књиговођа

Пословни простори које Општина
издаје у закуп нису евидентирани ни
исказани у финансијским извјештајима
Тачка 4.3.1 извјештаја, страна 12

Предузети потребне радње да се
пословни простори евидентирају и
искажу у финансијским
извејштајима

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатнсоти
Одјељење за општу управу

Обрачун амортизације сталних
средстава је вршен на основу Уредбе о
номенклатури средстава за
амортизацију, са годишњим
амортизационом стопама и начину
обрачуна амортизације, односно
отписа вриједности нематеријалним и
материјалним улагањима (Сл. Гласник
РС 18/93)
Тачка 4.3.1 извјештаја, страна 13
Недостаци по извјештају
број: РВ051-10

Вршити обрачун амортизације у
складу са Уредбом о номенклатури
стредстава за амортизацију.

Пописна комисија

Попис сталних средстава није потпун и
није извршено усаглашавање
књиговодственог и стварног стања.
Тачка 4.3.1 извјештаја, страна 13

Вршити усаглашавање
књиговодстеног и стварног стања.

Није извршена анализа исказаног
дефицита
Тачка 4.3.3 извјештаја, страна 14

Вршити анализу исказаног
дефицита

28.02.2011.

Потребно је
вријеме збор
комплексности
предузимања
наведених радњи

31.12.2011.

Стручни сарадник-главни
књиговођа
28.02.2011.

План активности

Носиоци
активности

Рок

Напомена

Пописна комисија
Стручни сарадник-главни
књиговођа
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

28.02.2011.

31.03.2011.
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27.

28.
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Утврдити утицај одступања у билансу
стања и билансу успјеха на остале
извејштаје
Тачка 4.4 извјештаја, страна 14
Напомене уз финансијке извјештаје
нису састављене у складу са МРС ЈС -1
Презентација финансијских извјештаја,
Правилнику о финансијким
извјештавању и Инструкцији
МинистратваРС
Тачка 4.4 извјештаја, страна 14
Лица одговорна за састављање
финансијских извјештаја нису
евидентирали ванбилансне евиденције
Тачка 4.5 извјештаја, страна 15

стр

Извршити исправке у складу са
одредбама важећег правилника

Стручни сарадник-главни
књиговођа

Припремати напомене уз
финансијске извјештаје у складу са
МРС ЈС- Презентација финансијских
извјештаја, Правилнику о
финансијском извјештавању и
Инстраукцији Министарства

Стручни сарадник-главни
књиговођа

Састављање финансијских
извјештаја препоручујемо да
прибаве документацију везану за
ванбилансну евиденцију и изврши
одговарајућа евидентирања

31.03.2011.

31.03.2011.

Начелник одјељења за
привреду, финансије и
друштвене дјелатности

31.03.2011.

Стручни сарадник-главни
књиговођа
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 5. Закона о територијалној организацији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/09 ), и члана 56. Статута општине Б.
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број :12/05 и 1/07), Скупштина
општине Костајница на сједници одржаној дана 04.03.2011. године доноси следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом Одлуком се врши усклађивање назива општине Костајница са Законом о
територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број:69/09).
Члан 2.
У свим општим и појединачним актима Скупштине општине, Начелника и
административне службе општине који су на снази , а у којима се појављује придјев
„Босанска „ испред назива општине „ Костајница „ се овом Одлуком брише и
преименује само у назив „Костајница. “
Члан 3.
Задужује се Скупштина, Начелник и административа служба општине да у
правним радњама и списима примјењују службено назив „Костајница “, те да ускладе
све натписе, печате, меморандуме, симболе и друго са Законом о територијалној
организацији РС.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „ Службеном гласнику
општине Костајница “.

Број: 01-013-61/11
Датум:04.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг. ,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансник Републике
Српске“, број: 101/04 и 42/05), члана 9. и 17. Закона о статусу функционера јединице локалне
самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05) и члана 56. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине
Костајница на сједници одржаној дана 04.03.2011. године доноси следећу:

ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о плати функционера
oпштине Костајница

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о платама функционера општине Костајница ( „ Службени гласник
општине Костајница“, број : 17/05 и 3/10 ) додаје се нови став два који гласи :
„ Под просјечном платом запослених у административној служби подразумијева се
просјечна плата запослених у административној служби општине остварена у протеклој
години.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница.“

Број:01-013-72/11
Датум:04.03.2011 год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 27. 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), Скупштине општине је на сједници одржаној дана
04.03.2011. године донијела следећу:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде трошкова
одборницима Скупштине општине за обављање функције одборника

Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде трошкова одборницима Скупштине општине за обављање
финкције одборника , број: 01-013-330/08. од 30.12.2008. године ( „Службени гласник општине
Костајница “, број: 17/08 ) члан 1 . се брише, а нови гласи:
„Скупштина општине утврђује висину накнаде трошкова одборника Скупштине општине за
обављање функције одборника у висини 0,5 просјечне плате запослених у
Административној служби општине Костајница остварене у протеклој години.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница “.

Број: 01-013-73 /11.
Датум: 04.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04,,42/05 и 118/05 ), члана 4. Закона о административним таксама и накнадама
– Пречишћни текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број:8/09 ) и члана 56. Статута
општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број :12/05 и 1/07) Скупштина
општине је на сједници одржаној дана 04.03. 2011. године доноси:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о општинским
административним таксама
Члан 1.
У преамбули Одлуке о општинским административним таксама, број:01-013-361/11
од 26.10.2010. год. („Службени гласник општине Костајница“, број :11/10) умјесто ријечи „на
основу члана 17. Закона о административним таксама и накнадама – Пречишћни текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:8/09 )“ треба да стоји:
„ на основу члана 4. Закона о административним таксама и накнадама – Пречишћни
текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број:8/09 )“.
Члан 2.
У члану 5. Одлуке додаје се став два који гласи:
„ Списи и радње који се воде по службеној дужности не подлијежу такси.“
Члан 3.
У члану 13. у Тарифном броју 4. додаје се тачка 4а која гласи:
„ 4а) Одобрење за обављање трговинске дјелатности на мало на пијаци..........50,00 КМ
Члан 4.
У истом члану Одлуке у Тарифном броју 5. додаје се тачка 7а која гласи:
„ 7а) Захтјев за продужење пловидбене дозволе...................................................10,00 КМ
Члан 5.
У глави IV-ТАКСЕ И НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА ,Тарифни број 8.
мијења се и гласи:
1. За изводе из матичних књига ............... ....................................................................... 5,00 КМ
2. за увјерење о држављанству.................................................. ........................................5,00 КМ
3. За увјерења, ако није другачије прописано ..................................................................10,00 КМ
4. за увјерења о слободном брачном стању ....................................................................10,00 КМ
5. за изводе из матичних књига намијењених за иностранство....... ..............................10,00 КМ
6. за увјерења о породичном стању за иностранство .................................................... 10,00 КМ
7. за увјерења о издржавању чланова породице, а ради ослобађања од пореза на плате
радника у иностранству.......................................... ........................ ...............................20,00 КМ
8. За вјенчање плаћа се :
a) вјенчање у просторијама матичне службе у оквиру радног времена....................30,00 КМ
143
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б) вјенчање у просторијама матичне службе ван радног времена.............................60,00 КМ
в)вјенчање ван просторија матичне службе...............................................................100,00 КМ
Члан 6.
Глава IV- OВЈЕРЕ,ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ постаје глава V – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И
ПРЕВОДИ, те се у истој Тарифни број 11. мијења и гласи:
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
1.за овјеру сваког потписа.......................................................................................................... 3,00 КМ
2. за овјеру аутентичности рукописа, или за овјеру преписа од сваког полутабака
оригинала............................................................................................. ........................................3,00 КМ
3.за овјеру аутентичности рукописа, или за овјеру преписа на лист хартије од једне стране
формата А4.................................................................................................................................1,00 КМ
НАПОМЕНА:
1. Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије стране формата “А4”.
2. Ако је рукопис или препис писан на страном језику, за овјеру аутентичности рукописа или
преписа плаћа се двострука такса из тачке 2. овог тарифног броја.
Члан 7.
Тарифни број 15. се мијења и гласи:
1. За овјеру потписа на уговорима, према уговорној вриједности, плаћа се такса:
- до 500,00 КМ ............................................................................................................................10,00 КМ
- од 500,00 – 1.000,00 ................................................................................ ...............................15,00 КМ
- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ ........................................................................ ..............................20,00 КМ
- преко 5.000,00 КМ ...................................................................................................................25,00 КМ
Ако вриједност у уговору није назначена, плаћа се................................................................30,00 КМ
2. За овјеру потписа на пуномоћју ............................................................... .............................5,00 КМ
3. За овјеру потписа за регистрацију предузећа ..................................................................10,00 КМ.“
Члан 8.
Глава V- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА постаје глава VI – ТАКСЕ ИЗ
ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, те се у Тарифном броју 17.иза става један додаје
став два који гласи:
„За издавање пољопривредне сагласности – пренамјена пољопривредног земљишта у
грађевинско .................................................................................................................40,00 КМ.
Члан 9.
Досадашње главе VI,VII и VIII, постају главе VII,VIII и IX.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „ Службеном гласнику општине
Костајница“.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
Број: 01-013-75/11
Датум:04.03.2011. год.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-76/11
Датум:04.03.2011.
На основу члана 4. Закона о матичној служби („Службени гласник Републике
Српске“, број :111/09) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број :12/05 и 1/07) Скупштина општине је на сједници одржаној
дана 04.03.2011. године доноси:

ОДЛУКУ
о вођењу матичних књига на подручју општине Костајница

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се вођење матичних књига рођених и умрлих на подручју
општине Костајница.
Члан 2.
Матичнe књиге рођених и умрлих за сва насељена мјеста на подручју општине
Костајница води се у јединственој матичној књизи.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о вођењу матичних књига
на подручју општине Костајница број :01-013-133/09 од 29.05.2009. године.
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:01-013-59/11
Датум: 04.03.2011.

На основу члана 4.став 2. Закона о социјалној заштити ( „ Службени гласник Републике
Српске“,број: 5/93 15/96,110/03 и 33/08 ), члана 18.став1. тачка 1.и 3.,члана 30. став 1 . алинеја 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 је на сједници одржаној дана 04.03. 2011. године доноси:

ОДЛУКУ
о додатним видовима социјалне заштите
за 2011 год.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се додатни видови социјалне заштите за кориснике социјалне
заштите на подручју општине Костајница у 2011. год.
Члан 2.
У додатне видове социјалне заштите спадају:
1. Активности по основу реализације пројекта „ Социјализација и рекреација дјеце и
омладине“
- дјеца побједници на регионалним и општинским такмичењима,
- дјеца из породица са лошим материјалним статусом,
- дјеца са посебним потребама,
- дјеца из вишечланих породица,
- дјеца корисници додатка за дјецу,
- браћа и сестре дјеце са посебним потребама.
Активности из тачке 1. овог члана се односе на подршку општине у виду обезбјеђења
џепарца за дјецу ( по 50,00 КМ), израде колективног пасоша и учешћа у трошковима превоза
дјеце до мјеста поласка за десетодневни боравак дјеце на мору у Црној Гори.
Укупно планирани трошкови за 11 дјеце -1000,00 КМ
2. Субвенције станарине
- за породице за које општина није обезбиједила адекватан смјештај сходно Закону о
кориштењу напуштене имовине ( „ Сл.гл.РС“, број:3/96) и Закону о избјеглицама и
расељеним лицима ( “Сл.гл.РС “,26/95 ) – један корисник.
Укупно планирани трошкови -1200,00 КМ (100,00 КМ мјесечно )
3. Субвенција за набавку огревног дрвета( по 3 м2 )
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корисници новчане помоћи из Закона о социјалној заштити,
породице са лошим материјалном статусом-корисници једнократних новчаних помоћи из
Закона о социјалној заштити,
лица корисници алтернативног смјештаја( у Основној школи у Календерима –избјеглице
из Хрватске ),
породице са лошим материјалним и здравственим статусом које имају малољетну дјецу,
корисници додатка за помоћ и његу другог лица чији мјесечни приходи по члану
домаћинства не прелазе износ новчане помоћи за појединца.

Укупно планирани трошкови -2000,00 КМ
4. Помоћ у набавци уџбеника и школског прибора за дјецу основног и средњег
школског узраста по 50,00 КМ :
- дјеци из вишечланих породица са лошим материјалним статусом ( троје и више дјеце ),
- дјеци чији су родитељи корисници неког од права из Закона о социјалној заштити,
- дјеци погинулих бораца и РВИ прве и друге категорије који остварују право на додатак на
дјецу
Укупно планирани трошкови за 29 дјеце -1450,00 КМ
Члан 3.
Поступак за остваривање ових права покреће се на начин који је прописан за
остваривање права утврђен Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Новчана средства за додатне видове социјалне заштите обезбијеђена су у буџету
општине и сваки вид помоћи ће имати своју субаналитику.
Члан 5.
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

На основу члана 57. Статута општине Костајница (“Службени гласник општине
Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на редовној сједници, одржаној
дана 04.03.2011. године, доноси:

ОДЛУКУ
о награђивању успјешних ученика
I
Скупштина општине Костајница награђује ученике 9. разреда основне школе „ Петар
Мећава „ и 4. разреда Средњошколског центра Костајница, како слиједи:
- за постигнут одличан успјех из свих предмета
прописаних наставним планом и
програмом и за примјерено владање у току основног образовања (вуковци) , са новчаним
износом од 50,00 КМ,
- за постигнут одличан успјех из свих предмета прописаних наставним планом и
програмом и за примјерено владање у току основног образовања ( носилац дипломе – ђак
генерације ), са новчаним износом од 100,00 КМ,
- за постигнут одличан успјех из свих предмета
прописаних наставним планом и
програмом и за примјерено владање у току средњошколског образовања (вуковци) са
новчаним износом од 100,00 КМ
- за постигнут одличан успјех из свих предмета прописаних наставним планом и
програмом и за примјерено владање у току средњошколског образовања ( носилац дипломе –
ђак генерације) са новчаним износом од 200,00 КМ,
II
Овлашћује се Начелник општине да од ових институција за сваку школску годину прибави
списак ученика наведених у тачки I ове одлуке, обезбједи и уручи предвиђени износ награђеним
ученицима.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у “Службеном гласнику општине
Костајница“.

Број:01-013-74/11
Датум:04.03. 2011

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНА
Број: 01-013-71/11.
Датум:04.03.2011.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 04.03.2011 год. доноси слиједећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм развоја пољопривреде и подстицајних мјера на подручју
општине Костајница.

2. Саставни дио ове Одлуке је Програм развоја пољопривреде и подстицајних
мјера на подручју општине Костајница.
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
НАЧЕЛНИК
Административна служба
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности
Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
Виши стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПОДСТИЦАЈНИХ МЈЕРА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
(приједлог)

Костајница 02. 02. 2011. Године
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Кориштење расположивих ресурса у области пољопривреде, којима располааже подручје
наше општине, представља значајну могућност укупног развоја и отварања нових радних мјеста
и запошљавања становништва.
Пољопривредно земљиште, водни потенцијал, путне комуникације и радна снага која
има значајна искуства у области пољопривредне производње, представљају основ за развој и
унпређење пољопривреде као сратешке гране привреде, на локалноми републичком нивоу.
Ангажовањем локалне заједнице, а уз помоћ ресорног министарства може се
мотивисати већи број, нарочито млађих њуди да се почну озбиљније бавити новим,
профитабилнијим врстама пољопривредне производње.

I Стање у области пољопривреде
1. Регистрације пољопривредних газдинстава
Регистрација пољопривредних газдинстава је почела 2007. На подручју наше оптине
тренутно је регистровано укупно 395 газдинстава , од чега 394 газдинства на физичка лица и
једно правно лице. У току ове године на основу Правилника о разврставању породичних
пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна
газдинства, који је донијело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске, а објављен је у Службеном гласнику РС број 100/10., утврђена је обавеза
пољопривредних произвођача да изврше пререгистрацију својих газдинстава, на основу чега
ће се обавити разврставање у складу са обимом производње на сваком појединачном
газдинству.
Комерцијална пољопривредна газдинстава су она која су тржишно оријентисана и
достигла су минимални обим производње, а чији је носилац газдинства старости до 65 година.
Некомерцијална газдинства су она која нису тржишно оријентисана и нису достигла минимални
обим проииводње.
Регистровани пољопривредни проузвођачи имаће обавезу да сваке године врше
ажурирање података о стању на својим газдинствима.
Регстрација пољопривредног газдинства је основни услов за остварење права на
подстицаје у пољопривредној производњи.
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Табела 1.
Стање регистрације пољоприврених газдинстава општине Костајница
Р. бр.

Назив насеља

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Костајница
Тавија
Петриња
Мракодол
Грдановац
Горња Слабиња
Календери
Подошка
Побрђани
Гумњани
Зовик
Мраово Поље
УКУПНО

Укупан број
домаћинстава
799
167
131
91
47
37
35
30
24
21
15
10
1.357

Број
регистрованих
газдинстава
92
58
78
56
6
24
23
18
17
9
6
9
396

Индекс
%
11,51
34,73
59,54
61,53
12,76
64,86
65,71
60,00
70,83
42,85
40,00
90,00
29,18

У контактим са нашим пољопривредницима и приликом обиласка терена , непосредно и путем
радио емисија ,информишемо их о предностима и правима које остварују регистрацијом
газдинства.
2.

Стање пољопривредног и непољопривредног земљишта

Општина Костајница располаже значајним површинама квалитетног обрадивог земљишта,
нарочито у низинском дијелу, долина Уне и њене притоке. Стручно кориштење и заштита од
деградације земљишта су битан елемент даљег пољопривредног развоја. Регулацијом
постојећих водотока, изградњом и санацијом каналске мреже на подручју општине,
обезбиједило би се побољшање услова за кориштење пољопривредних површина и смањење
штета од поплава које изазивају сливне оборинске воде које угрожавају већину кваслитетног
пољопривредног земњишта.

152

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

153

стр

Табела 2.
Преглед стања катастра површина по културама на подручју општине
Костајница
Р. бр.
ЗЕМЉИШТЕ ПО
ПОВРШИНЕ
КУЛТУРАМА
ха
1.
Оранице
2.924
2.
Воћњаци
213
3.
Ливаде
505
4.
Пашњаци
617
5.
УКУПНО ОБРАДИВО
4.259
6.
Шумско
3.847
7.
Неплодно
403
8.
УКУПНО НЕОБРАДИВО
4.250
9.
УКУПНО
8.509
На основу Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина општине Костајница је донијела
Одлуку о заштити усјева и засада од пољске штете на пољопривредном земљишту, чиме се
обезбјеђује:
- заштита пољопривредног зенмљишта ради очувања земљишног фонда и повећања
његове производне способности и
- рационално кориштење и организовање економски одрживе пољопривредне
производње.
3. Стање по врстама пољопривредне произвоедње
Обављање пољопривредних радова током предходне године пратили су углавном
лоши временски услови који су се одразили на трошкове сјетве и садње те остварени принос по
јединици сјетвене површине.
Поплаве које су у више наврата током прошле године наносиле штету на пољоприврдним
површинама значајно су умањилње приносе и отежале обављање пољоприврдних радова Штете
на својим парцелама је пријавило 148 пољопривредника на површини од 136,7 хектара , а износ
процјењене штете је 221.147 км. Сјетва пољопривредних култура у току предходне године
обухватила је традицинално присутне културе на нашим парцелама. Уз помоћ Министарства
пољопривреде путем регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива засијане су значајне
површине пољопривредних култура.

153

Број 3

09.03.2011.

Службени гласник општине Костајница

154

стр

Табела 3.
Преглед пријављених сјетвених површина у 2010. Години-прољетна сјетва
Р. бр.
КУЛТУРА
ПРИЈАВЉЕНА СЈЕТВЕНА
ПОВРШИНА
ха
1.
Кукуруз
450,00
2.
Јара жита
48,00
3.
Уљарице
1,00
4.
Крмно биље
41,00
5.
Поврће
95,00
6.
УКУПНО
635,00

Табела 4.
Р. бр.

1.
2.
3.
4.

Преглед пријављених сјетвених површина у 2010. години-јесења сјетва
КУЛТУРА
ПРИЈАВЉЕНА СЈЕТВЕНА
ПОВРШИНА
ха
Пшеница
70,00
Јечам
40,00
Тритикале
7,00
УКУПНО
117,00

Тржишно оријентисана повртларска производња све је заступљенија на подручјуи наше
општине. Квалитетни услови за бављење овом врстом проиузводње којима располаже овај
простор, и добра зарада мотивишу дио произвођача да се баве овом дјелатношћу. Посебно
треба истаћи производњу краставца корнишона , чиме се у предјходној години организованo
бавило 25 произвођача , на 3,6 ха који су упркос релативно лошим временским условима
произвели цца 80 тона краставца.
Сточарство, као локално традиционална врсте производње је и даље је заступљено на
отприлике истом нивоу, иако за њено проширење и побољшање постоје услови и капацитети.
Највеће ограничење представља уситњеност посједа и несигурност тржишта. Прозводња млијека
евидентирана путем откупних станица задржана је на истом нивоу у односу на предходну годину
и износила је џцца 600.000 литара.
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Табела 5.
Откупљене количине млијека (организовани откуп)
Р. бр.
ПЕРИОД ОТКУПА
1.
2.
3.

Откупљене количине млијека у 2008.
години (организовани откуп)
Откупљене количине млијека у 2009.
години (организовани откуп)
Откупљене количине млијека у 2010.
години (организовани откуп)

155

стр

КОЛИЧИНА
литара
550.000
600.000
600.000

Табела 6.

Р.бр.
1.

2.

3.

Узгој квалитетно приплодних јуница
ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧА
БРОЈ ГРЛА
Узгој и производња
52
квалитетно приплодних
јуница у 2008. години
Узгој и производња
49
квалитетно приплодних
јуница у 2009. години
Узгој и производња
квалитетно приплодних
јуница у 2010. години

9

70

69

32

Товом јунади се бави мањи број произвођача који годишње утове цца 100 грла што ни издалека
не попуњава расположиве капацитете.
Свињогојска производњом се бави значајан број произвођача али углавном за властите
потребе. Обиљнх робних произвођача постоји само неколико. Узгојем већег броја крмача за
прашење баве се три произвођача.
Овчарством се бави значајан број домаћинстава али углавном са мањим бројем
(20-30) грла за властите потребе и одржавање окућница. За ову област сточарске производње
постоје добри услови који се огледају у великим површинама које се могу користити за испашу и
релативно малих трошкова.
Пчеларство као значајна област пољопривреде није заступљено у оној мјери коју
пружају природни услови којим располаже овоај простор, за бављење овом производњом. Наши
пчелари су већим дијелом организовани у оквиру локалног Друштва пчелара „КЕСТЕН“
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Костајница (19 чланова са цца 1.600 пчелињих друштава).Мањи број пчелара су чланови
друштава из сусједних општина.
Воћарска производња у системима интензивног плантажног узгоја постаје све
популарнија врсте пољопривредне производње на подручју ове регије , па тако и наше општине.
Подизање интензивних засада воћа, нарочит јабуке у задњих неколико година, резултат је
интереса наших прозвођача нарочито млађих, за овом врстом производње. Примјеном
плантажног начина узгоја, и усвајањем нових технологија и узгојних облика, воћарство и код нас
постаје профитабилна грана пољопривредне производње.
За даљи развој воћарстава постоје добри климатски и орографски услови, нарочито у
зони горњег платоа наше општине.
4. Реализација програма подстицајних мјера у пољопривреди
Програмом подстицајних мјера обухваћен је велик број домаћинстава на подручју наше
општин у областима ратарске, повртларске и сточарске производње, подизања воћних засада,
набавци пољопривредне механизације, изградњи објеката итд. Током 2010. године
пољопривредни произвођачи су поднијели 25 захтјева за исплату подстицаја за набавку
механизације, подизање засада и исплату премије за произведено воће и поврће, 9 захтјева за
приплодну стоку. Премија за испоручено млијеко је исплаћена за цца 600.000 литара
произведеног млијека.Влада Републике Српске је својом одлуком отписала дуг
пољопривредника за преузето регресирано минерално ђубриво (117,9 тона) и дизел гориво
(78.537 литара), које су пољопривредници преузели за обављање прољетне сјетве, као помоћ
Владе РС за санацију штета од поплава.

II Програм развоја за 2011 годину
На основу анализе и процијене постојећих ресурса којима располаже општина
Костајница у области пољопривреде и могућности пласмана производа на тржишту те
опредјељења према пољопривреди, као једној од стратешких грана привредног развоја општине
и интереса произвођача за одређене врсте пољопривредне производње, развој и унапређење
пољопривреде на подручју општине, усмјериће се у три основне области пољопривредне
производње:
1. Повртларска производња
2. Воћарска производња
3. Сточарска производње
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Унапређење и побољшање укупног стања и услова за бављење пољопривредном
производњом, на подручју општине као и укупан рурални развој обезбјеђује се и изградњом
сточне пијаце која је у току те наставком изградње инфраструктуре (путеви, електро мрежа,
систем водоснабдијевања, изградња и адаптација сеоских домова) у руралном подручју.
Припремом кандидовањем и провођењем пројеката нарочито у области повртларске
производње, на отвореном и у пластеницима, те воћарске производње отварају се могућности
развоја и запошљавања радног способног становништва на њиховим имањима.
Активност
усмјерене на едукацију, информисање и стручно оспособљавање
пољопривредних произвођача , наставиће се и у току ове године, радом општинске
пољопривредне службе и наставком и унапређењем сарадње са Пољопривредним институтом
Републике Српске и његовим заводима , а и сарадњом са другим научним и стручним
организацијама као што су: Пољопривредни факултет Бања Лука, Агенција за пружање стручних
услуга у пољопривреди, Агенција за узгој и селекцију у сточарству, Ветеринарски институт,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде итд.
1. Повртларска производња
 Увод и образложење
Повртларском производњом, односно производњом поврћа, на отвореном и мањим
дијелом у пластеницима, на подручју наше општине, произвођачи се баве углавном за
подмирење потреба у властитим дојмаћинствима, а тек мањи дио се проузводи за продају на
тржишту.
Повртларство није заступљена у обиму у којем би требала бити у односу на могућности
које пружа квалитетно земљиште и могућности наводњавања на цијелом простору општине.
И ако је повртларска производња једна од најпрофитабилнијих грана пољопривредне
производње, није довољно заступљена код наших произвођача, унаточ чињеници да простор
општине располаже квалитетним условима за њен развој. Посебно треба нагласити могућност
развоја пластеничке производње, због њене могућности производње током цијеле године у
односу на производњу на отвореном, која овиси о климатским факторима. Ова врста
производње, за разлику од класичне ратарске производње је прихватњивија за наше
пољопривреднике због величине наших посједа и уситњености парцела.
 Тренутно стање
Повртларском производњом као организованом, робном производњом бави се тек
неколико произвођача у индивидуалном сектору и један субјект у задружном сектору. До
значајнијег повећања обима ове врсте производње дошло је у току предходне године
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организовањем производње краставца корнишона и мањих површина под паприком. У
производњи караставца организатор производње СПЗ ,,Агромеркантилија“ је обезбиједила сав
потребни репроматеријал (сјеме, фолију, цијеви за наводњавање, заштитна средства) те је
обезбиједило откуп производа и измирење обавеза за репроматеријал кроз преузете
производе.
Током прошле године на подручју општине је у прозводњи на отвореном зсађено цца 10
хектара површина под поврћем у интензивно ј производњи, и то:
- Индивидуални произвођачи цца 8,6 ха
- Задружни сектор (ОПЗ ,,Агробиље“) 1,4 ха
 Расположиви ресурси
Подручје општине располаже значајним површинама квалитетном обрадивог земљишта
за ову врсту производње, нарочито у приградском дијелу те у насељима Мракодол, Тавија,
Петриња и Грдановац.
- Костајница ......319 ха (обрадиво земљиште)
- Грдановац ......128 ха
-II- Мракодол .......501 ха
-II- Петриња .........648 ха
-II- Тавија ..............412 ха
-IIНаведено земљиште се налази уз ријеку Уну и њене притоке, што даје могућност
обезбијеђења потребних количина воде за наводњавање сјетвених површина. Простор је
повезан добрим путним комумикацијама са потенцијалним тржиштем. На подручју општине има
довољно расположиве радне снаге млађе популације.
 Стратешки циљеви и приступ
Популаризацијом ове врсте производње, повећањем засђених површина под
повртларским културама и потенцијалног броја прозвођача запослио би се дио радно способног
становништва и обезбједили приходи, а што би утицало на укупан економски развој општине.
Унапређењем ове врсте производње обезбиједило би се снабдијевање локалног
тржишта поврћем и елиминисали трошкови увоза хране која може бити произведена на нашим
парцелама.
У сарадњи са произвођачима неопходно је дефинисати врсте производње.
У пластеничкој производњи:
- утврдити оптималну величину пластеника који може обезбиједити
тржишну
производњу,
- примјенити прецизно дефинисану технологију производње
- стручна едукација произвођача
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- стандардизација у производњи (величина пластеника, врста и квалитет
производа, систем паковања и транспорта)
-дефинисати развој пластеничке производње као основну, допунску или хоби
дјелатност.
 Тржиште
Обезбјеђење тржишта је један од основних услова да се ппроизвођачи опредијеле и
усмјере на одређену врсту производње, нарочито у повртларству као специфичној производњи
која је сезонска и захтјева посебне мјере приликом брања, чувања, складиштења и транспорта
производа.
Снабдијевање локалног тржишта и подмирење потреба становништва поврћем добрим
дијелом се може вршити из домаће организоване производње, чиме би смањио увоз са других
подручја.
Изградња сточне пијаце са организовањем откупног центра обезбиједило би пласман
дијела тржишних вишкова. Релативно мала удањеност до већих градских центар и добра
комуникациска повезаност обезбјеђује такође тржиште за ове производе.
Сарадњом са организаторима производње и откупа и прерађивачким предузећима који
нуде сарадњу, као што су Прехрамбена индустрија ,,Сава Семберија“, „Агромеркантилија“ итд.
обезбиједио би се сигуран пласман као основни услов организоване робне производње.

2. Воћарска производња
 Увод и образложење
Полазећи од природних услова за развој воћарства којима располаже подручје
општине, као што су земљиште (врста и бонитет земљишта), орографски чиниоци (надморска
висина, рељеф , експозиција), клима (количина падавина ,температура), економски услови
(могућност пласмана, саобраћајна повезаност, расположива радна снага), воћарство може
временом постати значајан вид пољопривредне производње.
Екстензивно воћарство за властите потребе је масовно заступљено на нашем
подручју. Тек у задњих неколико година, увођењем плантажног система узгоја и усвајањем
нових технологија и узгојних облика, нарочито у производњи јабуке, воћарство и код нас постаје
профитабилна грана пољопривредне производње.
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 Тренутно стање
На основу података са терена које је стртучна служба општине надлежна за послове
пољопривреде прикупила од произвођача воћа ртренутно је на подручју општине под
интензивним засадима воћа цца 15 хектара земљишта.
Табела 7:
Воћни засади (плантажни узгој)
Р. бр.
ВОЋНА ВРСТА
БРОЈ СТАБАЛА
ПОВРШИНА
(САДНИЦА)
ха
1.
Јабука
24.1700
10,0
2.
Крушка
2.430
2,8
3.
Шљива
200
0,4
4.
Малина
10.000
1,0
У предходне двије године, општина Костајница је у сарадњи са Пољопривредним
институтом Републике Српске, Заводом за воћарство, проводила пројекат под називом
''Унапређење воћарске производње у општини Костајници.''
У оквиру наведеног пројекта активности су биле усмјерене у два правца:
- подизање нових засада воћа
- едукација произвођача воћа
Циљ ових активности, које су дале позитиван резултат је био да се засаде нове површине
воћа и да се у постојећим засадима унапреди технологија производње.
 Расположиви ресурси
Подручје општине располаже добрим природним условима за развој воћарства,
нарочито у подручју горњег платоа, (Горња Слабиња, Календери, Гумњани, Зовик, Подошка и
Побрђани) гдје је већ засађено седам воћњака и три . Овај дио општине је повезан добрим
комуникацијама са центром општине што омогућава олакшан приступ и транспорт производа
према потенцијалним купцима.
За обављање послова у воћарској производњи, постоји и довољно радне снаге, којој је
потребно запослење. Постојећи воћни засади када достигну пуну родност за у просјеку три
године, давати ће цца 500 тона воћа (јабука и крушка ) што са просјечном цијеном од 0,50 КМ/кг
доноси приход од 250.000 КМ.
 Стратешки циљеви приступ
Подизањем нових засада воћа и унапређењем постојеће воћарске производње
искористили би се расположиви земљишни ресурси, запослила радна снага и обезбиједили
потребни приходи за за значајан број домаћинстава.
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Проширење постојећих воћњака, садна нових, увођење нових воћних врста и сората уз
примјену савремене технологије (узгојни облици и форме, помотехника, заштита итд.) уз сталну
едукацију прозвођача у дужем временском периоду дала би значајне резултате у овој грани
пољопривреде.
 Тржиште
За производено воће у својим воћњацима, наши воћари успјевају без већих проблема
обезбиједити тржиште. Воће
дјелом продају већим откупљивачима
који располажу
хладњачама, као што је ,,Унаплод“ из Козарске Дубице, а дијелом у мањим количинама
директно купцима на подручји и ван општине или путем трговачких радњи.
Појавом откупљивача на тржишту, као што је ПИ „САВА СЕМБЕРИЈА“, произвођачи би имали
могућност продаје и дијела прозводње јабуке који се користи за прераду. Дио проблема везан за
пласман воћа ријешио би се формирањем откупног центра.
3. Сточарска производња
 Увод и образложење
У ранијем предратном периоду сточарска производња, нарочито говедарска, била је више
заступљена код наших пољопривредника и то у узгоју млијечних крава и тову јунади.
Производња млијека у задњих неколико година биљежи одређени раст и уз исплату премије
представља сигуран извор прихода произвођачима. Овчарска производња постаје све
интересантнија за наше произвођаче али углавном са мањим бројем грла. Свинјогојска
производња угласвном подмирује потребе локалног тржишта и властите потребе газдинстава.
Стање у сточарској производњи је условљеноа величином посједа наших пољопривредника,
порастом цијена производње сточне хране и несигурним тржиштем.
 Тренутно стање
Фарме наших произвођача располажу значајним капацитетима за држање млијечних
крава, за тов јунади и свињогојство, који су дјелимично застарјели али уз мања улагања могу се
прилагодити новијим методама ове врсте пољопривредне производње.
Сточарска производња на простору наше општине има могућности даљег развоја и
повећања узгојних капацитета, изградњом нових и адаптацијом постојећих објеката.
 Расположиви ресурси
Пољопривредници на подручју наше општине посједују намјенске објекте за говедарску
производњу (производња млијека и тов) и свињогојску у селима Петриња, Тавија, Мракодол и
дјелимично у селима на горњем платоу, а располажу и површимама квалитетног земљишта за
производњу сточне хране. Објекти за овчарску производњу се изграђују, како се повећава
интерес за ову област сточарства.
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 Стратешки циљеви и приступ
Повећањем обима и квалитета у области ове производње обезбиједило би се
запошљавање постојећих капацитета. Увођењем савременијих узгојних метода, поправљањем
пасминског састава узгајаних грла, побољшањем квалитета исхране и
здравствене заштите дало би значајан резултат и повећало производност на нашим фармама.
Производња, правилно ускладиштење, чување сточне хране и исхрана домаћих животиња је
основ квалитетне сточарске производње. Циљ у току ове године би био даље унапређење
говедарске, свињогојске производње и овчарства, побољшањем технологије узгоја,
унапређењем квалитета исхране и побољшањем пасминског састава гајене стоке. Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривредеје исплатом премије за производњу и узгој
квалитетно приплодних јуница у претходних неколико година, дало је значај подстицај
повећању броја, расног састава и квалитета млијечних грла код наших произвођача.
Ангажовањем
пољопривредне стручне службе у сарадњи са Пољопривредним
институтом Републике Српске , Ветеринарским институтом, Републичком агенцијом за узгој и
селекцију у сточарству, обезбиједило би се стручно едуковање фармера у области сточарске
производње.
 Тржиште
Обезбјеђење тржишта је један од значајнијих проблема који прати ову производњу, као и
већину других врсти производње у области пољопривреде. Увођење режима слободне трговине,
је довело до неконтролисаног увоза меса и месних прерађевина, што је додатно је оптеретило
домаћу сточарску производњу. Испоруком млијека путем откупних станица и динамиком
исплате накнаде и премије пољопривредници су релативно задовољни, тако да им је у току
претходне године за испоручених цца 600.000 литара млијека са просјечном цијеном од 0,50 КМ,
исплаћено цца 300.000 КМ. Средства исплаћена за преузето млијеко и премија за производњу
представљају значајан мјесечни приход за наше произвођаче млијека.
Организовањем
произвођача сточара за наступ на тржишту и стављањем у функцију сточне пијаце и откупног
центра побољшалоа би се стање на локалном тржишту стоке.
4. Релизација подстицајних мјера
Пољопривредна стручна служба општине Костајница у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ће и у току ове године радити на
реализацији програма подстицајних мјера за развој пољопривреде и села.
Током предходне године кроз систем подстицајних мјера пољопривредницима на подручју
наше општине је испоручено:
- 117,9 тона вјештачког ђубрива (NPK 7:20:30, NPK 15:15:15, KAN 26%)
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- 78.537 литара Д-2
Наведене количине дизел горива и ђубрива , на основу просјечних цијена у том периoду,
имале су укупну вриједност у износу од 194.497 КМ. Наведене количине регресираног дизел
горива и вјештачког ђубрива су отписане на основу одлуке Владе Републике Српске.
На основу захтјева за подстицаје, пољопривредницима са подручја наше општине су
одобрена значајна новчана срества за развој и унапређење производње:
- Премија за млијеко (600.000 литара x 0,14 КМ просјечна премија =84.000
КМ)+(600.000 x 0,48 KM просјечна откупна цијена= 288.000 КМ, цца укупно
372.000 КМ.
- Приплодна стока (јунице, овце ), подстицај у износу од 5.940КМ
- Подстицаји за набавку пољопривредне механизације 44.931 КМ
- Подизање нових засада 8.561 КМ
- Производња хељде 1.392 КМ
- Премија за производњу и узгој пчела 12.081 КМ.
Укупан износ премија је цца 156.905 КМ, што са отписаним износом за регресирано дизел
гориво и вјештачко ђубриво чини укупан износ од цца 351.402 КМ Треба напоменути да је дио
пољопривредних произвођача подносио захтјеве Министраству пољопривреде, шумарства и
водопривреде директно мимо надлежне општинске службе или путем откупљивача (воћари),
тако да за њих немамамо податке о оствареним подстицајима.
Доношењем Правилника о подстицајима, чија је израда у току, а коју и би био у
примјени од 01. 03. 2011. Министарство пољопривреде, шумарстван и водопривреде би
регулисало систем подстицаја у текућој години. Према најавама, наведени праилниик био би
усмјерен на давања у области производње и дохотка и интервентне мјере.
Пољопривредна стручна служба општине Костајница ће у току ове године наставити са
редовним активностима обиласка терена, прикупљањем података пружањем савјетодавних
услуга директно и путем радио емисија , праћење и ажурирање података о регистрацији
пољопривредних газдинстава и помоћ пољопривредницима приликом регистрације.
Проведене активности у току 2010. године и планиране активности у току 2011. године на
едукацији, стручном оспособљавању пољопривредних произвођача и популаризацији нових
врста производње и сјетвених култура, дају позитиван резултат, а што се види у повећаном
интересу наших произвођача за сјетву и узгој нових, алтернативних култура и врста производње
и усвајању нових технологија у пољопривредној производњи.
 Прелазак са традиционалних начина и облика пољопривредне производње, на
профитабилније и тржишно оријентисане видове је спор процес, условљен низом
фактора као што су величина посједа, уситљеност парцела, старосна структура
домаћинства, обезбјеђење тржишта итд.
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 Ангажовањем локалне заједнице уз помоћ ресорног министарства, кроз систем
подстицајних мјера, бољим организовањем пољопривредника и њиховим
удруживањем, побољшали би се услови за даљи развој пољопривреде, као важне
области привредног развоја општине.

Виши стручни сарадник за
пољопривреду и водопривреду
Мирослав Стијак инж.с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник
РС“, број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 29. и 56. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине
Костајница на сједници одржаној дана 04.03.2011. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
о преносу основних средстава
Члан 1.
Општина Костајница преноси на Комунално предузеће „Комунално“ ад Костајница
основна средства без накнаде и то како слиједи:
1. Рачунар „Intel (R)celenor (R) CPU“ E 3200-2,40 GHz, 0,99 GB of RAM........1 комад
2. Рачунар „AMD Athlon 64x2 dual“ Core procesor 4400, 2,31 GHz-2,00 GB of
RA.......................................................................................................................1 комад
3. Штампач„Laset jet 1018“.................................................................................1 комад
4. Скенер „Bear paw 1200“..................................................................................1 комад
5. Булдожер „TG 110 B“ :....................................................................................1 комад
-тип:S36,
-број шасије : 24563 ,
-број мотора: 5642,
-масе: 13 тона,
-година производње :1984.
6. Камион–марке„Steyer“:....................................................................................1 комад
-тип:891,
-број шасије : 891044-1886 ,
-број мотора 612604914,
-облик каросерије:сметлар,
-снага мотора:125 КW,
-радног обима мотора: 6695 cm3,
-година производње :1986,
-регистарске ознаке:967-Ј-895.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Костајница“.
Број:01-013-78/11
Датум:04.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-69/11.
Датум: 04.03..2011. године

На оснуву члана 88. став 2, Закона о урђењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 55/10 ), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републие Српске,
број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и чланан 56. Статута општине Костајница
( „Службени гласник Републике Српске“, број 12/05 и 1/07 ), на сједници одражаној дана 04.03. 2011.
године, Скупштина општине Костајница доноси:

ОДЛУКУ
О начину издавања локацијских услова за сјечу стабала
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише начин издавања локацијских услова за сјечу стабала на јавној
површини, именовање стручне комисије која ће елаборирати неопходност и разлоге сјече, минимум
услова који морају бити испуњени како би се приступило сјечи, број стабала који се максимално може
обарати без посебне одлуке Скупштине општине Костајница.

Члан 2.
Локацијске услове за сјечу стабала у складу са законом и овом одлуком издаје Одјељење за општу
управу, Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове (у даљем тексту „надлежни орган“).
Члан 3.
Начелник општине именује комисију од пет ( 5 ) чланова, чији мандат траје једну годину, а за
сваког члана се именује замјеник.
Комисију из претходног става , сачињаваће дипломирани инжењер шумарстава, шумарски
техничар, представник комуналног предузећа, представник општине и представник удружења грађана.
Комисија даје стручни налаз, оцјену и мишљење у сваком појединачном случају о неопходности
и потреби сјече и о утврђеном сачињава елаборат.
Донесени елаборат је саставни дио локацијиских услова и основ за доношење поменутог акта.
Члан 4.
Сјечи стабала у дрворедима, на парковским површинама и осталим јавним површинама може се
приступити само у следећим случајевима:
• Код обољења стабла.
• Када оно својом дотрајалошћу представља опасност по људе и материјалну имовину.
• Када стабла ометају прегледност саобраћаја и јавне расвјете.
• Приликом инфраструктурне изградње од стране општине, републике и јавних предузећа
чији је оснивач СО Костајница.
• На захтјев физичког или правног лица када он докаже да му стабло онемогућава планирану
изградњу, ако је она у складу са просторном планском документацијом и посједује законом
предвиђену грађевинску документацију.
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Члан 5.
Максималан број стабала у дрвореду када се може приступити сјечи у складу са овом одлуком је 3
(три) стабла.
У случају када се ради о младим садницама које је могуће пресадити максималан број садница је 5
(пет).
Када је број стабала обухваћен планом сјече/пресадње или сјече и пресадње прелази одредбе
става 1. и 2. овог члана, именована комисија елаборира исту, а одлуку о приступању сјечи доноси СО
Костајница на приједлог Начелника.
Члан 6.
Приликом издавања локацијских услова надлежни орган је обавезан да наложи нову садњу
адекватних стабала, идентичну броју оборених стабала на истој /ако је садња могућа/ или на новој
локацији предвиђеној за такву садњу зелина у складу са планским актом.
Члан 7.
Oбавезује се инвеститор и пројектант да приликом пројектовања нових објеката избјегавају
потребе сјече стабала, а ако је исто неопходно претходно морају добити сагласност надлежног органа и
извршити пројектовање нове садње у идентичном или већем броју од садница које се обарају.
Члан 8.
Када се сјеча врши на захтјев физичког или правног лица иста су дужна да плате накнаду за
будућу садњу у износу од 50,00 КМ за свако исјечено стабло.
Члан 9.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална полиција и Грађевински
инспектор.

Казнене одредбе
Члан 10.
Новчаном казном у износу од 200,00 до 500 ,00 конвертибилних марака казниће се правно лице, а
у износу од 50,00 до 150,00 конвертибилних марака одговорно лице у правном лицу за прекршаје
учињене супротно члану 4., 5., 7. и 8. ове Одлуке.
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 50,00 до 150 ,00 конвертибилних марака казниће се физичко лице за
прекршаје учињене супротно члану 4., 5., 7. и 8. ове Одлуке.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“.

ПРЕДЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНАКОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНАОПШТИНЕ
На основу члана 125. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике
Српске», бр. 55/10) и члана 56. Статута Општине Костајница («Службени гласник Општине Бос.
Костајница», бр. 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 04.03.2011.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о легализацији објеката
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се поступак, услови и начин легализације бесправно започетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју Општине Костајница.
Члан 2.
Под легализацијом, у смислу ове Одлуке, подразумјева се накнадно издавање локацијских услова,
издавање одобрења за трајно или привремено задражавање бесправно изграђених објеката у цјелости
или дјеломично, као и одобрења за употребу изграђеног објекта, у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», бр. 55/10), те за дијелове објеката
изграђене или реконструисане, односно започете без одобрења за грађење, као и објекте изграђене на
основу одобрења за грађење, али на којима је, приликом извођења радова, одступљено од изданог
одобрења (у даљем тексту: бесправно изграђени објекти).
Члан 3.
(1) По овој Одлуци врши се легализација бесправно почетих или изграђених објеката или
дијелова објеката изграђених до дана ступања на снагу Одлуке.
(2) Основ за утврђивање да је објекат изграђен до дана ступања на снагу Одлуке је:
- аерофотограметријско снимање извршено дана 16.08.2004. године за градско и приградско подручје;
- копија катастарског плана за к.о. Костајница, к.о. Тавија и к.о. Мракодол. ;
- овјерена изјава власника објекта.
Члан 4.
(1) Објекти изграђени прије првог аерофотограметирјског снимања 1957. године који су
забиљежени тим снимком сматрају се легално изграђеним ако су остали у тада затеченим димензијама
(положај, хоризонтални и вертикални габарити).
(2) На дијелове објеката из става 1. овог члана који на било који начин одступају од изворног
облика по положају и димензијама примјењиваће се одредбе ове Одлуке.
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Члан 5.
Не могу се легализовати објекти изграђени:
- на зеленим површинама (паркови, игралишта и друго);
- у заштићеним зонама спомен подручја или паркова природе, осим ако нису у функцији дјелатности или
заштите тих подручја;
- у заштитним инфраструктурним појасевима;
- у заштитним коридорима саобраћајне и комуналне инфраструктуре одређеним просторним,
урбанистичким или регулационим планом:
- у другим случајевима режима забране грађења прописаним посебним законима.
II ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
1. Подношење захтјева
Члан 6.
Поступак легализације бесправно изграђеног објекта покреће се по захтјеву инвеститора, односно
власника бесправно почетог или изграђеног објекта или дијела објекта.
Члан 7.
Захтјев за легализацију завршеног, односно захтјев за одобрење за грађење почетог објекта
подноси се у року од годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
(1) Захтјев за легализацију подноси се Одјељењу за општу управу Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове (у даљем тексту: Одсјек).
(2) У поступцима који се воде по основу ове Одлуке примјењиваће се Закон о општем управном
поступку («Службени гласник Републике Српске», бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Члан 9.
Уз захтјев за накнадно издавање локацијских услова прилаже се:
- копија катастарског плана за парцелу обухваћену изградњом објекта и њој сусједним парцелама (са
наваденим посједницима истих) започете или саграђене до ступања на снагу ове одлуке са ажурираним
геодетским подлогама, уцртаним изграђеним или започетим објектом, односно трасом за
инфраструктурне линијске објекте (подземне инсталације);
- земљишно-књижни извадак;
- опис објекта;
- опис предвиђене-предузете технологије рада ако се ради о производном објекту;
- сагласности на локацију објекта просписане посебним законом ако подручје није обухваћено
спроведбеним документом просторног уређења.
Члан 10.
Инвеститор, односно власник захтјев за издaвање накнадног одобрења за грађење одређује
овисно о врсти објекта и уз захтјев прилаже овим чланом одређене доказе, како слиједи:
1. захтјев за издавање одобрења за задржавање индивидуалних стамбених објеката и
индивидуалних стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине до 400 m2, уз који се прилажу:
- локацијски услови;
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- копија катастарског плана са уцртаним положајем објекта;
- земљишно-књижни извадак;
- фотографије објекта са карактеристичних страна (улична, дворишна и бочна фасада);
- упрошћена техничка документација изведеног стања (архитектонски и конструктивни дио) и технички
извјештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и вањског уређења;
- доказ о уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте;
- доказ о уплати административне таксе.
2. захтјев за издавање одобрења за задржавање стамбених објеката за колективно становање,
пословно-стамбених објеката са више станова, пословних и производних објеката, уз који се прилажу:
- локацијски услови;
- копија катастарског плана;
- земљишно-књижни извадак;
- фотографије објекта са карактеристичних страна (улична, дворишна и бочна фасада);
- пројект изведеног стања;
- доказ о уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте;
- доказ о уплати административне таксе.
3. захтјев за издавање накнадног рјешења о исколичењу и обавјештавању урбанистичкограђевинске инспекције о предметном поступку
- локацијски услови;
- копија катастарског плана;
- земљишно-књижни извадак;
- фотографије објекта са карактеристичних страна (улична, дворишна и бочна фасада).
4. захтјев за издавање одобрења за задржавање објеката изграђених средставима буџета
Републике Српске, буџета Општине Костајница, односно правних лица чији је оснивач Република, односно
Општина
- локацијски услови;
- копија катастарског плана;
- земљишно-књижни извадак;
- фотографије објекта са карактеристичних страна (улична, дворишна и бочна фасада);
- пројект изведеног стања;
- доказ о уплати или ослобођењу од накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте;
- доказ о уплати или ослобођењу од административне таксе.
2. Рјешавање захтјева
Члан 11.
(1) Одсјек ће легализовати бесправно изграђени објекат ако објекат задовољава услове
спроведбеног документа просторног уређења.
(2) Изузетно од одребе претходног става овог члана, у случајевима одступања од планског
документа или одобрених урбанистичко-техничких услова бесправно изграђени објекат се може
легализовати ако Одсјек, на основу стручног мишљења правног лица овлашћеног за израду просторнопланске документације, односно стручне комисије коју именује Одјељење у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу, утврди да изграђени или започети објекат није сметња постојећим сусједним
објектима и да је предметна изградња у складу са постојећом изградњом и амбијенталном цјелином.
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Члан 12.
Одсјек ће легализовати бесправно изграђени или започети објекат који се налази на простору за
који није донесен одговарајући просторно-плански документ под условом да:
- правно лице овлашћено за израду прсторно-планске документације, односно стручна комисија коју
именује Одјељење у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, стручним мишљењем у сваком
конкретном случају оцијени оправданост, односно услове и могућности легализације;
- да се објекат не налази у зонама наведеним у члану 5. ове Одлуке.
Члан 13.
(1) У поступку легализације прије доношења рјешења о задржавању објекта, инвеститор, односно
власник објекта плаћа накнаду за уређење грађевинског земљишта, једнократну ренту и накнаду за
промјену намјене пољопривредног земљишата у грађевинско земљиште.
(2) Накнада за уређење грађевинског земљишта и једнократна рента плаћају се у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту и овом Одлуком, а накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
(3) Ако подносилац захтјева за легализацију не плати накнаде из претходног става овог члана у
року утврђеном рјешењем о плаћању накнада, одбиће се захтјев за доношење рјешења о задржавању
објекта.
(4) Једнократна рента и накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта не плаћају се у
случајевима прописаним одребама важеће Одлуке о грађевинском земљишту.
2.1. Издавање локацијских услова
Члан 14.
Локацијски услови се издају сходно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу («Службени
гласник Републике Српске», бр. 55/10), Упутства о форми, садржају и начину издавања локацијских услова
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 91/10) и ове Одлуке.
2.2. Издавање рјешења о задржавању бесправних објеката
Члан 15.
(1)Бесправно изграђени , односно започети објекти могу се:
- у цјелости трајно задржати у изведеном стању ако се уклапају у просторно-плански документ у којем
случају добијају статус трајног објекта;
- дјеломично трајно задржати у изведеном стању ако се у цјелости не уклапа у просторно-плански
документ, а у којем случају дио објекта који се задржава добија статус трајног објекта;
- привремено задржати у цјелости или дјеломично ако не испуњавају услове за трајно задржавање, а у
којем случају дио који се задржава добија статус привремене грађевине;
- уклонити у цјелости ако не испуњавају услове за трајно или привремно задржавање.
(2) У сваком конкретном случају из члана 11. став 2. и члана 12. ове Одлуке прибавиће се, у складу
са Законом о уређењу простора и грађењу, стручно мишљење од правног лица овлашћеног за израду
просторно-планске документације, односно стручне комисија коју именује Одјељење у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу.
(3) Стручним мишљењем ће цијенити оправданост, односно услови и могућности легализације.
Стручно мишљење мора бити образложено и то о свим аспектима којим се руководило приликом давања
мишљења, поштујући при том правила струке, учешће јавности и позитивне законске прописе.
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Члан 16.
Рјешење о одобрењу за задржавање објекта издаје се сходно одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», бр. 55/10) и ове Одлуке.
2.3. Издавање рјешења о одобрењу за употребу бесправно изграђеног објекта
Члан 17.
Технички преглед објекта који није обављен по завршетку изградње врши се на начин
прописаним Законом о уређењу простора и грађењу, Правилником о вршењу техничког прегледа објекта
и издавању одобрења за употребу и овом Одлуком.
Доказе који по претходним нормама Закона о уређењу простора од 1957. године до 2002. године
инвеститор није морао да посједује, а неопходни су као доказ по Закону о уређењу простора и грађењу
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 55/10), странка ће обезбједити адекватним изјавама датим
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
2.3.1. Јединствени поступак издавања одобрења за задржавање и одобрења за употребу
бесправно изграђеног објекта
Члан 18.
(1) Ако се приликом издавања локацијских услова стручним мишљењем оцијени да се
индивидуално стамбени објект до 400 м² чија се легализација тражи може трајно задржати у изведеном
стању, а власници сусједног земљишта се не противе изведеној градњи, Одсјек може, након што стручна
комисија или правно лице које врши технички преглед, записнички утврди прегледом пројекта изведеног
стања, односно прегледом упрошћене техничке документације изведеног стања (архитектонски дио) и
технички извјештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и вањског уређења (чл. 10. тач.
1. ове Одлуке), као и друге документације, да изграђени објекат нема недостатака и да се може издати
одобрење за употребу, једним рјешењем издати одбрење за задржавање и одобрење за употребу
бесправно изграђеног објекта.
(2) Ако објекат из става 1. овог члана има недостатке који се морају претходно отклонити, рјешење
ће се издати ако се недостаци отклоне у остављеном року. Ако се недостаци не отклоне у остављеном
року Одсјек ће рјешењем наредити уклањање објекта.
(3) Одсјек ће у сваком конкретном случају цијенити оправданост издавања рјешења из става 1. и 2.
овог члана.
2.4. Привремени објекти
Члан 19.
(1) Привремени објекти могу добити статус објеката трајног карактера ако испуњавају услове
прописане овом Одлуком на исти начин као и бесправно изграђени објекти.
(2) Привремени објекти који се не могу легализовати у складу са овом Одлуком, а имају
правоснажно одобрење за грађење, могу се задржати до привођења земљишта трајној намјени, а када је
инвестор, односно власник на захтејв Одсјека у обавези да привремени објекат уклони и доведе
земљиште у првобитоно стање, о свом трошку без права на накнаду.
III Н А К Н А Д Е
Члан 20.
(1) За легализацију бесправно изграђених објеката плаћају се слиједеће накнаде:
- накнада за уређење грађевинског земљишта (трошкови припремања и опремања),
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- накнада за природне погодности и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента),
- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта ако се ради о пољопривредном земљишту,
осим ако је Законом о пољопривредном земљишту предвиђено ослобађање од плаћања накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта.
(2) У поступку легализације плаћају се и административне таксе и накнаде за рад стручне
комисије, односно овлашћеног правног лица прописане подзаконским прописима и општим и посебним
актима Општине.
Члан 21.
(1) Рјешење о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте доноси
Одсјек.
(2) Општина и инвеститор беправног објекта могу уговором регулисати начин и динамику
измирења утврђених накнада из претходног става, у складу са важећом Одлуком која регулише наведену
област, донесену од стране СО Костајница.
Члан 22.
(1) За легализацију бесправно изграђеног објеката чија је укупна нето површина (стамбеног,
пословног, производног простора):
- до 120 m2 плаћа се 50% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском земљишту,
- преко 120 m2 – 200 m2 плаћа се 60% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском
земљишту,
- за објекте преко 200 m2 – за површину до 200 m2 плаћају се накнаде сходно алинеји другој овог члана,
а за површину преко 200 m2 плаћа се 70% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском
земљишту за сваки m2.
(2) За легализацију бесправно изграђене куће за одмор плаћају се накнаде:
- до 50 m2 нето површине 80% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском земљишту.
- преко 50 m2 нето површине 90% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском
земљишту.
3) За легализацију бесправно изграђених и започетих помоћних објеката (када је на парцели већ
издата грађевинска дозвола за грађевински објект) плаћају се нанаде:
- до 100 m2 нето површине 30% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском земљишту.
- преко 100 m2 нето површине 40% од износа обрачунатих накнада према Одлуци о грађевинском
земљишту.
Члан 23.
(1) Инвеститор, односно власник бесправног објекта дужан је накнаду за уређење грађевинског
земљишта и једнократну ренту обрачунату у поступку издавања одобрења за задржавање, односно
одобрења за употребу бесправно изграђеног објекта измирити на слиједећи начин:
- платити дио накнада у висини од најмање 20% од обрачуна накнада из члана 22. ове Одлуке одмах по
закључењу уговора;
- преостали износ обрачунатих накнада инвеститор је дужан платити на следећи начин:
- за вриједност уговора до 1000 КМ у 6 једнаких мјесечних рата,
- за вриједност уговора од 1000 КМ до 2000 КМ у 12 једнаких мјесечних рата,
- за вриједност уговора од 2000 КМ до 3000 КМ у 18 једнаких мјесечних рата,
- за вриједност уговора преко 3000 КМ у 24 једнаких мјесечних рата,
(2) Инвеститору, односно власнику бесправног објекта који износе обрачунатих накнада плати
одједном признаје се попуст на рјешењем утврђене накнаде у висини од 10%.
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Члан 24.
Да би искористио могућност плаћања накнада у ратама инвеститор је дужан у року од 8 дана од
дана подношења захтјева за издавање одобрења за грађење поднијети Начелнику општине захтјев да
му се одобри плаћање накнада у ратама.
Плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте у ратама
одобрава стална комисија коју именује начелник општине и која предлаже начелнику да се са
инвеститором закључи уговор о плаћању у ратама.
Плаћање у ратама се може одобрити најдуже на период од 5 година , у складу са законом, од
дана закључења уговора.
У Уговор о плаћању у ратама као средство обезбјеђења потраживања одређује се банкарска
гаранција .
Временско трајање банкарске гаранције мора да покрива цијели отплатни рок.
За свако закашњење у плаћању рата инвеститору ће се обрачунавати затезна камата у складу са
законом.
Члан 25.
У случају одгођеног плаћања накнаде инвеститору се не може издати одобрење за употребу
објекта док не измири све доспјеле рате.
IV НАКНАДА ЗА ПРОДАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 26.
Ако је инвеститор, односно власник бесправног објекта изградио објекат до 01.12.2006. године
као дана ступања на снагу Закона о грађевинском земљишту Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», бр. 112/06) на земљишту у државној својини без права коришћења земљишта ради
грађења, дужан је покренути поступак за рјешавање имовинско-правних односа сходно члану 47. Закона
о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одсјек ће прекинути управни поступак и странку упутити на рјешавање претходног питања код
надлежног органа.
V УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 27.
(1) За објекте чије грађење је започето без одобрења за грађење послије ступања на снагу ове
Одлуке, за објекте за које инвеститор не поднесе захтјев за трајно односно привремено задржавање или
поднесени захтјев буде коначном одлуком Одјељења одбијен, односно одбачен донијеће се рјешење о
уклањању објекта.
(2) Рјешење о уклањању објекта из става 1. овог члана доноси општински урбанистичко –
грађевински инспектор.
Члан 28.
Бесправни објекти за које се утврди да због физичке дотрајалости, елементарних непогода, ратних
дејстава и већих оштећења представљају опасност по живот или здравље људи, околне објекте и
саобраћај, неће се легализирати. Одсјек доноси рјешење о уклањању таквог објекта.
Члан 29.
(1) Ако извршеник у остављеном року не уклони објект из члана 26. односно члана 27. ове
Одлуке, орган који спроводи извршење рјешења о уклањању објекта спровешће извршење преко другог
лица на трошак извршеника. Извршеник ће на то обавезно бити претходно опоменут у закључку о
дозволи извршења.
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(2) Избор другог лица преко којег ће се спровести извршење у складу са ставом 1. овог члана
извршиће начелник Општине почетком сваке календарске године у законом предвиђеном поступку јавне
набавке радова или ће те послове повјерити надлежном предузећу чији је оснивач СО Костајница.
Члан 30.
(1) Објекти из члана 26. и 27. ове Одлуке за које се донесе рјешење о уклањању, а прикључени су
на инфраструктурне инсталације, биће искључени са свих инфраструктурних инсталација у року
одређеном у рјешењу о уклањању објекта.
(2) Рјешење о уклањању објекта из става 1. овог члана биће достављено надлежном
инфраструктурном предузећу ради реализације искључења.

VI KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 31.
(1) Новчаном казном од 500 - 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- изради стручно мишљење из члана 15. став 2. ове Одлуке супротно закону, другим прописима и овој
Одлуци.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 100 – 1.000 КМ.
(3) Новчаном казном у износу од 50 – 500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
физичко лице члан стручне комисије из члана 15. став 2. ове Одлуке.
Члан 32.
(1) Новчаном казном од 500 - 2.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- као извршеник у остављеном року не уклони грађевину из члана 26. односно члана 27. ове Одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 100 – 500 КМ.
(3) Новчаном казном у износу од 50 – 500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
физичко лице.
Члан 33.
(1) Новчаном казном од 1.000 - 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- не поступи по рјешењеу из члана 33. став 2. ове Одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 100 – 500 КМ.
(3) Новчаном казном у износу од 50 – 500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
физичко лице.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
(1) Инвеститор, односно власник бесправно почетог односно изграђеног објекта који не поднесе
захтјев за издавање одобрења за трајно односно привремено задржавање грађевине у року утврђеним
чланом 7. ове Одлуке, као и инвеститори који су започели кориштење објекта без одобрења за употребу
објекта, а накнадно одобрење за употребу не прибаве у остављеном року, губе право на погодности из
члана 22. и 23. ове Одлуке и на њих ће се примјенити санкције предвиђене Законом о уређењу простора
и грађењу.
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(2) Инфраструктурним предузећима која су извршила неовлаштено прикључење бесправно
саграђеног објекта на објекте комуналне инфраструктуре, општински грађевинско - урбанистички
инспектор ће наложити да се у року од 15 дана отклоне неправилности у примјени одредби Закона о
уређењу простора и грађењу и искључе бесправно саграђени објекат са комуналне мреже (водоводне,
канализационе, електро, телефонске мреже и друго).
(3) Против инфраструктурног предузећа и одговорног лица у том предузећу које не поступи у
складу са претходним ставом овог члана покренуће се прекршајни односно кривични поступак због
повреде одредби Закона о уређењу простора и других законских и подзаконских прописа, као и ове
Одлуке.
Члан 35.
Одјељење је дужно у року од 30 дана рачунајући од дана ступања на снагу ове Одлуке
информисати јавност о року из претходног члана ове Одлуке; прописти обрасце захтјева за трајно
односно привремено задржавање; старати се о хитном рјешавању захтјева у законском року, као и
предузети све друге мјере и радње да се омогући потпуна транспарентност и јавност рада.
Члан 36.
Поступци за леглаизацију покренути у складу с Одлуком о статусу незаконито изграђених
грађевина («Службени гласник Општине Костајница» бр. 1/04 и 10/07) окончаће се по одредбама
наведене Одлуке, осим ако је ова Одлука повољнија за инвеститора, односно власника.
Члан 37.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Костајница».

Број: 01 – 013-65/ 11.
Дана:04.03.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-66/11
Датум,04.03. 2011.
На основу члана 17.,члана 21. став 4., члана 29.став 2, члана 39. став1. Закона о
грађевинском земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,број 112/06) и члана 56. Статута
општине Костајница („Службени гласник општине Бос. Костајница“, број 12/05, 1/07),Скупштина
општине Костајница је на сједници одржаној дана 04.03. 2011. године донијела

ОДЛУКУ
о грађевинском земљишту

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се границе и обухват градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта на подручју општине Костајница, управљање и располагање грађевинским земљиштем у
државној својини и плаћање накнада за грађевинско земљиште.
Члан 2.
Градским грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се изграђено и неизграђено
земљиште у граду и насељима градског карактера на подручју општине Костајница које је одговарајућим
плановима намјењено за изградњу објеката и као такво одређено овом одлуком.
Остало грађевинско земљиште, у смислу ове одлуке, је изграђено и неизграђено земљиште намјењено
за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о уређењу простора, а које се налази ван зоне
градског грађевинског земљишта утврђеног овом Одлуком.

II – УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 3.
Скупштина општине управља и располаже градским грађевинским земљиштем у државној својини
које се налази на подручју општине Костајница.
Скупштина општине може неизграђено градско грађевинско земљиште продавати и давати у замјену
ради изградње трајних грађевина или га давати у закуп ради изградње привремених грађевина.
Члан 4.
Скупштина општине врши продају неизграђеног градског грађевинског земљишта физичким или
правним лицима по тржишној цијени:
посредством усменог јавног надметања - лицитације
непосредном погодбом
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Уговор о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у име општине потписује
Начелник општине.
1. Продаја непосредном погодбом.
Члан 5.
Непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини се
продаје ради:
изградње објеката за службене потребе државних органа,
изградње објеката за потребе страних дипломатских и конзуларних представништава,
изградње објеката комуналне инфраструктуре,
изградње објеката за потребе здравства, просвјете и културе у државном власништву,
комплетирања грађевинске парцеле.
Физичким лицима се не може продавати градско грађевинско земљиште непосредном погодбом у
случајевима предвиђеним Законом о грађевинском земљишту.
Физичком лицу може се дати непосредном погодбом посредством замјене друга парцела, као и у
поступку одређивања накнаде за експроприсано земљиште.
Члан 6.
Продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом врши се на
писмени захтјев заинтересованог лица које је дужно уз исти приложити катастарске и земљишно-књижне
податке о грађевинској парцели коју жели да купи односно комплетира, извод из планског акта за
наведену грађевинску парцелу, доказ о праву својине на грађевинској парцели чије се комплетирање
тражи, односно која је предмет замјене.
Продаја из претходног става може се одобрити само ако је у складу са планским актом.
Члан 7.
Ако су испуњени услови за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом прописани Законом и овом Одлуком, Скупштина општине доноси Одлуку о продаји
неизграђеног градског грађевинског земљишта која обавезно садржи податке о купцу, податке о
разлозима продаје грађевинског земљишта непосредном погодбом, катастарске и земљишно-књижне
податке о грађевинској парцели, купопродајну цијену и овлашћење Начелнику општине да потпише
уговор о продаји.
Члан 8.
Прије продаје односно закључења уговора предлагач ће прибавити мишљење Правобраниоца
Републике Српске да ли је продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта односно уговор у
складу са законом и овом одлуком.
Члан 9.
Уколико нису испуњени услови за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом, прописани Законом и овом одлуком, Скупштина општине ће донијети одлуку о одбијању
захтјева странке.
2.Продаја путем лицитације
Члан 10.
Скупштина општине продаје неизграђено градско грађевинско земљиште физичким и
правним лицима ради изградње трајних грађевина по тржишној цијени у поступку усменог јавног
надметања – лицитације у свим случајевима осим оним предвиђеним чланом 6 став 1. ове Одлуке.
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Члан 11.
Одлуку о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације доноси
Скупштина општине, а поступак проводи комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта коју именује Скупштина општине.
Комисија се састоји од предсједника и два члана. Предсједник и чланови комисије имају
замјенике.
Комисија из претходног става има секретара.
Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта се именује на период од једне
године, а као стално тијело које проводи сваки поступак продаје неизграђеног градског грађевинског
земљишта.
Члан 12.
На услове и поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог
јавног надметања – лицитације примјењује се Правилник о поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.14/07).
Члан 13.
Ако продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог јавног надметања и у
поновљеном поступку не успије, продаја ће се извршити непосредном погодбом у складу са
Правилником о поступку продаје непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта
у државној својини („Службени гласник Републике Српске“ бр.14/07.)
Члан 14.
О продаји неизгађеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом под условом да
продаја путем усменог јавног надметања није успјела и у поновљеном поступку
Скупштина општине не доноси посебну Одлуку већ је иста саставни дио Одлуке из члана 11 став 1.
ове одлуке.
Поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом под
условом да продаја путем усменог јавног надметања није успјела проводи комисија из члана 11. ове
Одлуке.
3. Одређивање почетне тржишне цијене градског грађевинског земљишта
Члан 15.
Почетна тржишна цијена градског грађевинског земљиште се утврђује на основу процјене
извршене од стране Комисије за процјену грађевинског земљишта ( у даљем тексту: Комисија).
Комисију из претходног става именује Начелник општине на период од једне године. Комисија има пет
чланова од којих најмање један члан мора бити одређен као стални судски вјештак грађевинске струке.
Задатак комисије је да изврши процјену неизграђеног градског грађевинског земљишта и утврди почетну
тржишну цијену истог водећи нарочито рачуна о намјени земљишта, положају земљишта у насељу,
уређености земљишта и информацијама о кретању цијена земљишта.
Почетна тржишна цијена градског грађевинског земљишта утврђена на начин из претходног става
примјењује се док траје поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта (непосредном
погодбом или путем лицитације), а најдуже једну годину.
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III – ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 16.
Под изграђеним градским грађевинским земљиштем у државној својини које је у општој
употреби, у смислу ове одлуке сматрају се: тротоари, тргови, паркинзи, травњаци и уређене и неуређене
површине око објеката за колективно становање ( у даљем тексту: Изграђено градско грађевинско
земљиште).
Члан 17.
Изграђено градско грађевинско земљиште даје се у закуп путем јавног конкурса (огласа).
Члан 18.
Изграђено градско грађевинско земљиште из члана 16. ове Одлуке може се дати у закуп ради:
постављања киоска,
постављања слободностојећих рекламних паноа,
постављања љетних башти,
постављања тенди и полица испред трговачких радњи,
постављања продајних столова (тезги),
постављања расхладних витрина, аутомата за точење сладоледа и др. сличних уређаја,
постављања других специфичних садржаја (дјечији аутићи и возићи, уређаји за печење кокица, кукуруза и
сличних производа, постављање моторних возила, покретних столова и сталака за продају лутрије, књига,
часописа, сувенира, наочала и сличних садржаја),
изградње привремених пијаца и аутобуских стајалишта,
постављања садржаја из области културе, спорта и образовања,
коришћење паркинг простора испред пословних простора (угоститељске и трговинске радње),
вршења повремених радњи у изузетним приликама (нпр. празници)
УСЛОВИ И НАЧИН ИЗГРАДЊЕ И ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И
НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 19.
Привременим објектима у смислу ове Одлуке сматрају се:
Монтажни објекти за промет на мало прехрамбених производа, трикотажа, парфумерија, бижутерија,
цвијеће, играчке и сл.
Монтажни објекти за обављање занатске дјелатности и других дјелатности слободних професија и
продају производа који настану обављањем тих дјелатности (аутомеханичар, лимар, вулканизер,
аутопраона, бијела техника и сличне дјелатности).
Киосци за продају канцеларијског материјала и школског прибора, дувана, новина, књига, разгледница,
улазница, лутрија и слично.
Објекти за угоститељску дјелатност путем шалтерске продаје.
Телефонске говорнице.
Надстрешнице.
Билборди и свјетлеће самостојеће рекламе
Рекламне табле и панои
Уређаји за продају сладоледа,
Отворене љетне терасе угоститељских објеката - љетне баште.
Рок трајања привремене намјене ових објеката не може бити дужи од 5 (пет) година.
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Члан 20.
Испред трговачких радњи могу се постављати витрине ради излагања, рекламирања и продаје
производа као и постављања рекламних табли и паноа за трговачке радње али уз претходно одобрење
надлежног општинског органа.
Члан 21.
Привремени објекти из члана 19. ове Одлуке могу се постављати само на оним локацијама које
одобри надлежни орган општине Костајница.
Привремени објекти се могу постављати и на земљишту у власништву грађана и правних лица ако
искључиво служе за потребе отварања нових радних мјеста, односно за обављање дјелатности правног
лица на властитом земљишту а уз услове и начин прописан Законом и овом Одлуком.
Члан 22.
Локације на којима се могу постављати привремени објекти на подручју општине Костајница је
неизграђено градско грађевинско земљиште које одреди надлежни орган за послове урбанизма и
слободне јавне површине које одреди надлежни орган надлежан за комуналне послове.
Конкретне слободне локације предложи ће наведени органи уз строго поштивање законских
одредби.
Дужност надлежног органа је да обезбједи израду плана размјештаја привремених објеката из
члана 19. ове Одлуке, са минималним условима за постављање истих и предложи га Скупштини на
усвајање.
Члан 23.
Привремени објекти из члана 19.ове Одлуке могу се постављати под овим условима:
Да се на раскрсницама и угловима улица не смањује видљивост и не угрожава безбједност саобраћаја.
Да се привремени објекти не постављају над комуналним инсталацијама и каналима за одводњу као и да
не спречавају прилаз комуналним објектима (трафостаницама, шахтовима, хидрантима и слично).
Да привремени објекти постављени поред јавних категорисаних путева буду удаљени од главног пута на
удаљеност која је предвиђена Законом о јавним путевима.
Да се постављањем привремених објеката не угрожава видљивост изгледа постојећих објеката.
Да постављени привремени објекти не сметају пролаз и нормално коришћење сусједних објеката сталног
карактера.
Да се привремени објекти не постављају на зеленим површинама.
Да се постављањем привременог објекта не чини већа сметња несметаном пролазу пјешака на тротоару
или другој јавној површини односно да пролаз буде усклађен са Правилником о пројектовању за лица са
умањеним тјелесним функцијама.
Да је заинтересована странка за постављање привременог објекта измирила све финансијиске обавезе
према општини Костајница.
Члан 24.
Постављање љетних башти испред постојећих угоститељских објеката уз јавни категорисани пут
може се одобрити и на мањој удаљености али под условима да се поштују одредбе Закона о јавним
путевима односно да се на привременим објектима постави заштитна ограда.
Изричито се забрањује бетонирање зелених површина или постављање бетонских елемената у
сврху љетних башти или других дјелатности у привремене намјене на зеленим површинама.
Члан 25.
Величина површина привремених објеката одређује се према зависности од величине опреме,
инсталација и уређаја који се уграђују.
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КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 26.
Јавне површине и неизграђено градско грађевинско земљиште могу се дати на коришћење ради
постављања привремених објеката ( у закуп) путем конкурса или огласа.
Непосредном погодбом земљиште се може дати у закуп само у случајевима када се ради о земљишту
испред пословних (угоститељских) објеката за постављање љетних башти односно дати предност
власницима или корисницима угоститељских објеката али уз услов као и осталим понуђачима, као и ако
се на конкурсу или огласу не јави потребан број понуђача, или ако је надлежни орган општине оглашавао
исту јавну површину три или више пута у претходним годинама, а на предметне огласе нису конкурисали
више кандидата осим власника-корисника угоститељског објекта и да заинтересовано лице докаже да је
измирило обавезе из претходног периода према буџету општине Костајница.
Поступак јавног надметања и редослијед првенства по конкурсу и остваривање права не додијелу
земљишта непосредном погодбом у складу са Одлуком утврђује комисија која се састоји најмање од три
члана, које именује Начелник општине.
Члан 27.
Конкурс за давање земљишта и јавних површина за постављање привремних објеката објављује и
проводи надлежни орган општине Костајница. Конкурс односно оглас објављује се у средствима јавног
информисања и на огласној табли општинске управе, односно начин којим се обезбјеђује
транспарентност.
Рок за пријаву на конкурс односно оглас не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана.
Конкурс или оглас треба да садржи:
Локацију за постављање објеката.
Вријеме коришћења локације (одређен рок, а најдуже 5 година)
Рок за постављање објеката који не може бити дужи од три мјесеца од дана закључивања уговора о
давању земљишта за постављање привремениог објекта.
Цијена по 1 м2 бруто површине локације за постављање привременог објекта у складу са овом Одлуком.
Обавезу плаћања износа од 20% на име кауције, када се ради о поступку лицитације, за учешће на
конкурсу односно огласу.
Утврђен износ за плаћање трошкова конкурса или огласа.
Рок за подношење пријава на конкурс или оглас.
Мјесто, датум и вријеме отварања пријава или датум одржавања конкурса.
Друге посебне услове које утврди надлежни орган управе.
Члан 28.
По истеку рока на који је конкурс или оглас расписан Комисија за давање неизграђеног градског
грађевинског земљишта и јавних површина на коришћење за постављање привремених објеката, дужна
је у року од 3 дана да размотри све поднесене пријаве и да донесе ранг листу о резултатима конкурса или
огласа. Комисија је обавезна да објави ранг листу на огласној плочи Административне службе и
истовремено их обавијести о роковима и условима за могућност улагања приговора.
Учесници конкурса или огласа имају право приговора на приједлог Комисије Начелнику општине
Костајница у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг листе.
Ако начелник утврди да је приједлог Комисије у супротности са одредбама Закона и ове Одлуке
измјениће тај приједлог и својим рјешењем ће вратити предмет Комисији на поновни поступак или ће
својим рјешењем које је коначно утврдити најповољнију понуду.
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Члан 29.
Ако корисник не испуни преузете обавезе утврђене у уговору, губи право коришћења земљишта
за постављање односно изградњу привременог објекта.
Члан 30.
Уговор о закупу земљишта и јавних површина обавезно треба да регулише слиједеће:
локацију за постављање привременог објекта
вријеме коришћења земљишта а које за неизграђено градског грађевинско земљиште може бити до
привођења земљишта трајној намјени али не дуже од пет година
за јавне површине не дуже од шест мјесеци
висину накнаде и начин плаћања, као и поступања општине у случају ако друга уговорна страна не
испуњава предвиђене обавезе из уговора.
обавезу корисника да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о привођењу земљишта трајној намјени
односно истека рока за коришћење земљишта уклони привремени објекат и земљиште доведе у
првобитно стање без права на накнаду.
Члан 31.
Корисник земљишта дужан је да у року од 3 (три) мјесеца од дана закључивања уговора о давању
земљишта на коришћење за постављање привременог објекта да изгради односно постави привремени
објекат.
Ако корисник земљишта, по истеку рока из става 1.овог члана не постави привремени објекат
надлежни орган општине Костајница ће отказати уговор а корисник губи право на поврат плаћених
накнада.
Члан 32.
Ако се привремени објекти постављају на рок који није дужи од 30 дана јавне површине и
неизграђено градско грађевинско земљиште могу се дати на коришћење и непосредном погодбом ,након
чега надлежни орган доноси Рјешење о привременом кориштењу.
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСНО ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 33.
Привремени објекти из члана 19. тачка 1. до тачке 7.ове Одлуке на територији општине Костајница
не могу се поставити без одобрења о постављању које издаје надлежни орган општине Костајница
ускладу са Законом о уређењу простора и овом Одлуком.
Прије издавања одобрења за грађење односно постављања и закључивања уговора о закупу
земљишта,надлежни орган треба издати локацијске услове којом се одређује трајање привремене
грађевине и обавезе корисника да по истеку тог времена земљиште доведе у одговарајуће стање
уклањањем привремене грађевине. Локацијска сагласност садржи и урбанистичко-техничке услове са
стручним мишљењем, те остале податке и услове и сагласности прописане Законом о уређењу простора
као и обрачун накнада за коришћење земљишта.
Привремени објекти из члана 19. тачка 8. до тачке 10. ове Одлуке на територији општине Костајница не
могу се поставити без одобрења за кориштење јавне површине које издаје надлежни орган општине
Костајница у складу са овом Одлуком.
Да ли захтјевана локација за постављање привремених објеката из претходног става испуњава услове из
ове Одлуке у сваком конкретном случеју одлучиват ће Комисија од три члана, коју именује Начелник
Одјељења, у чијем саставу треба да буду заступњене грађевинска и саобраћајна струка.
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Члан 34.
Уз захтјев из члана 33. став 1. за издавање локацијиских услова односно постављање привременог
објекта корисник земљишта је дужан да поднесе:
урбанистичко техничке услове,
копију катастарског плана,
доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем,
опис објекта,
увјерење о измиреним обавезама по основу непореских прихода општини Костајница.
Инвеститор привремених објеката из члана 19. тачка 7. и 8. је обавезан да плаћа годишњу накнаду за
јавно оглашавање у складу са овом Одлуком, док је ослобођен обрачуна по основу уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности.
Уз захтјев из члана 33. став 3. за издавање одобрења за грађење односно постављање привременог
објекта корисник земљишта је дужан да поднесе:
доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем,
копију катастарског плана,
опис објекта са архитектонским изгледом хоризонтелних и вертикалним габаритима,
увјерење о измиреним обавезама по основу непореских прихода општини Костајница.
Члан 35.
Одобрење за грађење односно постављање привременог објекта садржи податке о земљишту на
којима се поставља објекат, основне податке о објекту(величина, врста и намјена), рок важења одобрења
и обавеза уклањања без накнаде.
Члан 36.
Накнада за коришћење неизграђеног градско грађевинског земљишта и јавне површине (закуп) за
постављање привремених објеката обухвата:
закуп за коришћење земљишта односно јавне површине која се одређује по јединици површине
земљишта (м2) и припадности земљишта грађевинским зонама које су утврђене Одлуком о
грађевинском земљишту.
рента на основу природних погодности грађевинског земљишта и већ изграђене комуналне
инфраструктуре, а које нису резултат улагања средстава власника односно корисника некретнина.
Закуп за привремене пословне објекте по зонама мјесечно износи:
Прва-екстра зона ______________12,00 КМ/м2 земљишта
Прва зона _____________________ 6,00 КМ/м2 земљишта
Друга зона ____________________ 5,00 КМ/м2 земљишта
Трећа зона ____________________ 4,00 КМ/м2 земљишта
Четврта зона __________________ 3,00 КМ/м2 земљишта
Пета зона _____________________ 2,00 КМ/м2 земљишта
Шеста зона ____________________1,00 КМ/м2 земљишта
Рента по зонама износи:
Прва зона и екстра зона____________ 30,00 КМ/м2 објекта
Друга зона ______________________ 25,00 КМ/м2 објекта
Трећа зона ______________________ 20,00 КМ/м2 објекта
Четврта зона ____________________ 15,00 КМ/м2 објекта
Пета зона ______________________ 10,00 КМ/м2 објекта
Шеста зона _____________________ 5,00 КМ/м2 објекта
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Рента се плаћа једном и плаћа је сваки нови корисник прије почетка обављања своје
дјелатности
Закуп за коришћење јавних површина за постављање отворених љетних тераса-башти испред
пословних простора се утврђује по јединици површине (м2) за један мјесец коришћења и износи:
Прва зона и екстра зона ____________ 6,00 КМ/м2 објекта
Друга зона _______________________ 5,00 КМ/м2 објекта
Трећа зона _______________________ 4,00 КМ/м2 објекта
Четврта зона _____________________ 3,00 КМ/м2 објекта
Пета зона ________________________ 2,00 КМ/м2 објекта
Шеста зона ______________________ 1,00 КМ/м2 објекта
Корисници љетних тераса – башти су дужни ову накнаду плаћати мјесечно у корист
буџета општине Костајница.
Члан 37.
Рекламе, рекламне конструкције, рекламни панои, рекламни свијетлећи и други ормарићи,
јарболи заставе, огласне табле, огласни стубови, транспаренти, заштитне тенде и остало (у даљем
тексту „привремени објекти) могу се постављати само на основу локацијских услова издате од
надлежног општинског органа.
За истицање рекламних паноа, табли и надстрешница које својим габаритима (вертикалним или
хоризонталним) обухватају до 3 м², који не представљају истакнуту фирму , а служе у сврху додатне
рекламе плаћа се годишња накнада у паушалном износу по зонама:
Прва зона и екстра зона_________________ 100,00 КМ
Друга зона ___________________________ 90,00 КМ
Трећа зона ___________________________ 80,00 КМ
Четврта зона _________________________ 70,00 КМ
Пета зона ____________________________ 60,00 КМ
Шеста зона ___________________________ 50,00 КМ
За истицање рекламних паноа, табли и надстрешница које својим габаритима (вертикалним или
хоризонталним) обухватају од 3 до 6 м², који не представљају истакнуту фирму , а служе у сврху додатне
рекламе плаћа се годишњи закуп у паушалном износу по зонама:
Прва зона и екстра зона ________________ 200,00 КМ
Друга зона ___________________________ 180,00 КМ
Трећа зона ___________________________ 160,00 КМ
Четврта зона _________________________ 140,00 КМ
Пета зона ____________________________ 120,00 КМ
Шеста зона ___________________________ 100,00 КМ
За истицање рекламних паноа, табли и надстрешница које својим габаритима (вертикалним или
хоризонталним) обухватају од 6 м² па навише, који не представљају истакнуту фирму , а служе у сврху
додатне рекламе плаћа се годишњи закуп у паушалном износу по зонама:
Прва зона и екстра зона _____ ___________ 300,00 КМ
Друга зона ___________________________ 270,00 КМ
Трећа зона ___________________________ 240,00 КМ
Четврта зона _________________________ 210,00 КМ
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Пета зона ____________________________ 180,00 КМ
Шеста зона ___________________________ 150,00 КМ

На закуп за коришћење јавне површине у сврху постављања рекламних сталажа,
витрина и сличних привремених објеката сходно се примјенују тарифе из члана 36. става 2.ове
Одлуке.
За постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог
сладоледа плаћа се мјесечно, по једној расхладној витрини (не већој од 2 м2),
.....................................20, КМ ,
За постављање покретних столова за продају цвијећа и прикладних
поклона поводом 8. марта, у сврху продаје новогодишњих честитки, накита, и прикладних
новогодишњих поклона, за период манифестација кестена „Кестенијаде“ или излагање штандова за
рекламирање и продају за период који заинтересована странка захтјева, плаћа се дневни закуп у
износу ..... .........3,00 КМ/м2,
Распоред штандова по нумерацији на јавној површини ће се вршити по временском периоду
подношње захтјева.
За привремено коришћење јавне површине у сврху излагања награда
везаних за разне наградне игре (аутомобили сл.) као и презентације производа
плаћа се :
а) до 5 (пет) дана коришћења .............................. ....................................4,00 КМ/м2 / 1 дан,
б) преко 5 (пет) дана коришћења...............................................................2,00 KM/M2/ 1 дан,
За привремено коришћење јавне површине у сврху постављања покретних
објеката за забаву (рингишпил, дјечији аутомобили и сл.):
а) до 80 м2 заузете површине, дневно........................................................0,60 КМ/м2
б) од 81 М2 заузете површине , дневно.................................................... 0,40 КМ/м2,
За кориштење приватне површине у сврху постављања покретних објеката
за забаву (рингишпил, дјечији аутомобили и сл.):.......................................0,10 КМ/м2
За рекламе израђене на фасадама објеката за сваки м2 површине
рекламе, као и за сваку започету површину до 1 м2. плаћа се годишње... 20,00
КМ/м2,
За постављање рекламних стубова, јарбола и покретних пропагандним паноима плаћа се дневна
накнада од................................................................................0,15 КМ/м2.“
Члан 38.
Одобрење за постављање љетне баште издаје се за период од 01.04.-01.
10. текуће године.
Уколико се јавне површине користе за пружање угоститељских услуга ван
периода утврђеног ставом један овог члана , закуп се плаћа као у сезони.“
УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 39.
Власник објекта је дужан након истека рока наведеног у дозволи за постављање привременог
објекта, уклонити привремени објекат у року од 8 (осам) дана о свом трошку и без права накнаде.
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Ако власник објекта не уклони објекат након истека рока одређеног у дозволи, уклањање ће се
извршити принудним путем на основу рјешења, надлежни орган а трошкови уклањања падају на терет
власника објекта.
Ако је власнику објекта истекао уговор за коришћење земљишта за постављање привременог
објекта а земљиште се не приводи намјени у складу са регулационим планом,а није поднио захтјев за
обнављање уговора за коришћење земљишта најмање 15 дана прије истека уговора, поступиће се у
складу са ставом 1. и 2. овог члана.
Члан 40.
На основу рјешења надлежни орган привремени објекат се може уклонити и прије истека
уговореног рока у дозволи у случају када се:
Земљиште које је дато на коришћење за постављање привременог објекта приводи трајној намјени у
складу са спроведбеним планским актом,
Утврди да власник објекта не плаћа накнаду за коришћење земљишта;
Корисник земљишта, односно власник објекта не користи, односно не намјенски користи земљиште или
објекат или их издаје у закуп другим лицима;
Корисник земљишта односно власник објекта одступи од локације или замјени мјеста одређене локације,
замјени објекат другим објектом, одступи од одобрене величине објекта, измјени дјелатност која му је у
рјешењу одређена;
Поступа и у другим случајевима у супротности са одредбама ове Одлуке о одредбама Закона о уређењу
простора.
Члан 41.
Рјешењем из претходног члана ове Одлуке одредиће се рок за уклањање објекта који не може
бити краћи од 8 (осам) дана нити дужи од 15 дана.
Жалба против рјешења из става 1. овог члана не одлаже извршење рјешења.
Ако власник не уклони објекат у одређеном року, уклањање ће се извршити принудно на трошак
власника објекта.
Власник порушеног објекта нема право на накнаду нити право на обезбјеђење друге локације за
постављање привременог објекта.
Члан 42.
Начелник општине са подносиоцем захтјева, коме се у складу са одредбама ове одлуке може
дозволити привремено коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта, закључује уговор о
закупу изграђеног градског грађевинског земљишта којим се одређује локација, временски период
коришћења, врста дјелатности која ће се обављати, висина и начин плаћања закупнине и одржавање
изграђеног градског грађевинског земљишта.
IV - НАКНАДЕ
Члан 43.
Физичка и правна лица којима се продаје неизграђено градско грађевинско земљиште
непосредном погодбом или путем лицитације дужна су да плате тржишну цијену за купљено земљиште
која се утврђује на начин прописан чланом 16. ове Одлуке.
Физичко и правно лице које је инвеститор изградње трајних објекта на градском грађевинском
земљишту дужно је да плати:
накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,
накнаду за основу природних погодности градског грађевинског земљишта и погодности већ изграђене
комуналне инфраструктуре које могу настати приликом кориштења тог земљишта, а које нису резултат
улагања средстава власника некретнина – једнократна рента.
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1.Накнада за уређење градског грађевинског земљишта.
Члан 44.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта као што је то предвиђено стратешким и спроведбеним планским
актом..
Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта се утврђује сагласно програму
уређења градског грађевинског земљишта, или у складу са Одлуком о утврђивању базне цијене када за
поједино подручје не постоји програм уређења градског грађевинског земљишта .
Одлуку о базној цијени надлежни орган је обавезан да донесе до 31.03. текуће године за примјену
у години доношења, а иста може да се примјењује најдуже 48 мјесеци, ако се у међувремену не укаже
потреба за доношење одлуке о базној цијени.
Члан 45.
Уређење градског грађевинског земљишта у смислу ове одлуке обухвата припремање тог
земљишта за стамбену, пословну и другу изградњу и његово опремање.

-

Члан 46.
Припремање градског грађевинског земљишта обухвата:
Израду програмске и просторно-планске документације,
рјешавање имовинско-правних односа,
геодетске и друге подлоге за потребе израде просторно-планске документације,
израду техничке документације за изградњу инфраструктурних система,
санацију терена,
провођење планова парцелације и
друге радове који се односе на припремање земљишта за грађење.

Члан 47.
Опремање градског грађевинског земљишта обухвата изградњу инфраструктурних објеката,
уређаја и инсталација за заједничко и појединачно коришћење.
Прикључци на комуналне и друге инфраструктурне системе не спадају у радове на опремању
градског грађевинског земљишта и терете трошкове грађења објекта.
Члан 48.
Накнада за уређење грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о висини накнаде у складу са
Законом и овом Одлуком.
Накнаду из претходног става плаћа инвеститор грађевине која се гради на том земљишту према
јединици корисне површине објекта за чију изградњу се издају локацијски услови.
Инвеститор је дужан накнаду за уређење градског грађевинског земљишта платити прије
подношења захтјева за издавање одобрења за грађење или у складу са чланом 64. ове Одлуке.
Члан 49.
Корисна површина грађевине утврђује се на основу Урбанистичко техничких услова по важећим
стандардима, а као корисна површина грађевине сматра се бруто грађевинска површина хоризонталних
габарита објекта помножена бројем етажа уз умањење од 20%.
Обрачун накнада за подрум и поткровље се додатно умањује 50%, а отворене површине 70%.
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Обрачун накнаде за котловнице, спремишта, стакленике, помоћне просторије, гараже, шупе, ако
су самостални објекти, а на предметној парцели је већ издата грађевинска дозвола за стамбени објект
додатно се умањује за 50%.
Члан 50.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта које је дјелимично уређено, односно ако
нису изграђени сви инфраструктурни објекти уређаја и инсталације који су предвиђени планским актом
на основу којег је издата урбанистичка сагласност, умањује се за одговарајући проценат и то:
- за асфалтни пут
30%
- за асфалтни тротоар
5%
- за канализацију
15%
- за макадамски пут
9%
- за паркиралиште
9%
- за електричну мрежу
8%
- за водоводну мрежу
8%
- за телефонску мрежу
8%
- за јавну расвјету
8%
Члан 51.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта умањује се за инфраструктурне објекте,
уређаје и инсталације у чијој је изградњи инвеститор учествовао ако то докаже адекватним средствима
финансијско-правних токова (уговори,рачун и сл.).
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта код промјене намјене објекта или дијела
објекта се не наплаћује.
Члан 52.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта за објекте намјењене за спорт и рекреацију
умањује се за 50%.
Члан 53.
Код доградње и надоградње постојећих објеката односно код замјене старих објеката новим
објектом инвеститор плаћа разлику накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за површину
дограђеног дијела односно разлику у површини између новог и старог објекта.
Члан 54.
Ако се објекат гради на градском грађевинском земљишту које није уређено, инвеститор је дужан
да изврши уређење на цијелој површини грађевинске парцеле сагласно урбанистичко-техничким и
другим условима утврђеним у локацијским условима, у којем случају инвеститор није дужан да плати
накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.
Члан 55.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта не плаћа се за изградњу јавних
инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација ако су исти у државној својини или су од посебног
друштвеног интереса, или се као инвеститор појављује Скупштина општине.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта за
инфраструктурну изградњу и објекта од комерцијалног интереса , а гдје инвеститор није Скупштина
општине Костајницаи предузећа и органи чији је оснивач општина, обрачунава се вриједност од 3% од
предрачунске вриједности пројекта.
2.Накнада за природне погодности и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента)
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Члан 56.
Према степену изграђености градско грађевинско земљиште се дијели на 7 зона:

I ЕКСТРА ЗОНА и I З О Н А
Екстра зону обухвата простор обухваћен улицама Трг Краља Петра I Ослободиоца, Младена
Стојановића( до краја објекта Кино „Козара“ ), Светосавска ( до улице Крешимира Хајдића )
Прва зона обухвата простор обухваћен улицама , Младена Стојановића ( од краја објекта кино
„Козара“ до Светосавске ), Нова улица (блок 1 регулационог плана), Ранка Шипке (до Нове улице),
Светосавска (од улице Крешимира Хајдића до Вука Караџића), Ватрогасна и Крешимира Хајдића.
II ЗОНА
Ранка Шипке (до моста), Светосавска (од ул. Вука Караџића до ул. 27.јули), Мирзе Делибашића.
III ЗОНА
Простор обухваћен улицама Васе Пелагића, Османа Ђикића ,27. Јули, Ранка Шипке (од моста до
бензинске), Светосавска од 27. јула до улице Меше Селимовића, Скендера Куленовића, Зијада
Диздаревића, Османа Карабеговића, Унска, Џемала Биједића и улица Ивана Горана Ковачића.
IV ЗОНА
Простор обухваћен улицама, Вука Караџића, Милоша Црњанског- Партизански Пут ( Одвојак 1,2
и 3 ), Петра Пеције (до ЖФТ), Бранка Ћопића, Десанке Максимовић, 2. Маја, Петра Кочића, Николе Тесле,
Лазе Штековића ( Одвојак 1 и 2 ), Устаничка, Младена Ољаче, Мака Диздара, Алексе Шантића ( Одвојак 1
и 2 ), Јована Дучића ( Одвојак 1,2 и 3 ) и насеље Тавија.
V ЗОНА
Петрињска, Козарачка, Баљска, Ђоке Мазалића, ЖФТ до Гумњанске, Палешка, Урије - Мракодол
(стара цеста), Петра Боројевића, Владимира Назора, Владе Дивца
VI ЗОНА
Брдска, Петра Пеције II,Ташли бунар, Гумњанска, Бубњарица, ЖФТ (од Гумњанске до Бубњарице)
и Иве Андрића, Војводе Мишића ( Одвојак 1 и 2 .
Члан 57.
1.Као основица за утврђивање висине једнократне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта служи просјечна коначна грађевинска цијена из претходне године м2 висине стамбене
површине на подручју општине Костајница.
2.Просјечну коначну грађевинску цијену одређује одлуком Скупштина општине сваке године, а
најкасније до 31. марта текуће године.
3.Просјечна коначна грађевинска цијена из претходног става овог члана валоризује се у току
године свака 3 мјесеца на основу индекса раста цијене грађевинских радова у високоградњи и
нискоградњи по сумарној методологији и подацима које објављује Завод за статистику.
Члан 58.
Висине једнократне ренте по м2 корисне површине грађевине које ће се градити на градском
грађевинском земљишту утврђује се у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене из претходног
члана и по зонама износи:
190

190

Број 3

09.03.2011.

-

Службени гласник општине Костајница

у првој и екстра зони
у другој зони
у трећој зони
у четвртој зони
у петој зони
у шестој зони

191

стр

6%
5%
4%
3%
2%
1%

Члан 59.
Висина накнада за природне погодности грађевинског земљишта /једнократна рента/ утврђује се
рјешењем о висини накнаде у складу са Законом и овом Одлуком.
Накнаду из претходног става плаћа инвеститор грађевине која се гради на том земљишту према
јединици корисне површине објекта за чију изградњу се издају локацијски услови.
Инвеститор је дужан накнаду за природне погодности грађевинског земљишта платити прије
подношења захтјева за издавање одобрења за грађење или у складу са чланом 64. ове Одлуке.
Члан 60.
Корисна површина грађевине приликом утврђивања једнократне ренте у поступку обрачуна
накнаде се утврђује на начин прописан чланом 49. ове одлуке.
Члан 61.
Ако се на одређеној грађевинској парцели гради нова грађевина умјесто раније легално
изграђене грађевине инвеститор је дужан платити једнократну ренту за разлику у површини између новог
и старог објекта.
Члан 62.
Једнократна рента се не плаћа за изградњу јавних инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација.
3. Плаћање накнада
Члан 63.
Накнаду за продано градско грађевинско земљиште односно купопродајну цијену плаћа купац најкасније
у року од 15 дана од дана потписивања уговора о продаји.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и једнократна рента се плаћају прије
подношења захтјева за издавање одобрења за грађење.
Изузетно накнаде из претходног става код изградње објеката за колективно становање (стамбени
и стамбено-пословни објекти), индустријских објеката и објеката производног занатства инвеститор може
платити и у ратама на слиједећи начин:
20% у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора
80% на одгођено плаћање на период од највише 60 мјесеци, а у складу са чланом 64. ове Одлуке.
Накнаде из става 2 овог члана за инвеститоре индивидуално стамбених објеката може се платити и у
ратама на слиједећи начин:
20% у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора
80% на одгођено плаћање на период од највише 60 мјесеци, а у складу са чланом 64. ове Одлуке.
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Члан 64.
Да би искористио могућност плаћања накнада у ратама инвеститор је дужан у року од 8 дана од
дана подношења захтјева за издавање одобрења за грађење поднијети Начелнику општине захтјев да му
се одобри плаћање накнада у ратама.
Плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте у ратама
одобрава стална Комисија коју именује Начелник Општине која предлаже Начелнику да са инвеститором
закључи уговор о плаћању у ратама.
Плаћање у ратама се може одобрити најдуже на период од пет година у складу са Законом, од
дана закључења уговора.
У Уговор о плаћању у ратама као средство обезбјеђења потраживања одређује се банкарска
гарaнција.
Временско трајање банкарске гаранције мора да покрива цијели отплатни рок.
За свако закашњење у плаћању рата инвеститору ће се обрачуванати затезна камата у складу са
законом.
4. Посебне одредбе
Члан 65.
Средства која се остварују из накнада за градско грађевинско земљиште издвајају се на посебан
рачун и користе се за уређење градског грађевинског земљишта и израду просторно планске
документације.
Члан 66.
За изградњу производних објеката од посебног значаја за општину и објеката од посебног
друштвеног интереса могу се одлуком Скупштине општине утврдити додатне олакшице за плаћање
накнада по основу градског грађевинског земљишта.
V – ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 67.
Остало грађевинско земљиште обухвата грађевинско земљиште у државној својини, и
грађевинско земљиште у приватној својини, за које Програм уређења доноси Скупштина општине и уз
магистрални, регионалне и локалне путеве у ширини од 100 м са обје стране пута, уз прибављање
сагласности надлежног органа или предузећа.
Одредбе ове одлуке које се односе на градско грађевинско земљиште примјењују се и на остало
грађевинско земљиште.
Члан 68.
Висина једнократне ренте по метру квадратном корисне површине грађевине умањује oд
основице из члана 57. ове одлуке у износи од 50%.
Члан 69.
Накнада за уређење осталог грађевинског земљишта поред умањења из члана 48. ове Одлуке
умањује се по основу припремања грађевинског земљишта за 30%.
VI-НАДЗОР
Члан 70.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган и Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална полиција и Грађевински
инспектор.
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VII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Грађевински објекти који ће се градити или су изграђени на углу улица који припадају различитим
зонама сматраће се да се налазе у зони која је више вреднована на основу комуналне опремљености и
саобраћајне повезаности.
Ако земљиште или објекат има прилаз из улица која по опремљености припада јавној зони у
односу на зону у којој се они налазе сматра се да припадају оној зони у којој се налази улица из које имају
прилаз.
Земљиште или објекат у улици која још није добила своје име сматра се да је у оној зони којој
припада најближа улица на коју се повезује или представља њен огранак.
У случају да се припадност улице зона не може ријешити ни на начин из претходног става
земљиште или објекат ће се сврстати у зону коју одреди надлежно одјељење.
Члан 72.
Накнаде прописане овом одлуком утврдит ће се по одредбама ове Одлуке у свим случајевима у
којима на дан ступања на снагу ове Одлуке не постоји коначно рјешење којим је одговарајућа накнада
утврђена.
Члан 73.
Висина закупнине за неизграђено градско грађевинско земљиште које је додјељено у закуп
физичким или правним лицима за изградњу привремених грађевина у складу са одредбама ранијих
одлука којима је регулисана ова област и са којима су закључени уговори о закупу неизграђеног градског
грађевинског земљишта ће се ускладити са одредбама ове одлуке.
Члан 74.
Детаљан опис границе обухваћеног земљишта и податке о катастарским парцелама и власницима
из јавног регистра о некретнинама, као и израда копије катастарског плана са уцртаном границом
градског грађевинског земљишта и парцелама обухваћеним овом Одлуком, надлежна општинска службе
урадит ће Географског информационог система са доступним ажурираним катастарским подлогама.
Члан 73.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту (Сл. гласник
Општине Костајница, број 12/09, 13/09, 3/10 и 4/10).
Члан 74.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Костајница.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 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 04.03.2011. године донијела је следећу:
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РАГУЛАЦИОНОГ 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. 737/14, 735, и 736, к.о. Костајница, укупне површине
1682 м2.
Границе подручја измјене плана су обухваћене са источне стране дијелом улицом Петра Пеције у дужини од 33 м, са
јужне стране улицом Ж.Ф.Т. у дужини од 43 м , са западне стране улицом Палешка у дужини од 15 м а даље
катастарским честицом означеном са к.ч. 737/14 у дужини од 47м и са сјеверне стране катастарском честицом
означеном са к.ч. 735 у дужини од 27 метара ,која се поново спаја са улицом Петра Пеције.
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
За измјену дијелу регулационог плана треба се придржавати смјерница односно одлуке о спровођењу
важећег регулационог плана „Блок 2“ као и прописаних услова у текстуалном дијелу плана важећег плана.
IV
Рок израде измјене регулационог плана 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
Измјена дијела регулационог плана треба да садржи :геодетску подлогу, намјена површина, намјена и
спратност објеката, кофицијент изграђености, коефицијент искоришћености, нивелационе податке, регулационе и
грађевинске линије, валоризацију постојећих објеката, уређење слободних површина, општи урабанистичкотехнички услови за пројектовање и извођење, облик и димензије грађевинских парцела (план парцелације), услове
уређења грађевинског земљишта, мрежу комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере за заштиту
животне средине и економску валоризацију дијела измјене плана.
VII
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.
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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.
VIII
Средства потребна за измјену дијела регулационог плана су обезбјеђена су у складу са чланом 29. став 3.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10) у износу од 1799,00 КМ,
док ће коначни износ бити познат након провођења процедуре у складу са Законом о јавним набавкама и након
потписивања уговора са одабраним понуђачем за израду измјене регулационог плана.
IX
Разлог за измјену дијела регулационог плана „Блок 2“ на предметним парцелама је рационално
искорашћивање простора за изградњу стамбених објеката са израдом плана парцелације који одговара имовинскоправним односима као и усклађивање парцела са већ изграђеним објектима на терену. Како постојећи регулациони
план у овом дијелу није примјењив и по истом се тернутно не може извршити парцелација и усклађивање парцела
на терену са изграђеним објектима , потребне су измјене регулационог плана на предметним парцелама, како би се
могла одобрити градња стамбених објеката у складу са законом.
X
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“.

Број:01-013- 70 /11
Датум:04.03.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-68/11
Датум: 04.03.2011. године

На основу 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 ), доноси се:

ОДЛУКА
О ПЛАНУ РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА- ЉЕТНИХ БАШТИ, ШТАНДОВА ЗА
ПРИГОДНУ ПРОДАЈУ, ПРОСТОРА ЗА РЕКЛАМУ И МОНТАЖНИХ ПРИВРЕМНИХ ОБЈЕКТА - КИОСКА

Члан 1.
Усваја се План размјештаја привремних пословних објекта- љетних башти, штандова за пригодну
продају и монтажних привремних објекта- киоска број: 03-36-37/11 од 18.02.2011. године са минимумом
услова за изградњу и постављање ( Одлука о грађевинском земљишту ) и графичким прилозима.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је минимум услова за изградњу и постављање и графички прилог.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Костајница“.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
-НАЧЕЛНИКАдминистративна служба
Одјељење за општу управу
Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне послове
Број: 03-36-37/11
Датум: 18.02.2011. године

На основу члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Костајница“
број 12/09 и 13/09 ), Одјељење за општу праву, Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне полсове,
административне службе општине Костајница, предлаже следећи

ПЛАН РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА- ЉЕТНИХ БАШТИ, ШТАНДОВА ЗА ПРИГОДНУ
ПРОДАЈУ, ПРОСТОРА ЗА РЕКЛАМУ И МОНТАЖНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА- КИОСКА

-IЛокације за постављање привремних пословних објекта- киоска су следеће:
К.ч. 787/2, К.О Костајница - површине 30 м2, јавна површина у улици Младена Стојановића иза домаће
кухиње „Дадо“,
К.ч. 787/1, К.О Костајница - површине 9 м2, јавна површина у улици Младена Стојановића испред
„Бонела“- искључиво за постављање привремног објекта Туристичке организације општине Костајница,
К.ч. 792, К.О Костајница- површине 9 м2, јавна површина у улици Младена Стојановића поред кина
„Козара“,
К.ч. 117/2, К.О Костајница- површине 9 м2, јавна површина у улици Мирзе Делибашића преко пута
аутобуске станице,
II

-

Услови за постављање привремног пословног објекта- киоска су:
Вријеме коришћења локације је најдуже пет ( 5 ) година, под условом да се привремни пословни
објекат- киоск може уклонити и прије истека рока од пет ( 5 ) година, ако привремни пословни
објекат представља сметњу за реализацију изградње трајних грађевина у складу са планским
актом, изградње недостајуће инфраструктуре или из других оправданих разлога,( у складу са
важећом Одлуком о грађевинском земљишту ).
III

Привремни пословни објекат- киоск се поставља уз претходно прибављање одобрења за
постављање односно издавање локацијских услова које издаје надлежни орган општине Костајница у
складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Одлуком о грађевинском земљишту.
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IV
Саставни дио овог плана размјештаја су услови за постављање привремних објекта, графички
прилог привремних пословних објеката- киоска те љетних башти, простора за рекламу и нумерисаних
штандова за пригодну продају.

Шеф Одсјека:
Анђелко Ераковић, проф. ,с.р.

Начелник Одјељења:
Тања Деветак, дипл. правник ,с.р.
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УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМНИХ ОБЈЕКАТА
Привремени објекти могу се постављати под следећим условима:

-

-

-

Да се на раскрсницама и угловима улица не смањује видљивост и не угрожава
безбједност саобраћаја.
Да се привремени објекти не постављају над комуналним инсталацијама и каналима за
одводњу као и да не спречавају прилаз комуналним објектима (трафостаницама,
шахтовима, хидрантима и слично).
Да привремени објекти постављени поред јавних категорисаних путева буду удаљени од
главног пута на удаљеност која је предвиђена Законом о јавним путевима.
Да се постављањем привремених објеката не угрожава видљивост изгледа постојећих
објеката.
Да постављени привремени објекти не сметају пролаз и нормално коришћење сусједних
објеката сталног карактера.
Да се привремени објекти не постављају на зеленим површинама.
Да се постављањем привременог објекта не чини већа сметња несметаном пролазу
пјешака на тротоару или другој јавној површини односно да пролаз буде усклађен са
Правилником о пројектовању за лица са умањеним тјелесним функцијама.
Постављање љетних башти испред постојећих угоститељских објеката уз јавни
категорисани пут може се одобрити и на мањој удаљености али под условима да се
поштују одредбе Закона о јавним путевима односно да се на привременим објектима
постави заштитна ограда.
Изричито се забрањује бетонирање зелених површина или постављање бетонских
елемената у сврху љетних башти или других дјелатности у привремене намјене на
зеленим површинама.
Да је заинтеросована странка за постављање привремног објекта измирила све
финансијске обавезе према општини Костајница.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-67/11
Датум:04.03.2011. Године
На основу члана 2.и 3. 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 је 04.03.2011. године
доноси

ОДЛУКУ
о комуналној дјелатности
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се комуналне дјелатности ,те дјелатности и послови од локалног
значаја које се сматрају комуналним дјелатностима,услови и начин обављања комуналних
дјелатности и послова,те друга питања од значаја за обављање комуналних дјелатности и
послова на подручју општине Костајница.
II-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 2.
На подручју општине Костајнице се ,у смислу одредби члана 2. Закона о комуналним
дјелатностима, обављају следеће комуналне дјелатности:
1. Производња и испорука питке воде;
2. Одводња и пречишћавање отпадних вода;
3. Одржавање чистоће;
4. Прикупљање и одлагање комуналног отпада;
5. Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина;
6. Одржавање јавних саобраћајних површина;
7. Одржавање јавне расвјете;
8. Одржавање и уређење водотока;
9. Одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина.
Члан 3.
Осим комуналних дјелатности наведених чланом 2. Став 1. Закона о комуналним
дјелатностима за подручје Општине Костајница као комуналне дјелатности од посебног
локалног интереса одређује се :
1) управљање, одржавање и наплата мјестаза паркирање возила, блокирање возила
направом за блокирање точкова у оквиру надлежности комуналне полиције предвиђене
Законом о комуналној полицији и општинском Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима
Општине Костајница;
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Под управљањем, одржавањем и наплатом мјеста за паркирање возила као и блокирање
возила направом за блокирање точкова подразумијева се управљање, односно кориштење,
организација и одржавање паркиралишта и паркиралишних мјеста, укључујући и одржавање
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавањем чистоће и уклањање снијега на
паркиралиштима на просторима које су општински органи утврдили посебном одлуком,те
организација и начин наплате паркирања возила, блокирање возила направом за блокирање
точкова возила и уклањање погрешно паркираних и остављених возила специјалним возилом у
оквиру надлежности комуналне полиције предвиђене Законом о комуналној полицији и
општинском Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима Општине Костајница.
2)обављање зимске службе;
3)отклањање последица елементарних непогода.
III НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 4.
Скупштина општине Костајница повјерава обављање комуналних дјелатности из члана 2. и
члана 3. тачке 2.и 3. ове Одлук, КП „Комуналном“ а.д. Костајница.
Послови управљања, одржавања и наплате мјеста за паркирање возила, у оквиру
надлежности комуналне полиције предвиђених Законом о комуналној полицији и Одлуком о
безбједности саобраћаја на путевима Општине Костајнице, врше се у оквиру надлежног
одјељења Општинске административне службе, сходно Правилнику о организацији и
систематизацији Општинске административне службе.
Повјеравање обављања комуналних дјелатности одржавања јавних саобраћајних
површина,одржавање јавне расвјете, одржавање , уређење водотока и обављање зимске
службе врши ће се према Споразуму о обављању наведених комуналних дјелатности.
Споразум о обављању комуналних дјелатности из претходног става потписује Начелник
општине и представник комуналног предузећа за текућу годину.
На основу Споразума из претходног става надлежни орган Административне службе
направиће за сваки појединачни случај обављања одређене комуналне дјелатности његов План
одржавања .
План одржавања комуналних дјелатности из става 3. Овог члана садржи предмјер
потребних радова .
На основу плана одржавања комуналних дјелатности , Комунално предузеће доставља
цијене комуналних услуга.
IV ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 5.
Предузеће којем је, у складу са чланом 4. ове Одлуке, повјерено обављање
комуналних услуга дужно је трајно и квалитетно пружати услуге односно обављати послове
комуналних дјелатности које су му повјерене, те у ту сврху морају одржавати у стању
функционалне способности објекте и уређаје који омогућују обављање повјерних комуналних
дјелатности.
У случају поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга до којих може доћи
услијед више силе или других разлога које давалац комуналних услуга није могао спријечити
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извршавањем дужности, исти је дужан одмах обавијестити кориснике услуга и надлежно
одјељење општинске административне службе те предузети неопходне мјере за отклањање
узрока прекида или на други начин осигурати пружање услуга односно
обављање комуналних дјелатности.
Члан 6.
У случају наступања околности из члана 8. став 2. ове Одлуке, начелник
надлежног одјељења у оквиру Општинске административне службе, дужан је без одлагања:
1. одредити начин, односно ред првенства пружања услуга оним корисницима код којих
би услијед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад предузећа и других
организација или би настала велика односно ненадокнадива штета;
2. наредити мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3. предузети мјере за отклањање насталих посљедица и друге потребне мјере за обављање
комуналних дјелатности;
4. утврдити разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења
дјелатности и учињену штету.
V ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 7.
Средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
обезбједиће се из цијене комуналне услуге којим се покривају укупни расходи даваоца
комуналних услуга и унапређују постојећи комунални објекти и уређаји према
нормативима и стандардима у комуналним дјелатностима.
Цијену комуналних услуга индивидуалне комуналне потрошње утврђује давалац
комуналне услуге уз сагласност Скупштине општине.
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње
обезбиједиће се из извора предвиђених законом и одлукама Скупштине општине.
VI – КОМУНАЛНА НАКНАДА
Члан 8.
Комунална накнада се утврђује за кориштење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње, у зависности од квалитета и стандарда комуналних производа и услуга те одређеној
зони грађевинскогземљишта.
Скупштина општине ће посебном одлуком одредити основе и мјерила на основу којих
се утврђује висина, као и начин и рокови плаћања комуналне накнаде.
VII -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 22. и 23. Упутства о спровођењу процедуре за одабир корисника
Програма помоћи у обнови стамбених јединица у сврху повратка ( „ Службени гласник
БиХ“, број: 48/06 ) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број :12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 04.03.2011. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за одабир корисника програма помоћи у
обнови стамбених јединица у сврху повратка

1. У Комисију за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених јединица у
сврху повратка, именују се:
1. Ибрахим Куленовић,предсједник – представник Уније за одрживи повратак
и интеграције у БиХ,
2. Радивоје Радаковић,члан – овлаштени представник донатора,
3. Исмет Боснић,члан – представник Скупштине општине,
4. Ефраим Подиновић,члан- представник Удружења грађана и повратника,
5. Милош Штековић,члан- представник општине.

2. Задатак именоване комисије је да у поновљеном поступку размотри листу
корисника средстава за индивидуално стамбено збрињавање ЗП-08 и у складу са
утврђеним Упутством достави листу на сагласност Комисији за избјеглице и
расељена лица БиХ.
3. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених јединица у
сврху повратка, број:01-013-163/08
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине
Костајница“.
Број: 01-013-77/11
Датум:04.03.2011.год

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-345 /11.
Датум: 24. 02 .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:
2.318,53 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:
2.318,53 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:
Начелник одјељења за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
Мирјана Костадиновић, дипл.ек.,с.р.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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