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Број:01-013-128/11
Датум: 29.04.2011. год.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница (“Службени гласник РС“ број: 12/05,
01/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 29.04.2011. године, доноси:

ОДЛУКУ
о мјерама за отварање нових радних мјеста у текућој 2011. години
Члан 1.
Програмом мјера за отварање нових радних мјеста настоји се наставити тренд
запошљавања незапослених лица. Одлуком се дефинишу појединачне мјере, начин праћења
реализације сваке од подстицајних мјера, праћење ефеката и друга питања од значаја за
провођење мјере.
У 2011. години планира се запослити око 130 назапослених лица. До 31.03.2011. године
на подручју општине је запослено 16 радника.
Члан 2.
Основ за запошљавање представља постојећа привреда на подручју општине и то:
Из области производње:металопрерада, дрвопрерада и текстил , Трговина,Угоститељство,
Занатско-услужне дјелатности.
Члан 3.
Подстицајне мјере општине Костајница ће се реализовати кроз:
1. Помоћ код виших нивоа власти:
Општина Костајница ће пружити сву неопходну помоћ при остваривању контаката и
подношења захтјева за остваривање подстицаја код Владе Републике Српске, надлежних
министарстава, Привредне коморе РС, другим институцијама и банкама.
На основу податка добијених од надлежних институција пратити остварене субвенције и
њихове ефекте.
2. Пословно тржни центар у оснивању:
У Блоку I наставити активности на откупу земљишта и изградњи инфраструктуре како би се
створили неопходни услови за отварање пословно-тржног центра, у оквиру којег би се
налазила аутобуска станица, тржни центар.
Тромјесечно пратити реализацију ових активности.
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3. Пословна зона „Уна“ у оснивању:
У блоку III започети активности на припреми (формирању) пословне зоне у којој би по било
понуђено земљиште инвеститорима који би изградили производне капацитете.
4. Изградња сточне пијаце и откупне станице
Изградњом сточне пијаце и откупне станице на локацији у насељу Тавија запослиће се три
радника, а индиректно путем пољопривредне производње било би ангажовано више радника
јер би имали обезбјеђено мјесто откупа и везу са прерађивачима и велетрговцима.
5. Јавни радови
Кроз јавне радове који се односе на изградњу инфраструктуре, посебно нискоградњу,
ангажовањем КП „Комунално“, отварање шљункаре такођер од стране КП „Комунално“ отвара
се могућност за запослење најмање 5 радника.
6. Подизање пластеника
Помоћи подизање 15 плстеника субвенцијама од стране општине у износу од 1.000,00 КМ по
пластенику и од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади РС у
износу од 40% од уложених средстава. Приход од ове производње остварило би 10 породица.
7. Укидање административних баријера
У оквиру Административне службе олакшати и убрзати процедуре за отварање занатских
радњи, свим заинтересованим лицима за отварање радњи пружити помоћ и све неопходне
информације, издавати рјешења за рад у року од једног дана од подношења потпуне
документације. Код подношења захтјева избјећи сву документацију која се налази у
евиденцијама Административне службе.
Члан 4.
У постојећој привредној структури која представља окосницу развоја општине Костајница, те је
као таква дефинисана и у Стратегији развоја општине, а примјењујући мјере Владе РС за
подстицај запошљавања и Стратегију развоја малих и средњих предузећа у РС наставиће се
тренд запошљавања из претходних година и то:
Металопрерада ............ 10 радника
Дрвопрерада ................ 15 радника
Текстил ........................ 10 радника
Угоститељство ........... 20 радника
Трговина ...................... 30 радника
Превоз .......................... 10 радника
УКУПНО: 95 радника
Члан 5.
Праћење реализације мјера за отварање нових радних мјеста вршиће Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности и о томе једном годишње извјештавати Скупштину
Општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница“.
ПРЕСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.с.р.
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На основу става 2. и 4. члана 13. Закона о буџетском систему ( „ Службени гласник
Републике Српске“,број: 54/08, 126/08 и 92/09) и члана 56. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“ , број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине је на
сједници одржаној дана 29.04. 2011. године донијела слиједећу:

ОДЛУКУ
о расподјели буџетског суфицита по годишњем обрачуну за 2010. годину
Члан 1.
Утврђује се вишак прихода по Годишњем обрачуну корисника буџета општине Костајница за
2010. годину у износу од 143.237,36 КМ.
Члан 2.
Вишак прихода из члана 1. у износу од 143.237,36 КМ користе се у складу са чланом 13. Закона
о буџетском систему ( „Службени глансик Републике Српске“ број 54/08,126/08 и 92/09) за
покриће дефицита из претходног периода.
Члан 3.
Утврђени вишак и распоред вишка прихода из члана 2. унијеће се у Одлуку о усвајању буџета
општине Костајница за 2011. годину и Одлуку о извршењу буџета за 2011. годину.
Члан 4.
Дио неискориштених кредитних средстава у износу од 155.522,10 КМ преноси се у буџет за
2011. годину и у складу са Одлуком Скупштине општине број: 01-013-329/08 од 30.12.2008.
године и Одлуком о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу број: 01-013-40/10 од
12.02.2010. године распоређује на слиједеће намјене:
Сточна пијаца....................................................................................... 53.537,20 КМ
Зграда „Магистрат“.............................................................................. 4.596,62 КМ
Блок 1 .................................................................................................... 95.388,28 КМ
Локални путеви и улице ..................................................................... 2.000,00 КМ
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана oд дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Костајница“.

Број:01-013-127 /11
Датум: 29.04.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-125/11
Датум: 29.04.2011.год.
На основу члана 57. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике
Српске“,број:54/08, 126/08 и 92/09); члана 49. и члана 51. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 30/07 и 29/10);
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07) , Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
29.04. 2011. године, донијела је :

ОДЛУКУ
о краткорочном задужењу Општине код Буџета Репулике Српске ради обезбјеђења
средстава за плаћање ПДВ-а по Пројекту обнове општинских водовода и канализационих
система
I
Овом Одлуком се краткорочно задужује Општина код Буџета Републике Српске, ради
обезбјеђења средстава за плаћање ПДВ-а по Пројекту обнове општинских водоваода и
канализационих система у износу од 50.000,00 евра. (97.791,50 КМ).
II
Средства из тачке I користиће се за плаћање ПДВ-а по Пројекту обнове општинских водовода и
канализационих система и имаће карактер револвинг средстава.
III
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се краткорочним задужењем код Буџета
Републике Српске и отплатиће се у року од дванаест мјесеци од дана настајања задужења.
IV
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 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на
сједници одржаној дана 29.04.2011. год. донијела је :

OДЛУКУ
1. Усвајају се годишњи Извјештаји о раду предузећа и установа којих је
оснивач општина Костајница за 2010. годину и то:
- Туристичка организација,
- НБ“Невенка Станисављевић“,
- Центар за социјални рад,
- ЈП“Банијапромет“,
- ЈП“Радио Костајница“,
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „ Службеном
гласнику општине Костајница“

Број : 01-013-136/11.
Датум :29.04.2011. год.

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

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
29.04.2011. год. донијела је :

OДЛУКУ
1.Усвајају се годишњи Извјештаји о раду управних и надзорних одбора предузећа и
установа којих је оснивач општина Костајница за 2010. годину и то:
- Извјештај о раду управног одбора Туристичке организације,
- Извјештај о раду управног одбора НБ“Невенка Станисављевић“,
- Извјештај о раду управног одбора Центар за социјални рад,
- Извјештај о раду надзорног одбора ЈП“Банијапромет“,
- Извјештај о раду управног одбора Дом здравља Костајница.

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

Број : 01-013-139/11
Датум :29.04.2011. год.

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

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
29.04.2011. год. донијела је :

OДЛУКУ
1. Усвајају се годишњи Извјештаји о финансијско-материјалном пословању корисника
буџета општине Костајница за 2010. годину и то:
-

Удружење ратних војних инвалида,
Карате клуб“ Младост“
Фудбалски клуб „ Партизан“
КУД „ Поткозарје“
ЈП“Радио Костајница“,
Кошаркашки клуб“Костајница“,
Општинско удружење пензионера,
Туристичка организација,
Општинска организација Црвени крст,
Општинска борачка организација

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

Број : 01-013-137/11
Датум :29.04.2011. год.

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

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
29.04.2011. год. донијела је :

OДЛУКУ
1. Усвајају се годишњи Извјештаји о раду сталних радних тијела Скупштине општине за
2010. годину и то:
-

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

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

Број : 01-013-138/11
Датум :29.04.2011. год

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

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана
29.04.2011. год. донијела је :

OДЛУКУ
1. Усваја се Програм рада Туристичке организације општине Костајница за 2011.
годину и Финансијски план Туристичке организације општине Костајница за 2011.
годину.

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

Број : 01-013-141/11
Датум :29.04.2011. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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Број:01-013-129/11
Датум,29.04.2011.годинe
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На основу члана 20. Закона о јавним путевима-Пречишћени текст (Сл.гласник
Републике Српске, бр.16/10),члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 1. Одлуке о одређивању и
обиљежавању имена насеља, улица и тргова и означавању зграда бројевима (Сл.гласник
Општине Костајница, бр. 7/10) члана 56. Статута Општине Костајница (Сл.гласник општине
Костајница, бр.12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница је, на сједници, одржаној
29.04.2011. године, д о н и ј е л а
ОДЛУКУ
о дефинисању границе обухвата улица у Костајници
Члан 1.
Утврђује се граница и обухват улица у Костајници како слиједи:
1. Улица Светосавска , која је уједно и дио магистралног пута Костајница-Нови Град, у правцу
исток- запад као основног правца , укупне дужине од 1674 м, од укрштања улице Петра
Пеције, Ранка Шипке и улице Краља Петра I Ослободиоца са наведеним путем, односно од
ОПЗ „Агробиље“ до раскршћа Скендера Куленовића на геодетској подлози означена као
к.ч.бр., 977, 978, 980, К.О.Костајница;
2. Улица Ранка Шипке , која је уједно и дио магистралног пута Костајница- Козарска Дубица,
у правцу запад –исток, у дужини од 324 м од укрштања са наведеним улицама у ставу 1, од
куће Блануша Марка са лијеве и ОПЗ „Агробиље“ са десне стране, на геодетској подлози
означена као к.ч.бр. 983 и 1199 К.О. Костајница ;
3.Меше Селимовића, која се пружа лијево од магистралног пута Костајница –Нови Град, у
дужини од 396 м, од куће Бундало Марка до куће Бунић Нихада, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр. 1442 К.О. Костајница;
4.Трг Краља Петра I Ослободиоца, који се пружа сјеверно од укрштања улица из става 1. ове
одлуке, у дужини од 289 м, од НЛБ Развојане банке и пословног објекта Стојана Мухарема
преко парцеле бр. 787/1 К.О. Костајница до Кино „Козара“ и Домаће кухиње „Дадо“;
5.Младена Стојановића, која се пружа сјеверно од Радио Костајнице (кућа Рончевић) до куће
Борка Васића у Костајници са лијеву страну улице, у дужини од 116 м, преко парцеле бр.787 /1
К.О. Костајница;
6.Ватрогасна , која се пружа јужно од Светосавске улице, од зграде општине у Костајници, до
угоститељског објекта „Голд“ у дужини од 116 м, преко парцеле бр. 913 К.О. Костајница;
7.Крешимира Хајдића (Кахвића сокак), која се пружа јужно од Светосавске улице, од куће
Марјановић до излаза у улицу Петра Пеције, у дужини од 63 м, преко парцеле бр. 937/1 К.О.
Костајница;
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8.Иве Андрића, која се пружа јужно од улице Ранка Шипке у Костајници према СПГ
„Чекиновац“ од куће Бранка Крњаића до куће Зоре Поповић, у дужини од 160 м, кч. бр.1179
К.О. Костајница ,
9. Баљска улица која се пружа јужно од улице Ранка Шипке у Костајници према СПГ
„Чекиновац“, од куће Вере Савић до куће Милана Васић, у дужини од 917 м, парцела к.ч. бр.
1437 К.О. Костајница;
10. Скендера Куленовића, која се пружа јужно од Светосавске улице у Костајници , од куће
Ћибић Савке до куће Лелић Рагиба, у дужини од 537 м, преко парцеле бр.1443 К.О. Костајница;
11. Зијада Диздаревића, која се пружа јужно од Светосавске улице, од куће Татић Абдулаха до
куће Хусеина Докаја, дужине 70 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 1068 К.О.
Костајница;
12. Ивана Горана Ковачића, од раскршћа Светосавске и Меше Селимовића (кривина на
магистралном путу), до парцеле Родић, дужине 524 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр. 1116/18 К.О. Костајница ;
13. Џемала Биједића, сјеверно од Светосавске улице, од куће Секе Голић до заобилазнице,
дужине 202 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 1008/3 К.О. Костајница;
14. Васе Пелагића, од стамбене зграде бр.1. до првог излаза код куће Лудвиг Ивке и други
излаз код куће Суљић, у дужини 1004 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 974 К.О.
Костајница;
15. 27. јула, сјеверно од Светосавске улице, од куће Ваљевац Мухарема и Ваљевац Самира до
куће Сарачевић Салиха односно Голић Асмире, у дужини 94 м, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр.581 К.О. Костајница;
16. Унска улица, сјеверно од Светосавске улице , од куће Мустафе (Хашима) Сарачевић до
заобилазнице магистралног пута, у дужини 267 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр.973 К.О. Костајница;
17. Брдска улица, јужно од Светосавске улице, од куће Пилаушић Ибрахима (Бунар Врбица)
до куће Пилаушић Хасана (излаз на улицу Бранка Ћопића), у дужини 463 м, на геодетској
подлози означеној као к.ч.бр.436 К.О. Костајница;
18. Мака Диздара, јужно од Светосавске улице, од куће Баруџић Менсуре (Смаилов пут) до
куће Икановић Халида (излаз на улицу Бранка Ћопића) у дужини 90 м, на геодетској подлози
означеној као к.ч.бр.337 К.О. Костајница;
19. Османа Ђикића сјеверно од Светосавске улице од куће Бешлагић Мине до излаза на
заобилазницу магистралног пута, у дужини 272 м, на геодетској подлози означенаој као
к.ч.бр.196/20, 2123/1 К.О. Костајница;
20. Бубњарица, јужно од Светосавске улице, од куће Ибрахима Куленовића до куће Миље
Лукић, у дужини 831 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 650 и 1440 К.О. Костајница;
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21. Десанке Максимовић, јужно од Светосавске улице , од грађевинског плаца Славуљ
Божидара и куће Чубра Гојка до излаза на улицу ЖФТ ( прије куће Диане Милошевић), у
дужини 120 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.662/1 К.О. Костајница;
22. Војводе Мишића, јужно од Светосавске улице, од раскршћа Бубњарица, од куће Цвијић до
куће Тарбук Ранка, у дужини 310 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 1291/1 и
1292/1 К.О. Костајница;
Одвојак 1. јужно од Светосавске улице, од раскршћа Бубњарица, од куће Цвијић до
куће Томић Бошка , у дужини 207 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.1291/1 и
1292/1, К.О. Костајница;
Одвојак 2. јужно од Светосавске улице, од раскршћа Бубњарица, од куће Цвијић до
куће Томић и куће Глигић , у дужини 79 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.1291/1
и 1292/1, К.О. Костајница;
23. Османа Карабеговића, сјеверно од Светосавске улице, од куће Тинтор Милана до излаза
на заобилазницу магистралног пута, у дужини 265 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.
бр.38, К.О. Костајница;
24. Бранка Ћопића, јужно од Светосавске улице, од куће Пилаушић Менсуре са лијеве и куће
Бранке Бошњак са десне стране, до куће Шехић на излазу на Светосавску ул. у дужини 1044
м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр. 979, 663, 975, К.О. Костајница;
25. Вука Караџића, јужно од Светосавске улице, од куће Милутина Јелисавца (земљиште
Католичке цркве), до куће Расима Хајдаревића и сједишта предузећа: „Текстил Станић“ и
„ Бјелајац“- излаз на Светосавску улицу, у дужини 324 м, на геодетској подлози означеној као
к.ч.бр. 770/1, 764/15, 764/4 , 765/2 и 773/2 К.О. Костајница;
26. Мирзе Делибашића сјеверно од Светосавске улице, од привременог монтажног објекта
„Цомп астор“ до ФК „Партизан“ , у дужини 133 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.бр.
117/1, 118/2 К.О. Костајница;
27. Петра Боројевића, јужно од Светосавске улице, од улице ЖФТ, куће Милана Бундало, до
куће Рајка Бјелајца, у дужини 134 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 728/3 К.О.
Костајница;
28. Владимира Назора , јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ, до
католичког гробља , у дужини 107 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 731 К.О.
Костајница;
29. Владе Дивца, јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ, до куће Савановић
Марине , у дужини 70 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 734/7 К.О. Костајница;
30. Гумњанска, јужно од Светосавске улице, од раскршћа улице ЖФТ и куће Аврамовић
Драгана, до куће Ђурђевић Мирка, у дужини 445 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.
1439 К.О. Костајница;
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31. Жртава фашистичког терора, јужно од Светосавске улице, од куће Станић Жељка до потока
Бубњарица –куће Диане Милошевић, у дужини 695м, на геодетској подлози означеној као к.ч.
1438 К.О. Костајница;
32. Радничка, јужно од Светосавске улице, од куће Милашин Борислава до куће Божидара
Костадиновића, у дужини од 236 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 741 К.О.
Костајница;
33.Ђоке Мазалића, јужно од Светосавске улице, од куће Миџић Сањина до куће Бошка
Ступара, у дужини од 299 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 757/21, 745/1,756/1 К.О.
Костајница;
34.Козарска, јужно од Светосавске улице, од куће Дарка Адамовића, до куће Мише
Дејановића, у дужини од 149 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.756/1 (дио) К.О.
Костајница;
35.Палешка, јужно од Светосавске улице, од улице ЖФТ до куће Жељка Милића, у дужини од
78 м, на геодетској подлози означеној као к.ч.737/10 К.О. Костајница;
36.Петра Пеције, јужно од Светосавске улице, од куће Зец Слободана са лијеве и Продавнице
„Маринковић са десне стране, до куће Миће и Милене Марин, у дужини од 1218 м, на
геодетској подлози означеној као к.ч.981, 982, 1274 и 1103 К.О. Костајница;
37. Ташли бунар јужно од Светосавске улице, у продужетку Петра Пеције , од куће Душана
Лукића до куће Милана Игњатовића у дужини од 874 м, на геодетској подлози означеној
као к.ч.14 К.О. Костајница;
38. Петрињска, јужно од Ранка Шипке, од куће Дејановић Ратка, до куће Симе Стијака, у
дужини од 87 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 862/2 К.О. Костајница;
39. 2. маја, јужно од Ранка Шипке, од куће Ратка Слијепчевића до излаза на Устаничку
(Партизанско гробље), у дужини од 405 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 885,
879/1, 962/1, 960/5 К.О. Костајница;
40. Николе Тесле, јужно од Ранка Шипке (иза СПЦ), од куће Рајка Палије до куће Свете
Ђаковића , у дужини од 65 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 880/7 К.О. Костајница;
41.Младена Ољаче, јужно од Ранка Шипке (иза Дома здравља ), од Устаничке улице до куће
Ане Кеча, у дужини од 64 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 964/8 К.О. Костајница;
42.Устаничка , југоисточно од Ранка Шипке и Петра Пеције, од куће Томе Дејановића до куће
Виктора Вујановића, у дужини од 578 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 982 и 1258
К.О. Костајница;
43. Петра Кочића, јужно од Ранка Шипке , у продужетку 2. Маја , од куће Николе Ђурића до
куће Зорана Рисојевића, у дужини од 101 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 966/13
(дио) К.О. Костајница;
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44.Алексе Шантића, од куће Дејановић М. Мирка у Петра Пеције до куће Ненада Згоњанина у
Устаничкој , у дужини од 258 м, на геодетској подлози означеној као к.ч. 1132/4 К.О.
Костајница;
Одвојак 1. Од куће Басрак, до куће Поповић Милинка , у дужини 48 м, к.ч. 1132/9 К.О.
Костајница;
Одвојак 2. Од куће Аврамовић Милкана ,с једне, и Марин Драгољуба ,с друге стране,
до куће Ђукановић Миле, у дужини 101 м, к.ч. 1132/10 К.О. Костајница;
45. Милоша Црњанског- Партизански пут, југоисточно од Ранка Шипке и Устаничке (мост у
Тавији код куће Вујановић), до куће Слијепчевић Драгољуба и споја са Баљском улицом, у
дужини 433 м;
Одвојак 1. Од куће Миљуш и Милеве Томић, до куће Милана Пилиповића и Славка
Рисојевића , у дужини 111 м, на к.ч.1144/17 К.О. Костајница;
Одвојак 2. Од куће Данице Томић и Гојка Згоњанина до куће Шурлан Драге и куће
Малеш, у дужини 100 м, на к.ч.1251/1 К.О. Костајница;
Одвојак 3. Од куће Здравка Маринковића до куће Клепић Славка , у дужини 61 м, к.ч.
1153/14 К. О. Костајница ;
46. Лазе Штековића, од Устаничке улице и куће Глушица до куће Драгишић, у дужини 144 м,
на к.ч. 1262/2 и 1262/3 К. О Костајница;
Одвојак 1. Од куће Драгишић, до куће Бундало Марка , дужине 54 м, к.ч. 1262/16 К. О.
Костајница;
Одвојак 2. Од куће Грабунџија Пере до куће Ћибић Милана , у дужини 105 м, к.ч.
1260/23 К. О. Костајница.
Члан 2.
Утврђује се граница и обухват улица у насељеном мјесту Тавија како слиједи:
1. Јована Дучића, од куће Стојнића до куће Мирослава Стијака, у дужини од 2472 м, на
геодетској подлози означеној као к.ч. 1104 и 296 К.О. Тавија;
Одвојак 1. Од куће Богдана Јапранина до куће Косе Рабат, у дужини од 224 м, на
геодетској подлози означеној као к.ч. 321/8 К.О. Тавија;
Одвојак 2. Од куће Мирка Марића до куће Милана Мијука, у дужини од 373 м, на
геодетској подлози означеној као к.ч. 319/1 К.О. Тавија;
Одвојак 3. Од куће Драге Бундало до излаза на други одвојак, у дужини од 337 м , на
геодетској подлози означеној као к.ч. 326/10 К.О. Тавија.
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Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је геодетска подлога за наведени простор, у размјери 1:2500.
Члан 4.
О провођењу ове одлуке, стараће се Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове .
Члан 5.
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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ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНА
Број:01-013-133/11
Датум:29.04.2011. Године
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На основу члана 2. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени
гласник Републике Српске", број 14/10), чланa 30. ставa 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) , Скупштина
општине Костајница на сједници одржаној дана 29.04.2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
О САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИМ МЈЕРАМА У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ И ДРУГИМ ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу заштите здравља људи, те спречавња и сузбијања заразних болести на подручју
општине Костајница, овом одлуком прописују се минимални санитарно-хигијенски услови и
мјере (у даљем тексту: мјере) у областима гдје нису регулисане другим прописима.
Члан 2.
Санитарно-хигијенским условима и мјерама у смислу ове одлуке, сматрају се услови и
мјере који се прописују ради:
- одржавања чистоће и других санитарно-хигијенских услова на јавним и другим мјестима и
објектима;
- обезбјеђења санитарно-хигијенских услова у производњи и промету животних намирница и
предмета за општу употребу;
- обезбјеђења санитарно-хигијенских мјера у објектима у којима се пружају услуге грађанима;
- обезбјеђење других санитарно-хигијенских услова и мјера за заштиту здравља људи и
животне средине.
- обезбјеђења мјера за уништавање глодара и инсеката;
Члан 3.
Јавним мјестима у смислу ове одлуке подразумјевају се јавне површине у општој
употреби и то: јавне саобраћајнице, јавне зелене површине, паркиралишта, водотоци и обале
водотока, спомен обиљежја, гробља, пијаце, отворени простори око зграда и неизграђено
грађевинско земљиште као и друге површине у општој употреби.
Јавним објектима у смислу ове одлуке подразумјевају се објекти у општој употреби, у којима
грађани задовољавају своје потребе и то: занатски, трговински, угоститељски, васпитнообразовни, здравствени, саобраћајни, спортски, културни, комунални, услужни и остали
објекти опште друштвеног карактера, за које су овом одлуком прописани санитарно-хигијенски
услови и мјере.
II - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА И ОБЈЕКТИМА
Члан 4.
Одржавање чистоће на јавним мјестима и у објектима остварује се редовним и
ванредним чишћењем и предузимањем других мјера за одржавање чистоће.
Члан 5.
Сва јавна мјеста и објекти из члана 3. ове одлуке морају се држати чисто и уредно.
О одржавању јавних површина стара се Комунално јавно предузеће и грађани.
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На мјестима из члана 3. став 1. ове одлуке забрањено је бацање и сакупљање отпадака,
гломазног отпада, грађевинског материјала, олупина, животињских лешева, везивање и
задржавање стоке и просипање загађених и штетних материјала (нафте и нафних деривата,
отпадних уља, хемикалија, токсични и радиоактивни материјал, пестицида и сл.).
Власници објеката, наведених у члану 3. став 2. ове одлуке, дужни су да подузимају
мјере на одржавању чистоће у својим објектима.
Члан 6.
Мјерама за одржавање чистоће треба обезбиједити испуњавање санитарнохигијенских услова за нормално коришћење објекта и задовољавајући естетски изглед.
Сматра се да су јавне површине чисте ако на њима нема видљивих отпадака, отпадних
материјала и блата, односно ако нема сувишних оборина или прашине у знатној мјери.
Сматра се да су објекти чисти ако су уредно окречени, те да на уређајима у
просторијама које се користе нема примјетних трагова прашине и других нечистоћа.
Кречење просторија се врши по потреби, а ако се у њима врши производња
животних намирница, исте се морају кречити сваке године.
Члан 7.
Вријеме, средства и начин чишћења треба ускладити тако да се чишћењем не
узнемиравају грађани буком, дјеловањем штетних материја, неугодних мириса,
стварањем прашине, или на други начин, као и да се не оштећују средина, објекти, насади,
травњаци и сл.
Члан 8.
Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће, која настаје уобичајеним
коришћењем објеката.
Члан 9.
Ванредно чишћење се предузима када се, због повећаног обима или интензитета
коришћења објеката, не обезбјеђује довољна чистоћа редовниим чишћењем.
Члан 10.
Ванредно чишћење се обавезно предузима:
- у току и након већих временских непогода,
- код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталацијама,
- у вријеме предузимања посебних мјера, у циљу сузбијања и спречавања заразних
болести, или у циљу заштите животне околине.
Члан 11.
Ванредно чишћење може да нареди орган управе задужен за инспекцијске
послове, који врши контролу над радом објеката наведених у члану 3. ове одлуке.
Надлежни орган управе за инспекцијске послове је обавезан да нареди ванредно
чишћење, односно кречење објекта, када утврди приликом инспекцијских контрола, да су
просторије у којима се врши производња и промет животних намирница и предмета
опште употребе неокречене, односно нечисте.
Члан 12.
Власници пословних просторија обавезни су одржавати чистоћу у двориштима, и на земљишту
које служи редовној употреби објекта, у складу са мјерама и на начин
прописан у члану 6. и 7. ове одлуке.
Члан 13.
Излетници су дужни приликом боравка у природи отпатке (папир, картоне, лименке,
празну пластичну и стаклену амбалажу, кости и слично) сакупити и уклонити их, а мјесто
боравка оставити потпуно чисто.
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Члан 14.
Са прозора, балкона и тераса стамбених зграда, са уличне стране забрањено је
истресање постељине, рубља и осталих предмета.
Члан 15.
Детаљније одредбе о уређењу, одржавању, редовном и ванредном чишћењу јавних
површина регулисане су Одлуком о комуналном реду.
III – УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ЗА ОПШТУ
УПОТРЕБУ
Члан 16.
За производњу животних намирница и предмета опште употребе потребно је
обезбједити пословни простор.
Пословни простор мора да у свом саставу има слиједеће просторије:
1. простор или просторију за складиштење сировина потребних за
производњу одређених производа,
2. простор за припрему производа,
3. производни простор,
4. простор или просторију за складиштење или одлагање готових производа,
5. просторију за смјештај гардеробе запослених радника,
6. просторију за санитрно-хигијенске потребе радника и
7. простор за продају готових производа, односно пружање услуга.
Лица која раде у производњи и промету животних намирница и предмета опште
употребе дужна су да носе посебну одјећу и обућу, и то када раде:
1. у производњи намирница (јела, напитака, хљеба, млијека и производа од
млијека, посластичарских производа и сл.): хлаче, блузу односно мантил, капу
односно повезачу и кецељу бијеле боје и одговарајућу обућу (папуче, патике, чизме
и ципеле);
2. на клању стоке или перади: радни комбинезон од непромочивог материјала,
кецељу и чизме од гуме;
3. на обради и продаји меса: мантил бијеле боје, прегачу од непромочивог материјала;
4. у кухињи на припремању хране: мантил бијеле боје и капу, односно повезачу;
5. на услуживању јела у угоститељским објектима: једнообразну радну одјећу или
прегаче;
6. у угоститељским објкетима гдје се послужује пиће: уочљива и једнообразна одјећа мајице или кошуље са натписом угоститељског објекта;
6. у продавници: мантил,
7. на одржавању водоопскрбних уређаја: мантил у боји и гумене чизме.
Власници пословних објеката дужни су за своје раднике као и за себе обезбједити радну одјећу
и обућу, као и услове за одржавање исте.
Члан 17.
Околина објекта у којој се врши производња и промет животних намирница и пружају
угоститељске услуге мора бити уређена.
Парцела на којој је објекат лоциран мора бити нивелисана и уредна.
Прилаз објекту мора бити асфалтиран, бетониран или поплочен, односно уређен на
начин да се не ствара блато и прашина приликом пролаза и утовара и истовара робе и
амбалаже.
Забрањено је држати амбалажу (гајбе, сандуке, флаше, лименке, вреће и сл.) у околини
објекта на отвореном простору, већ се мора обезбједити одговарајуће складиште или магацин.
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Члан 18.
Пословни простор мора бити изграђен и уређен тако да се у њему може вршити
производња животних намирница и предмета за општу употребу и пружати угоститељске
услуге, у складу са законом и прописаним санитарно-техничким условима за обављање
одговарајуће дјелатности (висина пословног простора, подови, зидови, расвјета, вентилација,
уклањање отпадних материја и др.).
Члан 19.
Објекти за производњу и промет намирница и пружање угоститељских услуга морају
бити спојени на локалну канализациону мрежу, а уколико то није могуће морају имати
правилно изграђену септичку јаму одговарајућег капацитета.
Објекти из става 1. морају бити прикључени на локалну водоводну мрежу, а уколико то
није могуће могу се снабдјевати водом из бунара или извора која мора бити хигијенски
исправна, о чему се стара општински здравствено-санитарни инспектор.
Објекти морају бити прикључени на електричну мрежу.
Члан 20.
Пословни простор намјењен за производњу животних намирница и предмета за
општу употребу (зависно од врсте производне дјелатности), мора бити снабдјевен
опремом и уређајима потребним за производњу хигијенски исправног производа,
средствима и опремом за заштиту здравља производних радника и животне средине.

те

Члан 21.
Просторије за производњу животних намирница, предмета опште употребе и пружање
угоститељских услуга ( у даљем тексту просторије) морају бити чисте.
Отпад из просторија се мора одлагати у одговарајуће канте, или вреће које се држе на
одређеном мјесту у објекту, а напоље износи у дане одвоза смећа и ставља на мјесто одређено
за одлагање отпада.
Члан 22.
Просторије за морају имати осигурано одговарајуће природно или вјештачко
провјетравање, односно просторије не смију бити загушљиве, претопле, испуњене неугодним
мирисима и влажне.
У току радног времена просторије морају бити освјетљене довољном количином
природног дневног свјетла или вјештачком расвјетом с одговарајућим бројем расвјетних
тијела.
Члан 23.
Подови просторија морају бити изграђени од материјала који се лако чисти и одржава
(керамичке плочице, винас плочице и сл.).
Зидови и стропови просторија из става 1. морају бити уредно обрађени и окречени.
У просторијама или дјеловима просторија гдје долази до јачег запрљања зидова,
зидови морају бити обложени керамичким плочицама или одговарајућим материјалом који се
лако чисти и то минимално 1,80 м од пода (пекаре, меснице, бурегџијске и сластичарске
радње, угоститељски објекти и сл.).
У угоститељским објектима у простору шанка, санитарног чвора и у магацинима
прехрамбених производа, није дозвољена употреба сијалица у боји.
Члан 24.
Угоститељски објекат мора имати санитарни чвор за госте, који се састоји од одвојених
тоалета за жене и мушкарце с истакнутом препознатљивом ознаком намјене тих просторија.
Тоалет за жене мора имати најмање једну кабину и предпростор, а тоалет за мушкарце
најмање један писоар.

Број 5 03.05. 2011.

Службени гласник општине Костајница

стр 20

Изузетно од оредби из става 1. овог члана, угоститељски објекат који има до 20
конзумних мјеста (сиједећих и стојећих) може имати један заједнички тоалет за мушкарце и
жене, односно једну WC кабину са предпростором.
Члан 25.
Подови и зидови тоалета до висине од најмање 1,80 м од пода морају бити обложени
материјалом који не пропушта воду и који се лако чисти и одржава.
Тоалети морају бити добро провјетрени природним или вјештачким путем и из њих се
не смију ширити неугодни мириси.
WC шоља и писоари морају бити на испирање текућом водом.
У WC кабини мора бити тоалет папира, а у WC кабини за жене и корпа за отпатке.
Предпростор тоалета мора имати умиваоник с текућом водом, тоалетни прибор за једнократну
употребу или апарат за сушење руку, као и довољан број корпи за отпатке.
Члан 26.
Угоститељски објекти у којима се припрема и услужује храна изузев једноставних јела
(сендвич, хот-дог и сл.) морају имати кухињу.
Подови и зидови кухиња до висине од најмање 1,80 м од пода морају бити од
материјала који не пропушта воду и који се лако чисти и одржава.
Све радне површине морају бити израђене од нехрђајућег материјала погодног за лако
чишћење, прање и дезинфекцију.
Члан 27.
Кухиња мора имати:
− напу за одвођење паре, дима и мириса одговарајућег капацитета,
− техничке уређаје (пећи, фритезе, роштиље и сл.),
− расхладне уређаје и то посебно за месо, рибу и сухомеснате производе, а посебно за
млијеко и млијечне производе,
− судопер са текућом топлом и хладном водом,
− ормаре и полице за одлагање посуђа, прибора и намирница,
− канте за отпатке.
Члан 28.
За производњу пекарских, сластичарских, бурегџијских и сл. производа, као и за
печење прасади, јагњади, перади и сл. није дозвољена употреба мазута, лож уља, нафте и
осталих уља.
Члан 29.
Сластичарске и бурегџијске радње морају имати:
- просторију и опрему за смјештај намирница,
- простор за прање суђа,
- просторију за смештај одјеће (са гардеробним ормарима),
- просторију за услуживање гостију и радионицу.
Зидови ових просторија морају бити обложени керамичким плочицама или
глетовани и премазани масном бојом у висини од 1,80 метара.
Подови морају бити од керамичких плочица, а у просторијама радионице морају
бити уграђени сливници за одвод воде.
Висина зидова у пословним просторијама мора бити најмање 2,50 м.
Члан 30.
Сластичарска радња мора имати следећу опрему и уређаје:
- сто од тврдог матријала одговарајуће величине, глатке површине отпорне на
корозију,
- глатку радну површину, која не подлијеже корозији, за припрему тијеста,
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- витрина за готове производе,
- пећ за печење производа,
- довољан број посуђа,
- уређај за хлађење производа,
- хигијенску приручну канту,
- дводјелни судопер са топлом и хладном текућом водом,
- ормар за смјештај чистог посуђа и прибора и
- цједило за суђе и прибор.
Члан 31.
Просторије у којима се услужују посластице морају имати:
- тезгу од тврдог материјала са глатком површином која не подлијеже корозији,
- затворену стаклену витрину за готове производе,
- једнообразне столове и столице,
- одговарајуће посуђе и прибор за манипулисање производима,
- расхладну затворену витрину за излагање и чување производа,
- уређаје за хлађење и точење напитака и
уређај за производњу сладоледа и опрему за хлађење и држање сладоледа.
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Члан 32.
Услове из члана 30. и 31. ове одлуке мора испуњавати и бурегџијска радња, с тим што
не мора имати расхладну витрину за готове производе и уређаје потребне за
производњу и држање сладоледа.
Члан 33.
Зелене пијаце за промет животних намирница морају поред општих услова испуњавати
и слиједеће минималне услове:
− пијачни простор мора бити ограђен, поплочен, бетониран или асфалтиран ради лакшег
чишћења, прања и одржавања;
− на пијаци мора постојати јавна чесма са питком водом;
− на одређеним прикладним мјестима морају бити постављене канте са поклопцима за
отпад и смеће;
− пијачни столови морају бити поредани у редове и са надстрешницом уколико цијели
простор пијаце није наткривен;
− столови у редовима морају бити подјељени по врстама робе за излагање и морају се
сваког радног дана очистити. Размак између редова столова мора бити најмање 2
метра;
− на пијаци се не смију задржавати запрежна и друга возила.
Члан 34.
Комунално предузеће којем је повјерено газдовање пијацом дужно је да обезбједи
одржавање санитарно-хигијенских и осталих услова чишћења, поправљања и слично.
Члан 35.
Сточна пијаца мора испуњавати слиједеће услове:
− мора бити изграђена на сухом терену и удаљена најмање 50 метара од последње
стамбене зграде;
− пијачни простор мора бити ограђен;
− на пијаци морају бити обезбјеђени везови за крупну стоку;
− мора имати вагу за вагање стоке;
− мора имати чесму с хигијенски исправном водом за пиће.
По завршетку промета предузеће које господари сточном пијацом мора очистити пијачни
простор.
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IV - ПРОМЕТ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ
Члан 36.
Поред услова који су прописани подзаконским актима, објекти у којима се врши
промет животних намирница и предмета за општу употребу, морају испуњавати следеће
услове:
- просторије морају бити чисте,
- отпад се мора одлагати у одговарајуће посуде (пластичне канте или најлон вреће)
и држати на одређеном мјесту у објекту, а ван објекта износити и одлагати у
контејнере или на одређено мјесто за одлагање смећа у дане одвоза отпада,
- околина објекта мора бити уређена, као и прилаз објекту,
- амбалажа се не смије држати око објекта или у простору намјењеном за купце. Исте се држе
у простору за смјештај амбалаже,
-у продајном простору, као и испред продајног простора, забрањено је
конзумирање алкохолних пића и пива, ако то није у складу са дјелатношћу.
Члан 37.
Прехрамбени производи морају бити одвојени од непрехрамбених производа.
Одредбе претходног става се не односе на продају воћа и поврћа у оквиру зелене
пијаце.
Члан 38.
Животне намирнице у продајном објекту морају бити ускладиштене или изложене
продаји према условима предвиђеним декларацијом за дотични производ.
Животне намирнице морају бити изложене на полице и смјештене у расхладне уређаје.
У производним и продајним објектима намирнице паковане у вреће (брашно. шећер и
сл.) морају бити издигнуте од пода и одјељене од зида минимално 10 цм.
Члан 39.
У продајним објектима забрањено је продавати производе без декларације ,истеклог
рока употребе и сирово месо које није прегледано од стране ветеринара, на којем нема жига,
односно које нема потврду о извршеном ветеринарском прегледу.
У истој расхладној витрини није дозвољено држати месо (пилетина, риба и сл.) и
млијечне производе (сладолед, млијеко, јогурт и сл.).
Члан 40.
Јела која се служе у угоститељским објектима могу се припремати искључиво у
просторијама које се налазе у саставу објекта и које су намјењене за производњу истих.
Готови производи се могу држати у просторијама одређеним за смјештај готових
производа.
Исти морају бити у затвореним посудама (течни производи) или смјештени у
витрине гдје су заштићени од прашине и других штетних утицаја.
Члан 41.
Незапаковано воће и поврће мора бити изложено на посебне полице и одвојене од
осталих произода.
Исто се не смије излагати испред пословног објекта, гдје су непосредно изложени и
незаштићени од утицаја околине (прашине, издувних гасова, сунца и сл.).
Члан 42.
Сирово месо и сухомеснати производи, као и млијеко и млијечни производи,
морају се држати у расхладним уређајима ако декларацијом није другачије прописано.
Сирово месо у расхладном уређају мора бити одвојено од сухомеснатих производа
преградом.
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Члан 43.
Сирово месо и сухомеснате производе, као и производе од млијека, забрањено је
држати на расхладним витринама и пултовима, и на другим мјестима ван расхладних
витрина.
Члан 44.
Лако покварљиве намирнице, које накнадно не подлијежу термичкој обради,
дозвољено је продавати користећи одговарајући чисти прибор (хватаљке, лопатице, кашике,
папир и сл.) и исти се замотавају у одговарајући бијели папир, а сирово месо и млијечни
производи у одговарајући бијели намјењен за паковање меса.
Пекарски производи излажу се тако да купци нису у непосредном контакту с овим
производима (полице смјештене иза пулта, корпе од прућа, витрине и сл.) и морају се до
половине, замотавати у чисти бијели папир, или ставити у папир кесе.
Члан 45.
Продаја незапакованог сладоледа изван сталних продајних мјеста мора се обезбједити
из:
- апарата и уређаја за продају сладоледа који морају бити заштићени од штетног
дјеловања околине (сунце, вјетар, прашина, издувни гасови и сл.)
- индустријски произведене смјесе за прављење сладоледа.
Покретни уређаји за продају сладоледа морају имати посуђе с водом за испирање
кашика за сладолед.
Корнети за сладолед морају бити заштићени од секундарног загађења, у затвореним
или покривеним посудама.
Члан 46.
Аутомати за сладоледе, замрзивачи и други уређаји за сезонску продају намирница на
јавним мјестима, могу се постављати само на мјестима које одреди надлежна служба
општинског орган управе за комуналне послове уз прибављање потребног одобрења, као и
сагласности инспекцијског органа који одређује услове продаје.
Није дозвољена ручна производња сладоледа, као ни држање сладоледа ван
расхладног уређаја.
Члан 47.
Печење кокица врши се у посудама прикљученим на електричну струју или на
плинске пећи, а кестење и кукуруза уз употребу угља и дрва.
Члан 48.
У објектима у којима се врши продаја сировог меса мора постојати:
- расхладна витрина и расхладна комора,
- радни сто за обраду меса,
- пањ, двије даске за сјечење меса (за свјеже месо и сухомеснате производе),
- прибор за сјечење меса од нехрђајућег материјала,
- судопер са текућом топлом и хладном водом за прање прибора и руку,
- уређаји за вентилацију.
Пањ за сјечење меса мора да буде од тврдог дрвета. Површина не смије да има
пукотине и иста мора да буде равна и остругана.
Алат и прибор за сјечење сировог меса не смије да се употребљава за сјечење
производа од меса. За сјечење производа од меса, мора се обезбједити посебан алат и
пробор.
Површина радних столова за припрему и обраду меса мора да буде од материјала који
се лако чисти и одржава (поцинчани лим, ултрапласт, и сл.) и не смије имати пукотина.
Прозори и врата морају се заштити на начин да се онемогући улаз мухама и другим
инсектима.
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Члан 49.
У објектима у којима се врши израда кобасица и другог обликованог меса, поред
продајног простора, мора бити одвојен простор за израду таквих производа и он мора
имати расхладни уређај, радни сто, дводјелни судопер са текућом хладном и топлом
водом за прање посуђа и прибора за израду ових производа.
За смјештај и чување зачина и адитива, треба обезбједити затворени смјештајни
простор.
Мљевено обликовано месо се не смије мијешати ручно.
Члан 50.
Уређаји и прибор у продавници намирница морају се сваког дана по завршетку рада,
опрати топлом водом и детерџентом.
Расхладни уређај се мора држати чист, а прање и чишћење се врши према
упутству произвођача.
Пањ и даска за сјечење меса и сухомеснатих производа морају се редовно чистити, а
пањ стругати и осолити.
Сир и хљеб се не смију резати на дасци на којој се режу сухомеснати производи.
Члан 51.
У продавнцама у којима се врши промет сировог меса, може се одобрити и израда
мљевеног и мљевеног обликованог меса, ако продавница има посебан простор и прибор за
израду тог меса.
Члан 52.
Мљевено сирово месо се може продавати купцу на његов захтјев, с тим што се
месо меље у присуству купца.
У расхладним уређајима није дозвољено држање мљевеног меса.
Члан 53.
Радници који продају сирово месо, који раде на сјечењу и припремању печеног
меса у угоститељским објектима, на припремању и сјечењу бурека, припремању ћевапа и
других јела са роштиља, у вријеме вршења наведених радњи не смију вршити наплату односно
руковати новцем.
Одредбе из става 1. овог члана не односе се на раднике који рукама не додирују
месо и производе од меса приликом услуживања купаца, односно гостију.
Члан 54.
Промет животних намирница и предмета за општу употребу, не може се вршити
изван пословног простора.
Припрема и продаја намирница животињског поријекла може се у изнимним
случајевима (приредбе, прославе, излети и сл.) вршити и на травнатим подлогама.
Припремљене намирнице могу се послуживати у амбалажи за једнократну употребу
(папирни или пластични тањири, чаше и сл.) а у близини се мора осигурати довољан број корпи
за отпатке.
Члан 55.
На зеленим и сточним пијацама није дозвољена продаја меса и производа од
меса, риба и животних намирница које се, према декларацијама које се налазе на тим
намирницама, могу продавати само у продајним објектима и уз обезбјеђење одређене
темпаратуре.
На отвореном простору је забрањена продаја свих производа од меса и млијека,
затим свих врста чоколада, маслаца, маргарина, сокова, уља, герме, прехрамбених
производа у ринфузи, алкохолног пића, свих врста пића, сендвића, колача и других лако
кварљивих прехрамбених производа.
На зеленим пијацама је забрањено излагање и продаја воћа, поврћа и млијечних
производа на земљи.
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Члан 56.
На зеленим пијацама и на затвореном простору може се продавати млијеко у флашама
од стране индивидалних произвођача, као и разне врсте сирева, кајмак, мед у теглама, јаја и
пилеће месо.
У одређеном простору зелене пијаце, дозвољена је и продаја сира и оригиналном
паковању, као и производа од млијека у оригиналном паковању. Продаја се врши уз
претходни преглед ветеринара.
Пилићи и пилеће месо се могу продавати у цијелом комаду у ПВЦ-фолијама, и исти
морају бити прегледани и печаћени од стране ветеринарске инспекције. На тржницама се
може продавати пилећа изнутрица (јетра, срце, ногице), али из расхладних уређаја.
Продаја транжираног пилећег меса је забрањена.
Члан 57.
Лица која продају производе из претходног члана, морају посједовати санитарне
књижице, бијеле блузе и капе за косу.
Сир и кајмак се могу продавати уз употребу хватаљки или кашика. Исти се мјере
на чистим и исправним вагама.
Члан 58.
Продаја животних намирница се може мјерити на класичним вагама које морају
бити баждарене, као и утези.
На пијацама је забрањена употреба кућних вага и вага на потезање.
Забрањује се обављање сваке друге радње којом би се нарушавао рад и чистоћа
пијаце.
V - УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА
5.1.Бријачко-фризерске и козметичарске радње
Члан 59.
Просторије бријачко-фризерских и козметичарских радњи морају бити чисте, зидови
испред радних мјеста морају бити обложени материјалом погодним за
хигијенско одржавање у висини од 1,80 м, а подови обложени материјалом који се лако чисти
и пере.
Просторије из става 1 морају бити спојене на јавну водоводну и канализациону мрежу,
а уколико то није могуће морају имати изграђене одговарајуће септичке јаме, које се
хигијенски редовно празне, а вода се мора обезбједити инсталирањем хидрофорских уређаја.
Члан 60.
У мушким фризерским, односно бријачким радњама, свако радно мјесто мора
имати умиваоник са текућом топлом и хладном водом.
У женским фризерским радњама, мора постојати најмање један уређај за прање
косе, са текућом топлом и хладном водом.
Члан 61.
Свака бријачка или фризерска и козметичарска радња мора имати санитарне
просторије са предпростором у којем се налази умиваоник са текућом топлом и хладном
водом.
Изузетно у постојећим радњама из става 1 у којима се из техничких разлога не могу
догодити санитарне просторије с предпростором, мора се обезбједити употреба истих у
непосредној близини радње.
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Члан 62.
Радници и ученици у бријачко-фризерским и козметичарским радњама морају носити
чисте радне мантиле у боји која не прикрива нечистоћу.
У фризерско-бријачким радњама мора постојати довољан број гардеробних ормарића,
или одвојени простор за гардеробу запослених радника.
Прије пружања услуга радник мора опрати руке топлом водом и сапуном.
Убруси који штите кориснике услуга за вријеме подшишивљања и бријања морају бити
чисти.
Члан 63.
Прибор који служи за масажу и уљепшавање лица и тијела, а који долази у непосредан
додир са кожом или косом морају се за сваког корисника прије употребе опрати топлом водом
и дезинфиковати средством, чија је употреба дозвољена.
Сваког дана по завршетку рада прибор из става 1. овог члана мора се очистити и
дезинфиковати средством чија је употреба дозвољена, а опрема која се користи мора се
опрати.
Члан 64.
Простор за пружање козметичарских услуга, односно услуга његе и уљепшавање
лица и тијела, мора бити одвојен од простора у којем се задржавају лица која чекају на
рад за пружање наведених услуга.
За кориснике услуга мора постојати гардеробни простор.
Члан 65.
Простор у којем се пружају козметичарске услуге и услуге за његу и уљепшавање лица и
тијела, мора бити опремљен одговарајућом чистом опремом и уређајима и мора имати
ормарић са средствима за прву помоћ. Утрошени санитетски материјал мора се стално
обнављати.
Члан 66.
У бријачко-фризерским и козметичарским радњама забрањено је:
- пружање услуга лицима са видљивим знаковима кожних обољења или паразитима
косе,
- коришћење дезинфекционих, козметичких и других средстава, те уређаја и опреме
који у ову сврху нису одобрени од надлежних органа,
- употреба застирача, убруса, пешкира и сл., без претходног прања и потпуног сушења
и пеглања за сваког корисника услуге.
VI – ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
Члан 67.
Просторије здравствених, социјалних, културних, школских, предшколских и других
установа морају бити изграђене у складу са законом, прописаним стандардима и нормативима.
Члан 68.
Просторије и санитарни чворови јавних, и културних, здравствених, социјалних и других
јавних објеката, школа, предшколских установа и предузећа у којима се окупљају и бораве или
раде грађани и дјеца морају бити одржавани у чистом и уредном стању и бити довољно
освјетљене и провјетрене.
Просторије се зими морају загријавати.
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Члан 69.
Просторије из члана 67. ове Одлуке морају имати санитарни чвор са
предпросторoм и текућом водом, као и тоалетни прибор за једнократну употребу, као и
довољан број корпи за отпатке.
Санитарни чворови морају бити прикључени на јавну канализацију, а ако нема
јавне канализације, морају имати септичке јаме.
Санитарни чворови морају бити чисти и дезинфиковани, а септичке јаме се морају
редовно чистити. Чишћење се врши у најпогодније вријеме.
Члан 70.
Просторије из члана 67. ове Одлуке морају се прозрачити између смјена, односно
представа и то најмање 15 минута, а по потреби и дезинфицирати.
Члан 71.
Одредбе чланова 69. и 70. ове Одлуке односе се и на друге објекте у којима се
одржавају приредбе, предавања, игранке, концерти итд.
VII - ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
Члан 72.
Јавне чесме морају бити изграђене у складу са признатим санитарно-техничким
захтјевима, којима се обезбјеђује заштита хигијенске исправности воде и хигијенско
захватање воде.
Члан 73.
Поред јавне чесме забрањено је:
- прање веша,
- прање аутомобила и других превозних средстава и опреме,
- напајање стоке,
- одлагање отпадака и на други начин и другим радњама,
- угрожавање чистоће простора и хигијенске исправности воде.
Члан 74.
О одржавању јавних чесми у општини Костајница брине предузеће, односно установа
којој те послове, уговором повјери Скупштина општине Костајница.
Члан 75.
Контрола хигијенске исправности воде јавних чесми врши се у складу са прописима о
хигијенској исправности питке воде, а њено провођење се регулише уговором из члана 74.
ове Одлуке и повременим контролама од стране здравствено-санитарне инспекције.
VIII - УНИШТАВАЊЕ ГЛОДАРА И ИНСЕКАТА
Члан 76.
У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести врши се дератизација и
дезинсекција.
Дератизација је обавезна и обавља се најмање два пута годишње као прољећна и
јесења.
Члан 77.
Дезинсекција се врши у случајевима масовне појаве инсеката који би могли угрозити
здравље људи и животиња и нанијети друге штете.
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Члан 78.
Дератизацију и дезинсекцију могу обављати здравствене установе и друга правна лица
која имају рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске да
испуњавају услове за обављање дератизације и да су регистровани за производњу и промет
отрова. Дератизација се обавља под надзором здравствено-санитарне инспекције, а
Овлашћење за вршење послова из претходног става даје Начелник општине Костајница.
Здравствено-санитарна инспекција ће забранити или обуставити провођење
дератизације и дезинсекције ако утврди да нису подузете све мјере за заштиту људи и
животиња, као и када се дератизација врши средствима која нису одобрена.
О извођењу дератизације и дезинсекције извођач је дужан најмање седам дана раније
обавијестити становништво путем средстава јавног информисања, плакатирањем или на други
погодан начин.
Члан 79.
Правна и физичка лица дужна су радницима овлашћеног предузећа или установе која
проводи дератизацију, односно дезинсекцију омогућити приступ у све објекте и на све
површине на којима се врши дератизација и пружити им потребна обавјештења и помоћ.
Сва лица дужна су придржавати се одређених мјера и извршавати радње које им
налажу овлаштени радници у сврху успјешног провођења дератизације, односно дезинсекције
и осигурања живота и здравља људи и животиња, заштите животне и радне средине.
Члан 80.
Трошкове дератизације, односно дезинсекције сносе:
- власници приватних предузећа и других радњи за објекте које користе;
- физичка лица за стамбене и друге објекте који су у њиховом власништву или их
користе по уговору о закупу;
- Скупштина општине за објекте који су у њиховом власништву или њима газдује (за
јавна мјеста, културне, спортске, вјерске, школске и предшколске установе,
канализациону мрежу и депоније).
Члан 81.
Висину накнаде и врсту отрова који ће се користити при обављању дератизације и
дезинсекције одређује предузеће, установа или друго лице који ће се изабрати као
најповољнији извођач у складу са законом.

IX - НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДРЕДАБА ОВЕ ОДЛУКЕ
Члан 82.
Послове инспекцијског надзора у провођењу ове Одлуке врши орган управе надлежан
за послове здравствено-санитарне инспекције.
Члан 83.
Општински здравствено-санитарни инспектор рјешењем наређује извршење одређених
мјера, одређује рок за њихово извршење и изриче казнене мјере.
X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
Рјешење о забрани рада издаће се правном, физичком и лицу које самостално
обавља дјелатност средствима рада у својини грађана, ако:
1. поступи супротно одредбама члана 39.
2. за мјерење робе употребљава кућне ваге, или ваге на потезање (члан 58.).
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Члан 85.
Правном и физичком лицу, односно лицу које самостално обавља дјелатност
средствима рада у својини грађана, издаће се рјешење о привременој забрани рада:
1. док не обезбједи услове, прописане чланом 29,
2. када објекат не испуњава услове, прописане чланом 30, 31, 32, 36, 48, 49, 59, 60, 61 и
69.
Забрана обављања дјелатности траје док се не отклоне недостаци који су
рјешењем надлежног инспекцијског органа наложени.
Члан 86.
Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 КМ, казниће се за прекршај
правно лице:
1. ако не обезбједи услове, прописане одредбама члана 6.;
2. који не обезбјеђује уклањање нечистоће, која настаје коришћењем објекта (члан 8.);
3. које не поступи у складу са одредбама члана 11, 12, 16, 21, 28. и 40.;
4. које поступи супротно одредбама члана 46.;
5. које у објекту у којем се припремају животне намирнице и предмети опште
употребе, не обезбједи услове прописане одредбама члана 36. и 48.,
6. које поступа супротно одредбама чланова 23(став 4.), 39, 42, 54, 55, 62. и 63.;
7. које не обезбједи услове прописане одредбама члана 69. и 70.;
8. које се не брине о одржавању јавних чесми (члан 74.).
За прекршај из став 1. овог члана, новчаном казном у износу од 100,00 до 1.800,00 КМ казниће
се и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се власник објекта који самостално
обавља дјелатност личним радом, средстима рада у својини грађана, новчаном казном у
износу од 200,00 до 1.000,00 КМ.
Физичко лице, за прекршај из став 1. овог члана, казниће се новчаном казном у
износу од 50,00 до 500,00 КМ.
Члан 87.
Новчаном казном у износу од 500,00 до 7.000,00 КМ, казниће се за прекршај
правно лице:
1. које поступа супротно одредбама члана 7.;
2. које не поступи у складу са одредбама члана 17. и 38.;
3. које поступа супротно одредбама члана 23 (став 2.), 41, 43, 44. и 47;
4. које не обезбједи услове прописане члановима 69, 71. и 72.;
5. које поступа супротно одредбама члана 69. став 2.;
6. које поступа супротно одредбама члана 77.
Новчаном казном у износу од 200,00 - 1.800,00 КМ, казниће се за прекршај изстава 1. овог
члана и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и власник објекта који самостално обавља
дјелатност личним радом, средствима рада у својини грађана, новчаном казном у износу од
200,00 - 1.000,00 КМ.
Физичко лице за прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном у износу од
100,00 - 1.000,00 КМ.
Члан 88.
Новчаном казном на лицу мјеста у износу од 50,00 - 500,00 КМ, казниће се
физичко лице:
1. које поступи супротно одредбама чланова 50, 52, 53. став 1., члана 56, члана 57. и 58.
став 1.;
2. које зидове у бријачко-фризерским радњама не држи чисте (члана 59);
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3. које не поступи у складу са одредбама члана 62. став 1. и 3. и члана 63.;
4. које поступа супротно одредбама члана 73.
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 89.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о санитарном минимуму
("Службени гласник Општине Костајница", број 04/01).
Члан. 90.
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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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ ,бр. 93/06); члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ , број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница “ ,број: 12/05 и 1/07)), Скупштина општине Костајница
на сједници одржаној дана 29.04.2011 године, донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада
за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе на подручју општине Костајница за 2011. Годину
I
Усваја се Програм утрошка средстава од накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Костајница за
2011. годину, како слиједи:

Програм утрошка средстава остварених од накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју
општине Костајница за 2011. годину
Планирана средства по основу накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе на подручју општине Костајница за 2011. годину у износу од 2.800,00
КМ расподијелиће се на слиједећи начин:

Ред
. бр.

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ИЗНОС У КМ

Изградња одвоних канала и санација постојеће каналске
мреже на подручју општине Костајница у 2011. години.

2.800,00

II
Средства остварена по основу накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, врста прихода 722425, утврђена у Програму из тачке један ове
Олуке, трошиће се сразмјерно степену извршења у односу на план.
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средствима

Скупштини

IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Костајница “.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Петар Боројевић, инж.,с.р.

Број 5 03.05. 2011. Службени гласник општине Костајница
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-130/11
Датум:29.04. 2011. Год.
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На основу члана 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број:
50/06,92/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ ,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница “,број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 29.04.2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма утрошка средстава остварених од посебних
водних накнада на подручју општине Костајница за 2011. годину
I
Усваја се Програм утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на подручју
општине Костајница за 2011. годину, како слиједи:

Програм утрошка средстава остварених од посебних водних
накнада на подручју општине Костајница за 2011. годину
Средства планирана у буџету за 2011. годину у износу од 12.010,00 КМ по основу посебних
водних накнада ће се утрошити на слиједећи начин:
Ред.
бр.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ИЗНОС У КМ

Изградња одвоних канала и санација постојеће каналске
мрежена подручју општине Костајница у 2011. години.

12.010,00

1.

II
Средства утврђена у Програму из тачке I ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену
извршења буџета у односу на план.
III
Начелник Општине ће поднијети извјештај о утрошеним средствима Скупштини општине
Костајница , најкасније до 31.03.2012. године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику
општине Костајница “.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Боројевић, инж.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број.01-013-126/11
Датум:29.04. 2011. год.

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“ , број: 12/05 и 1/07), Скупштинa општине је на сједници одржаној дана
29.04.2011. године донијела следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Завршни рачун буџета општине Костајница за 2010. годину.
2. Саставни дио ове Одлуке је Завршни рачун буџета општине за 2010. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

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

03.05. 2011.
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2010. ГОДИНЕ

КОСТАЈНИЦА, март 2011.

Одјељење за привреду,финансије
и друштвене дјелатности
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Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 30.12.2010. године је донијела
Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета општине Костајница за 2010. годину којом је буџет
општине утврђен у износу од 2.780.000,00 КМ од чега су приходи и добици у износу од
2.380.000,00 КМ и финансирање у износу од 400.000,00 КМ.
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији ( „Службени гласник Републике
Српске“ број 36/09), члана 48. и 49. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 54/08, 126/08 и 92/09), Правилника о финансијском
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 56/04,62/04,11/05 и 14/07) те Упутства за израду
годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова за
2010. годину припремљен је Извјештај о извршењу буџета општине Костајница за период
јануар-децембар 2010. године.

1. Извршење прихода за период јануар – децембар 2010.
године
1.1. Извршење прихода по економској класификацији
Oстварени приходи и приливи Буџета општине Костајница за период јануар – децембар 2010.
године износе 2.682.238,15 КМ.
Табела 1. Остварени приходи за период јануар – децембар 2010. године

Р.бр
0
1
2
3
4
5

ОПИС
1
Порески приходи
Непорески приходи
Текуће помоћи
Кредитна средства
УКУПНИ ПРИХОДИ

План 2010
2
1,312,920.00
400,380.00
666,700.00
400,000.00
2,780,000.00

Остварено
XII/10.

I-

3
1,324,101.36
428,187.99
529,948.80
400,000.00
2,682,238.15

Индекс
3/2*100
Структура %
4
6
100.85
49.37
106.95
15.96
79.49
19.76
100.00
14.91
96.48
100.00

Текуће помоћи у износу од 529.948,80 КМ састоје се од:
50.000,00 КМ – Помоћ општинама по Закључку Владе РС од 17.09.2009. године-грант из 2009подстицаји за пољопривреду;
90.000,00 КМ – МУЛС – Помоћ неразвијеним општинама
30.000,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре – сточна пијаца
70.000,00 КМ - Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре- суфинансирање
асфалтирања пута у селу Петриња
50.000,00 КМ – Помоћ општинама у случају елементарних непогода по одлуци Владе
РС
34.700,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре-реконструкције НН
мреже у Тавији
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10.000,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре-адаптација дома у Зовику
10.000,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре-адаптација дома у Тавији
6.000,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре-адаптација дома у Грдановац
6.000,00 КМ – Подршка ревитализацији сеоске инфраструктуре-адаптација дома у Мракодол
10.000,00 КМ – Министарство за породицу омладину и спорт-суфинансирање трибина
код ОШ ''Петар Мећава''
163.248,80 КМ – Влада РС – помоћ општини за санирање штета на инфраструктури
изазваних природним непогодама на подручју општине Костајница.
Код ове последње текуће помоћи битно је нагласити да је реализовани износ у 2010.
години од 300.000,00 КМ. Међутим, како је у 2010. години од ових средстава утрошен износ од
163.248,80 КМ тако је тај дио гранта, а у складу са Упутством за израду годишњег обрачуна за
кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова за 2010. годину (
„Службени гласник Републике Српске“ број 16/2011), приказан као приход 2010. године а
неутрошени дио гранта у износу од 136.751,20 КМ је књиговодствено разграничен и
евидентирати ће се као текућа помоћ у 2011. години.

1.2. Извршење прихода по организационој класификацији
Структура укупно остварених прихода у износу од 2.682.238,15 КМ:
- приходи Центра за социјални рад................................ 21.789,10 КМ
- приходи Библиотеке ........................................................2.232,52 КМ
- приходи Средњошколског центра ................................16.380,00 КМ
- трезор општине ..........................................................2.641.836,53 КМ

2. Извршење расхода за период јануар – децембар 2010. године
2.1. Извршење расхода по економској класификацији
Oстварени расходи Буџета општине Костајница за период јануар – децембар 2010. године
износе 2.383.479,37 КМ.
Табела 2. Остварени расходи за период јануар – децембар 2010. године

Р.бр
0
1
2
3
4

ОПИС
1
Текући трошкови
Капитални расходи
Капиталне помоћи
Отплата дугова
РАСХОДИ

Остварено
Ребаланс 2010
XII/10.
2
1,646,214.00
914,386.00
46,500.00
172,900.00
2,780,000.00

I-

3
1,648,911.26
530,356.52
46,323.98
157,887.61
2,383,479.37

Индекс 3/2 Структура %
4
6
100.16
69.18
58.00
22.25
99.62
1.94
91.32
6.62
85.74
100.00
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Текући трошкови у износу од 1.648.911,26 КМ састоје се од:
687.390,88 – Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика
69.993,58 – Порези и доприноси на остала лична примања
447.362,88 – Трошкови материјала и услуга
324.993,83 – Текуће помоћи
119.170,09 – Трошкови за камате и остале накнаде
Капитални расходи у износу од 530.356,52 КМ по пројектима:
62.538,55 КМ – Улагање у развојне пројекте :
Трошкови везани уз KFW пројект………………………...48.465,55 КМ
Пројекат за регулацију потока Тавија ……………………13.689,00 КМ
Подстицај из 2009……………………………………………..244,00 КМ
РГУ накнада реконстукција н.н. мреже ……………………..228,00 КМ
Сагласност за прекопавање маг.пута М-14 ……………….2.912,00 КМ
и регионалног пута P 475 за провођење
градске канализационе мреже
34.960,02 КМ – Православно гробље Чекиновац
44.095.08 КМ – Блок I
16.368,89 КМ – Зграда Дјечији дом – адаптација
36.774,87 КМ – Сточна пијаца
256.235,77 КМ – Локални путеви и улице и паркиралиште
Поправка мостова ……………………………………………1.123,20 КМ
Паркинг ……………………………………………………101.580,75 КМ
Потпорни зид – Ташли бунар………………………………75.152,97 КМ
Пут у Петрињи ……………………………………………...77.678,85 КМ
Санација локалне путне мреже ……………………………….700,00 КМ
31.975,91 КМ – Трибине на школском игралишту
3.385,73 КМ – Набавка опреме – Средња школа
465,00 КМ – Набавка опреме – АДС
8.863,55 KM – Блок III-Индустријска зона
34.693,15 КМ – Реконструкција НН мреже
Капиталне помоћи у износу од 46.323,98 КМ односе се на помоћ Дому здравља за пројекат
јачања здравственог сектора.
Отплаћени су дугови у износу од 157.887,61 КМ на основу свих кредита.
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2.2. Извршење расхода по организационој класификацији
Табела 3. Остварени расходи за период јануар – децембар 2010. године по
организационим јединицама

Р.БР.

ОРГАНИЗАЦИЈА

ПЛАН 2010

1

2

3

НАКОН РЕАЛОКАЦИЈА
4

ИЗВРШЕЊЕ I-XII/2010
5

Индекс(5
/4*100)
6

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

78.750,00

78.750,00

78.714,20

99,95

2 ОИК

10.626,00

10.626,00

10.173,13

95,74

1.167.302,00

1.167.302,00

781.794,60

66,97

338.784,00

355.484,00

354.493,61

99,72

15.000,00

15.000,00

11.481,47

76,54

6 ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ

921.370,00

904.670,00

904.252,24

99,95

7 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

190.599,00

190.599,00

185.235,04

97,19

8 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

49.469,00

49.469,00

49.356,38

99,77

8.100,00

8.100,00

7.978,70

98,50

2.780.000,00

2.780.000,00

2.383.479,37

85,74

3 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОШТУ УПРАВУ
5 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

9 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
УКУПНО:
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Табела 4. Остварени расходи за период јануар – децембар 2010. – Административна служба
општине,Центар за социјални рад, Средњошколски центар и Народна библиотека

КОНТО
ОПИС
611000 Плате и накн. трошкова зап. и скуп.
611100 Бруто плате и накнаде запослених
611200 Накнаде трошкова запослених и посл.
612000 Порези и допр. на остала лич.пр.
612100 Порези и доприноси на остала лич.пр.
613000 Трошкови материјала и услуга
613100 Путни трошкови
613200 Трошкови енегрије
613300 Трошкови ком. и комун. услуга
613400 Набавка материјала
613500 Трошкови услуга превоза и горива
613600 Закуп имовине и опреме
613700 Трошкови текућег одржавања
613800 Трошкови осигурања, бан.усл. и пл.пр.
613900 Уговорене услуге
614000 Текуће помоћи
614100 Помоћи другим нивоима владе
614200 Помоћи појединцима
614300 Помоћи непрофиним организацијама
614400 Субвенције јавним предузећима-радио
614500 Субвенција приватним предузећима
614800 Помоћи осталим правним лицима

ЦЕНТАР ЗА
СРEД.ЦЕНТ СОЦ. РАД

АДС

643,125.04
523,591.46
119,533.58
66,955.59
66,955.59
381,554.85
5,034.99
20,931.69
27,103.87
16,608.27
11,628.75
0.00
95,555.25
5,244.44
199,447.59
198,921.30
11,481.47
36,730.91
102,665.79
23,338.58
24,704.55

1,111.34
0.00
1,111.34
0.00
0.00
44,859.31
7,968.16
15,099.68
4,729.96
4,706.75
5,254.22
0.00
2,434.59
1,086.00
3,579.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

43,154.50
35,607.94
7,546.56
3,037.99
3,037.99
12,970.02
880.50
627.17
5,713.27
725.95
20.00
0.00
0.00
43.50
4,959.63
126,072.53
0.00
126,072.53
0.00
0.00
0.00

НАРОДНА
БИБЛИОТЕ
КА

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,978.70
902.50
1,227.94
1,799.82
238.50
0.00
0.00
153.94
96.00
3,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,323.98

0.00

0.00

0.00

616000 Трошкови за камате

119,170.09

0.00

0.00

0.00

616300 Камате на домаће кредите

113,265.65

0.00

0.00

0.00

5,904.44

0.00

0.00

0.00

821000 Трош. за наб. сталних сред.

526,970.79

3,385.73

0.00

0.00

821200 Набавка грађ. Објеката

526,505.79

0.00

0.00

0.00

821300 Набавка опреме

465.00

3,385.73

0.00

0.00

823000 Отплате дугова

157,887.61

0.00

0.00

0.00

615200 Капитални расходи

616400 Трош. за иностране кредите

823300 Отплата дугова

157,887.61

0.00

0.00

0.00

УКУПНО 2,140,909.25

49,356.38

185,235.04

7,978.70

УКУПНО

687,390.88
559,199.40
128,191.48
69,993.58
69,993.58
447,362.88
14,786.15
37,886.48
39,346.92
22,279.47
16,902.97
0.00
98,143.78
6,469.94
211,547.17
324,993.83
11,481.47
162,803.44
102,665.79
23,338.58
24,704.55
0.00
0.00
119,170.09
113,265.65
5,904.44
530,356.52
526,505.79
3,850.73
157,887.61
157,887.61
2,383,479.37
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Табела 5. Помоћи појединцима – аналитички приказ за период 01.01.-31.12.2010. године

614200 – Помоћи појединцима - Аналитички приказ

614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА

162,803.44

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ

36,730.91

ПОМОЋИ ВЈЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

3,000.00

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА ПО ОДЛУЦИ НАЧЕЛНИКА

5,460.91

СТИПЕНДИЈЕ

28,270.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ ПОЈЕД. ИЗ МАТ.-СОЦ. ЗАШТИТЕ
ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

126,072.53
691.50
57,154.00

НОВЧАНА ПОМОЋ

6,903.00

СМЈЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ

1,100.00

СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

37,149.67

ЗДРАВСТЕНО ОСИГ. КОРИСНИКА СОЦ. ЗАШТИТЕ

12,845.36

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

3,579.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ СТАНАРИНЕ

1,200.00

ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЈЕТЕ

1,000.00

СОЦИЈАЛИЗАЦ. И РЕКРЕАЦ. ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

900.00

ЉЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЈЕЦЕ НА СИЦИЛИЈИ

100.00

ПОМОЋ У НАБАВЦИ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА

1,450.00

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

2,000.00
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Табела 6. Помоћи непрофитним организацијама – аналитички приказ за период од 01.01.31.12.2010. годинe

614300 – Помоћи непрофитним организацијама - Аналитички приказ

614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

102,665.79

ЦРВЕНИ КРСТ

10,919.61

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО

21,791.32

БОРС

12,499.49

СУБНОР
КУД ПОТКОЗАРЈЕ
ФК ПАРТИЗАН
КК МЛАДОСТ
ДОМ ЗДРАВЉА
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
РАЗВОЈ СПОРТСКИХ КЛУБОВА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1,141.10
300.00
15,266.63
2,600.00
0.00
2,000.00
557.70
11,324.11

СРЕД. ЗА ЧЛАНАРИНУ КОД САВЕЗА

1,904.73

ПОМОЋ ОСТАЛ. НЕПРОФ. ОРГ. ПО ОДЛУЦИ НАЧ.

9,557.50

СИНДИКАТ АДС

3,600.00

УДРУЖЕЊЕ РВИ

500.00

КК КОСТАЈНИЦА

703.60

ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ

8,000.00
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Прилог 4

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ФУН.КОД

ОПИС
01 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

ИЗНОС
101,691.00

02 ОДБРАНА

0.00

03 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ

0.00

04 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
05 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
06 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
07 ЗДРАВСТВО

1,700,420.00
31,004.00
331,190.00
0.00

08 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА

40,126.00

09 ОБРАЗОВАЊЕ

52,975.00

10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

УКУПНО

126,073.00

2,383,479.00
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Прилог 5
Преглед стања жиро-рачуна на дан 31.12.2010. године
Р.Б.
1

Назив жиро-рачуна
2

Број жиро-рачуна
3

Почетно стање
4

Стање на дан
31.12.2010.
5

1 Јединствени рачун трезора

562-007-0000-3531-35

23,082.09

28,988.04

2 Рачун за посебне пројекте - воде

562-007-0000-3532-32

2,087.36

10,081.78

3 Рачун за поврат и прекњижавање

562-007-8076-7958-47

0.00

34.09

4 Рачун за пос.намјене-капит. инв.

562-007-8080-7365-76

76,050.67

313,714.43

5 Рачун за грантове и пос. пројекте

562-007-0000-1300-35

0.00

3.34

6 ЈРТ - девизни рачун

11973655

129.78

95.24

101,349.90

352,916.92

УКУПНО:

Прилог 6
Преглед дознака из буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2010.
Р.Б.

ДАТУМ

Институција која прима

Сврха дознаке

Износ

1 18.02.2010.

Маринпромет

Помоћ Агробиљу Костајница

2 19.02.2010.

Средњошколски центар

Нудимо помоћ-тражимо осмјех

100.24

3 16.04.2010.

Глигић турс - превоз

Превоз грађана у Градину

234.00

4 29.04.2010.

Пољпоривредни инситут

Уређење воћне производње

5 04.05.2010.

Душан Палија

Подстицај из 2009.

6 17.05.2010.

Општина Приједор

Књижевни сусрети на Козари

1,000.00

7 20.09.2010.

Суљић Зилха

Помоћ за израду куће

1,000.00

8 31.08.2010.

Плата приправника

Општински дио плате - 08/10

674.62

9 23.09.2010.

Плата приправника

Општински дио плате - 09/10

674.62

10 30.10.2010.

Плата приправника

Општински дио плате - 10/10

674.62

11 31.11.2010.

Плата приправника

Општински дио плате - 11/10

674.62

12 23.12.2010.

Удружење педијатара РС

Помоћ обољелој дјеци

1,000.00

13 31.12.2010.

Мирко Маријан

Подстицај из 2009.

1,000.00

УКУПНО

3,000.00

1,170.00
278.75

11,481.47
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Прилог 7
Преглед укалкулисаних и плаћених обавеза које се финансирају из
кредитног задужења од 900.000 КМ на дан 31.12.2010. године

ПРОЈЕКТАТ

ОДОБРЕНО
ОДЛУКОМ

1

2

УКАЛКУЛИСАНО ПЛАЋЕНО
3

РАЗЛИКА (3-4)

ОСТАЛО (2-3)

5

6

4

ЧЕКИНОВАЦ

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

СТОЧНА ПИЈАЦА

60,000.00

6,462.80

2,452.00

4,010.80

53,537.20

АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ

114,000.00

114,000.00

114,000.00

0.00

0.00

МАГИСТРАТ

120,000.00

115,403.38

115,403.38

0.00

4,596.62

БЛОК 1

248,715.28

153,327.00

132,483.00

20,844.00

95,388.28

12,265.50

12,265.50

12,265.50

0.00

0.00

210,000.00

208,000.00

208,000.00

0.00

2,000.00

55,019.22

55,019.22

55,019.22

0.00

0.00

900,000.00

744,477.90

719,623.10

24,854.80

155,522.10

ИНДУСТРИСКА ЗОНА
ЛОК. ПУТЕВИ И УЛИЦЕ
КАНАЛИЗАЦИЈА ТАВИЈА
УКУПНО

У 2010. години је реализовано 400.000,00 КМ кредитних средстава.
На дан 31.12.2010. је на жиро – рачуну се налази још 180.376,90 КМ од средстава
кредита. Износ од 24.854,80 КМ је укалкулисан и то су неизмирене обавезе за које ће се
финансирати из кредитних средстава и исплатиће се када се за то створе услови. (
рјешавање имовинско – правних односа и остало).

У 2011. години треба да се доврши реализација пројеката:
Сточна пијаца – за чију је реализацију преостало још 53.537,20 КМ кредитних
средстава;
Магистрат – за чију је реализацију преостало још 4.596,62 КМ кредитних средстава
Блок 1 – за чију је реализацију преостало још 95.388,28 КМ кредитних средстава;
Локални путеви и улице – за чију реализацију је преостало још 2.000,00 КМ кредитних
средстава.

Износ укупног
задужења

67,144.70

Ком.инфраструктура

Инфраструктура

Развојни програми

4 НЛБ Развојна банка

5 НЛБ Развојна банка

6 НЛБ Развојна банка

50,000.00

40,000.00

98,800.00

170,000.00

Главница

900,000.00

257,320.00

748,762.27

17,144.70

9,003.14

32,610.51

105,041.22

Камата

3,428,681.84 2,258,800.00 1,169,881.84

1,157,320.00

1,748,762.27 1,000,000.00

49,003.14

3 Нова бањалучка банка Куповина аута

131,410.51

Сврха кредита

2 Нова бањалучка банка Инфраструктура

УКУПНО:
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2009.-2019.

2007.-2027.

2006.-2014.

2007.-2012.

2005.-2012.

2003.-2018.

Отплатни приод оддо

Преглед задужења Општине Костајница на дан 31.12.2010. године

Прилог 8

Службени гласник општине Костајница

275,041.22

Назив кредитора

03.05. 2011.

1 Нова бањалучка банка Стамбена изградња

Р.Б.

Број 5

734,928.76

109,053.00

341,228.59

35,347.50

28,705.77

89,451.38

131,142.52

Отплаћени
износ

2,694,753.08

1,048,267.00

1,407,533.68

32,797.20

20,297.37

41,959.13

143,898.70

Остатак дуга на
31.12.2010.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на
сједници одржаној дана 29.04.2011. год. донијела је :

РЈЕШЕЊЕ
О разрјешењу начелника Одјељења
за привреду,финансије и друштвене дјелатности Административне
службе
Општине Костајница

1. Мирјана Костадиновић, дипломирани економист, разрјешава се дужности
начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности
Административне службе општине Костајница због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „
Службеном гласнику општине Костајница“

Број : 01-013-134/11
Датум :29.04.2011. год.

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

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на
сједници одржаној дана 29.04.2011. год. донијела је :

РЈЕШЕЊЕ
О именовању вршиоца дужности начелника Одјељења
За привреду,финансије и друштвене дјелатности Административне
службе
Општине Костајница

1. Горан Милијевић, дипломирани економист, именује се
дужности начелника Одјељења за привреду, финансије
дјелатности Административне службе општине Костајница
29.04.2011.год. до окончања поступка попуне овог радног
јавног конкурса.

за вршиоца
и друштвене
за период од
мјеста путем

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

Број : 01-013-135/11
Датум :29.04.2011. год

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-681/11.
Датум, 13.04.2011.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 57.Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05), Начелник општине
доноси

ПРАВИЛНИК
о трошковима репрезентације
Члан 1.
Под репрезентацијом у смислу овог Правилника подразумијевају се :
а) угоститељске услуге, поклони и други трошкови поводом обиљежавања
значајних датума, празника , годишњица, смртних случајева и парастоса погинулим
борцима;
б) угоститељске услуге , унутар и ван иституције Општине, учињене у сврху
одржавања службених састанака , симпозија, сједница, конференција и семинара у
организацији Начелника и Скупштине општине;
в) трошкови пића
које учине изабрани
функционери
и руководиоци
организационих јединица општинске административне службе унутар институције
Општине приликом пријема службених странака.
Под угоститељским услугама подразумијевају се храна, пиће и трошкови
услуге.
Под службеном странком подразумијевају се домаћи и страни службеници и
функционери , представници међународних организација, представници невладиних
организација, спорта, културе и науке, те особе из приватног сектора са којима се
одржавају састанци у службене сврхе.
Под изабраним функционерима
подразумијевају се
начелник општине,
замјеник начелника општине, предсједник и потпредсједник Скупштине општине.
Члан 2.
Право на трошкове репрезентације имају изабрани функционери, начелници
Одјељења општинске административне службе, шефови Одсјека и Секретар
скупштине општине ( у даљем тексту: корисници репрезентације).
Члан 3.
Висина трошкова репрезентације утврђује се буџетом општине.
Начелник општине утврђује лимит
трошкова репрезентације
закључком за кориснике репрезентације.

посебним

Члан 4.
Трошкови репрезентације из члана 1.став 1.тачка б)овог Правилника се могу
користити искључиво у сврху унапређења пословања општинске административне
службе и развоја локалне управе и локалне заједнице.
Корисници
репрезентације
су дужни водити
рачуна
о трошковима
репрезентације с пажњом доброг домаћина.
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на радном мјесту забрањена је

Члан 6.
Начелник све рачуне и друга документа
која се односе на
репрезентације овјерава својим потписом.
Корисник репрезентације потписује рачун на дан коришћења, а
одобрава рачун.
Корисник репрезентације поред рачуна предаје налог који овјерава
или лице које он овласти, који се налази
у прилогу и саставни је
Правилника.

трошкове
Начелник
Начелник
дио овог

Члан 7.
Контролу трошења трошкова репрезентације, у складу са овим Правилником,
врши Одсјек за финансије.
Сравњење одобрених трошкова репрезентације врши се на тромјесечном
нивоу.
У случају да корисници репрезентације прекораче у мањем износу дозвољени
лимит, обуставља се право на репрезентацију до поравнања.
У случају да корисници репрезентације прекораче у већем износу дозвољени
лимит, покренуће се дисциплински поступак.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.,с.р.
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НАЛОГ
ЗА КОРИШТЕЊЕ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
КОРИСНИКА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПОПИС СЛУЖБЕНИХ
СТРАНАКА И СВРХА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ИЗНОС РАЧУНА И
ИЗДАВАЛАЦ РАЧУНА

ПОТПИС КОРИСНИКА

ОВЈЕРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

_____________________

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

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава

1.Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица „Библиотека“ 08180007),
са позиције:
- 412 600 – Расходи по основу путовања и смјештаја

77,00 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја (потрошачка јединица
„Библиотека“ - 08180007)
77,00 КМ
на позицију:
-412 900– Остали непоменути расходи ( потрошачка јединица „Библитека“ – 08180007)
77,00 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Костајница“.

ПРИПРЕМИО :
Горан Милијевић,дипл.ек.,с.р.
НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-775/11
Датум,03.05.2011. године
На основу члана 43.,44. и 45. Закона о локалној самоуправи (« Службени гласник
Републике Српске»,број 101/04,42/05 и 117/05) и 57. Статута општине Б. Костајница ( «
Службени гласник општине Б.Костајница», број 12/05 и 1/07), Начелник општине Костајница, д
оноси
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Костајница

Члан 1.
У члану 11.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број
10/10) мјења се ДИО I –ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ и гласи:
„I -ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1.Начелник одјељења ..................................................................... 1 извршилац
1.1.Центар за пружање услуга грађанима
1.Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи и Менаџер Центра за пружање
услуга грађанима................................................................................1 извршилац
2.Стручни сарадник –матичар............................................................1 извршилац
3.Стручни сарадник за овјеру потписа,рукописа и преписа...... ......1 извршилац
4.стручни сарадник за пријем поште и архиву..................................1 извршилац
5.Стручни сарадник за пријем захтјева и рад на инфо пулту........... 1 извршилац
6. стручни сарадник –администартор информационог система..... 1 извршилац
7.Чистачица..........................................................................................2 извршиоца
8.Кућни мајстор-портир......................................................................1 извршилац
1.2.Одсјек за инспекцијске послове,саобраћај и борачко-инвaлидску заштиту
1.Шеф Одсјека за инспекцијске послове ,саобраћај и борачко-инвалидску заштиту- Самостални
стручни сарадник за послове цивилне заштите и војне евиденције.............1 извршилац
2. Здравствено-санитарни инспектор и тржишни инспектор....................... 1 извршилац
3.Самостални стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите и грађанска стања
.............................................................................................................................1 извршилац
4. Самостални стручни сарадник за саобраћај и персоналне послове .... 1 извршилац
5.Комунални полицајац....................................................................................1 извршилац
6.Помоћник комуналног полицајца.................................................................1 извршилац
7. Старијешина ватрогасне групе и вођа смјене радника на наплати и контроли паркирања
........................................................................................................................ .... 1 извршилац
8. Ватрогасац и радник за наплату и контролу паркирања............................3 извршиоца
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1.3.Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове
1.Шеф Одсјека за урбанизам и стамбено-комуналне послове ................................1 извршилац
2. Виши стручни сарадник за имовинско-правна питања и издавање локацијских
услова..........................................................................................................................1 извршилац
3. Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено-комуналне послове........1 извршилац
4.Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове ........................................1 извршилац
5. Стручни сарадник за администартивно-техничке послове Одсјека........................1 извршилац.
Члан 2.
У члану 12. Правилника мјења се дио 1.2.ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПАРКИНГ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ и 1.3. ОДСЈЕК ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, који гласи:
„ 1.2. ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,САОБРАЋАЈ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
1.ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУСАМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ВОЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
- припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада Одсјека;
- усклађује рад Одсјека са другим организационим јединицама Административне службе
Општине;
- усклађује рад Одсјека са надлежним државним организацијама, институцијама и другим
стручним институцијама у оквиру овлаштења;
- непосредно припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга Одсјека;
- организује рад на изради процјене угрожености људи и материјалних добара на територији
града;
- организује дежурства у Одсјеку, дежура и координира рад са надлежним у складу са
Упутством о раду Одсјека у спречавању и отклањању посљедица природних несрећа у
ванрадно вријеме, у дане викенда и празника;
- непосредно сарађује са субјектима од посебног значаја за Општину, у прикупљању, обради и
дистрибуцији
информација за потребе Административне службе Општине и о томе извјештава Начелника;
- организује и координира рад на изради Плана и Програма рада цивилне заштите;
- организује провођење мјера цивилне заштите у општини;
- прати провођење припрема субјеката од значаја за заштиту и спашавање у општини, у
области цивилне заштите;
- организује и координира рад на оспособљавању и опремању субјеката од значаја за цивилну
заштиту у општини;
- одговоран је за организацију и опслуживање рада општинског штаба цивилне заштите;
- израђује план употребе материјално- техничких средстава и опреме за потребе цивилне
заштите, у складу са програмом опремања цивилне заштите;
- непосредно учествује у извршавању послова Одсјека;
- контролише рад радника у Одсјеку и о томе извјештава начелнику Одјељења;
- обезбјеђује статистичке податке за потребе Одсјека за развој из надлежности Одсјека;
- одговоран је за послове јавних набавки из надлежности Одсјека;
- одговоран је за законитост трошења буџетских средстава из надлежности Одсјека;
- подноси захтјев за покретање дисциплинског поступка против радника Одсјека;
- израђује требовање потрошног материјала за Одсјек, које одобрава Начелник;
- даје полугодишњу и годишњу оцјену рада запослених у Одсјеку, у складу са Правилником;
- подноси и овјерава захтјеве за изузимање документације из архиве;
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- одговоран је за провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара;
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;
- активно учествује у допуни и ажурирању садржаја WEB странице општине Костајница из
дјелокруга рада Одсјека;
- прати стање аката пословања, и предлаже потребне мјере;
-води књиге регистра и архиву и издаје увјерења о служењу војног рока, о учешћу у рату и о
радној обавези;
-издаје увјерења о вођењу у војној евиденцији,
-води евиденције о умрлим војним обавезницима
-чува картотеке и заштиту података војних обавезника,
-рукује са АОП;
- израђује План и Програм рада Одсјека и подноси извјештај о раду Начелнику Одјељења;
-доставља мјесечни извјештај о раду Начелнику Одјељења;
-провјерава ,одобрава и доставља акте из надлежности одсјека на потпис Начелнику
Одјељења;
-обавља и друге послове које му повјери Начелник одјељења и Начелник Општине
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС-проф. цивилне одбране
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стучни испит
РАДНИ СТАЖ-3 године
2.ЗДРАВСТВЕНО- САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР И ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР
САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР- здравствено -санитарни инспектор врши надзор над примјеном
закона, других прописа и општих аката и спровођење мјера које се односе на: спречавање и
сузбијање заразних болести, производњу и промет животних намирница и предмета опште
употребе, здравствено стање лица која раде на пословима на којима могу угрозити здравље
других људи који подлијежу санитарном надзору, просторне и урбанистичке планове, као и на
услове локације ,изградњу и реконструкцију објеката , воду за пиће, производњу и промет
лијекова, помоћних љековитих и медицинских средстава, опојних дрога , отрова, изворе
јонизујућих зрачења као и друге послове утврђене овим прописима;
ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР- обавља послове надзора над извршавањем закона и других прописа
којима се уређује промет робе, угоститељство и трговине и вршење свих услуга које обављају
правна и физичка лица;
-врши надзор над примјеном прописа којима се регулишу цијене и квалитет производа и
услуга, услови за вршење привредних дјелатности, као и прописа о сузбијању нелојалне
конкуренције и монополистичког понашања;
-врши надзор над извршавањем прописа у области промета робе, угоститељства и трговине и
вршења услуга које на основу јавних овлаштења доносе предузећа и друга правна лица;
-тржишни инспектор обавља све ове послове, осим оних који су законом стављени у
надлежност других органа;
-обавља и друге послове по налогу Начелника одјељења и Начелника општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА –ВСС – дипл.инг. пољопривреде
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ – 3 године.
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3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ГРАЂАНСКА
СТАЊА
-води првостепени поступак за признавање и престанак статуса и права чланова породица
погинулих, умрлих и несталих бораца и цивилних жртава рата;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на мјесечно примање
чланова породица погинулих, умрлих и несталих припадника цивилне заштите, службе
осматрања и обавјештавња, радника јединице везе МО, радника МУП и припадника радне
обавезе;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на породичну
инвалиднину чланова породица погинулих или умрлих војника на одслужењу војног рока или
лица у резервном саставу;
-води првостепени управни поступак за утврђивање статуса борца и разврставање у
одговарајућу категорију;
-води првостепени управни поступак за признавање права на надокнаду одликованим
борцима;
-води првостепени управни поступак за признавање и престанак статуса и права војних и
цивилних инвалида;
- води првостепени управни поступак за признавање права чланова породица умрлих војних и
цивилних инвалида;
- води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на мјесечна примања
лицима која су задобила рану, повреду или озљеду као припадници цивилне заштите, службе
осматрања и обавјештавања, радник јединице везе МО, радник МУП-а и припадник радне
обавезе;
- води првостепени управни поступак за признавање и престанак права на здравствену заштиту
бораца, војних и цивилних инвалида, чланова породица погинулих бораца, цивилних жртава
рата и умрлих војних и цивилних инвалида;
-води евиденцију о здравственом осигурању, учесвтује у изради и реализује програм
здравственог и социјалног збрињавања породица погинулих бораца, породица цивилних
жртава рата и војних и цивилних инвалида;
-утврђује и ажурира социјалне карте корисника личних и породичних инвалиднина према
прописаним стандардима;
-обавља оперативне послове везано за стамбено збрињавање корисника породичних и личних
инвалиднина,
-успоставља и ажурира евиденције о степену стамбене збринутости корисника породичних и
личних инвалиднина;
-опслужује рад комисије за стамбено збрињавање корисника породичних и личних
инавлиднина;
-уноси податке и креира потребне извјештаје у рачунарском систему борачко инвалидске
заштите;
-води потребне евиденције и издаје увјерења на основу ових евиденција, израђује извјештаје,
информације и друге материјале из дјелокруга рада;
-израђује периодичне и годишње информације, анализе и извјештаје ;
-води прописане евиденције у складу са Правилником,
-обавља послове издавања радних књижица,
-врши обраду захтјева за пријем грађана у држављанство Босне и Херцеговине/Републике
Српске,
-води управни поступак поводом накнадног уписа чињеница рођења и смрти поводом
исправки у матичним књигама рођених, вјенчаних и умрлих,
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-води управни поступак накнадног уписа чињенице рођења у Матичну књигу рођених уз
прибиљешку држављанства БиХ/РС,
-води статистистичке податке из домена Одјељења;
-прикупља, обрађује и анализира економске показатеље о раду Одсјека,
- предлаже мјере за ефикаснији и економичнији рад,
-обавља и друге послове које му повјери Шеф одсјека или Начелник одјељења.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стучни испит,познавање рада на рачунару
РАДНИ СТАЖ-5 година
4. САМОСТАЛНИ СТРУЧИ САРАДНИК ЗА САОБРАЋАЈ И ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
-издаје увјерења о радном односу,
- обавља административно-техничке послове у вези заснивања и престанка радног односа;
-води матучну књигу радника општинске административне службе,
-формира персоналне досије радника,
-издаје и замјењује здравствене књижице радника,
-доставља спискове радника фонду здравства ради овјере здравствених књижица,
-води поступке за доношење појединачних аката који се односе на права, дужности и
одговорности службеника, помоћних и техничких радника из радног односа или у вези радног
односа
-врши административне послове за потребе инспектора и Одјељења,
-прикупља, обрађује и анализира податке и информације о економској оправданости изградње
капацитета за паркирање ,
- израђује анализе и информације о облицима улагања у изградњу и за проширење капацитета
за паркирање и гаражирање,
- учествује у изради приједлога општих аката, програма, планова, пројеката, анализа извјештаја
и информација у области паркирања ,
-доставља потребне податке надлежним органима,
-предлаже и припрема одлуке из дјелокруга Одсјека,
-води управни поступак, и припрема рјешења за издавање одобрења за рад у области јавног
превоза лица и ствари и превоза за властите потребе,
- прати и проучава стање у области регулације саобраћаја, и предлаже потребне мјере за
унапређење регулације и безбједности саобраћаја,
- прати и проучава стање у области прекопавања јавних површина,
- израђује анализе и информације из области прекопавања јавних површина,
- врши обрачун накнаде, и припрема рјешење о одобрењу за прекопавање јавних површина,
- израђује анализе, информације, програме и планове из области регулације саобраћаја,
- учествује у припреми и изради техничке документације код пројектовања саобраћајне
сигнализације (вертикалне и хоризонталне),
- учествује у припреми елемената за развој, експлоатацију и одржавање саобраћајне
инфраструктуре,
- припрема рјешења за ванредни превоз,
- припрема рјешења одобравања обуставе и измјене режима саобраћаја,
- учествује у изради одлука, и других општих аката
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- прати и проучава стање у области јавног превоза путника и предлаже подузимање потребних
мјера за његово унапређење,
- прати и проучава стање, и израђује анализе и информације из области ванредног превоза,
- израђује анализе и информације из области јавног превоза путника,
- проводи поступак усклађивања редова вожње јавног превоза путника,
- припрема рјешења за регистрацију редова вожње јавног Градског и приградског превоза
путника,
- припрема рјешења за регистрацију чамаца,
- припрема рјешења за ванредни превоз,
- учествује у изради нормативних аката из области јавног превоза,
- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења,
- за свој рад одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
-обавља и друге послове по налогу Начелника одјељења и Начелника општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА – најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА – ВСС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ – стручни испит,познавања рада на рачунару
РАДНИ СТАЖ – 1 година
5.КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ
-комунални полицајац врши надзор над одржавањем, уређењем, употребом и заштитом
комуналних објеката и уређаја;
-одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда;
-одржавањем културних ,историјских и националних споменика и спомен обиљежја;
-постављањем назива фирми, натписа и реклама;
-одржавањем гробаља и мезарија;
-одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката као и других објеката
који су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју општине;
-одржавањем јавне канализационе мреже, јавних те септичких и осочних јама,
-као и остале надлежности предвиђене Закконом о комуналној полицији.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-најсложенији
ШКОЛСКА СПРЕМА –ВШС/ВСС .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ – 1 година
6.ПОМОЋНИК КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
-помаже Комуналном полицајцу у обављану послова предвиђених Законом о комуналној
полицији,
- учествује и прати извођење радова изградње и опремања јавних паркинга ,
- стара се о исправности техничке опреме јавних паркинга и гаража,
- стара се о обуци радника у руковању опремом,
- планира и организује чишћење паркиралишта (зими и љети),
- учествује у изради приједлога општих аката, програма,планова, пројеката, анализа извјештаја
и информација у области паркирања и гаражирања,
-према утврђеном плану, евидентира попуњеност појединих паркинга и податке доставља
самосталном стручном сараднику на обраду и анализу,
- проводи анкете међу корисницима паркинга, и податке анкета доставља самосталном
стручном сараднику на економске послове,
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- прати, евидентира и неисправности аутомата за наплату паркирања и о томе обавјештава
шефа Одсјека,
- прати и води евиденцију о свим значајнијим догађајима на терену, и о томе обавјештава
шефа Одсјека,
- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења,
- за свој рад одговаран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- административно-технички;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ССС
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 3 године.
7.СТАРИЈЕШИНА ВАТРОГАСНЕ ГРУПЕ И ВОЂА СМЈЕНЕ РАДНИКА НА НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ
ПАРКИРАЊА
- редовно прати долазак радника и води евиденцију о доласку на посао и о одсутности
радника,
- на терену прати рад радника, и одговоран је за квалитетно обављање послова,
- у сарадњи са шефом Одсјека и начелником Одјељења рјешава спорне ситуације на терену,
- води дневник рада,
- у оквиру надлежности, реализује одредбе Закона и Плана заштите од пожара које се односе
на Ватрогасну групу;
- предлаже шефу Одсјека и Начелнику Одјељења одређене мјере, у циљу постизања већег
нивоа оспособљености Ватрогасне групе;
- прати реализацију плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и
остварује непосредан увид;
-благовремено предузима све потребне мјере и радње за успјешно гашење пожара и
спашавање људи и имовине;
- ради на унапређењу оперативне готовости Ватрогасне групе;
- непосредно се ангажује на стручној и физичкој обуци ватрогасаца;
- одговоран је за дисциплину и унутрашњи ред у ватрогасној групи;
- организује, руководи и програмира рад Ватрогасне групе;
- руководи акцијама гашења пожара, спашавања и отклањања посљедица елементарних
непогода као и у другим врстама интервенција;
- учествује у изради планова и програма обуке за ватрогасце;
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада,
- сарађује са сусједним ватрогасним јединицама и пружа им стручну помоћ;
- предлаже планове и програме Ватрогасне јединице, у складу са Законом, и прибавља
сагласност, ако је таква сагласност прописана;
- подноси извјештаје и информације о свом раду и раду Ватрогасне групе, шефу Одсјека и
Начелнику Одјељења;
- контролише возила на паркиралиштима са аутоматима (контрола поштивања Правилника) и
води одговарајуће евиденције о томе,
- за лица која не плате или прекораче дозвољено вријеме паркирања, припрема и доставља
податке Комуналној полицији за подношење пријава за прекршаје,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека и Начелника Одјељења;
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и Начелнику Одјељења;
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СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-сложен
ШКОЛСКА СПРЕМА – ССС/ВШС/ВСС .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-ватрогасни испит, посебна психо-физичка способност;
РАДНИ СТАЖ – 3 године
8.ВАТРОГАСАЦ И РАДНИК ЗА НАПАЛТУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА
- учествује у акцијама гашења пожара и другим врстама интервенција;
- рукује личном и заједничком ватрогасном опремом;
- учествује у стручној, теоретској и практичној обуци из области заштите од пожара;
- води рачуна о физичкој припреми;
- дужан је да користи личну и заједничку ватрогасну опрему;
- дужан је да поштује прописе из области Закона о заштити од пожара, Закона о раду и Закона о
заштити на раду и друге прописе и мјере које одреди непосредни руководилац;
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;
- да уредно, благовремено и квалитетно извршавају послове и задатке из дјелокруга рада
Ватрогасне јединице;
- обавља и друге послове по налогу Старјешине,шефа Одсјека или Начелника Одјељења,
- наплаћује паркирање и издаје одговарајуће потврде о томе (на паркиралиштима гдје се врши
ручна наплата),
- контролише возила на паркиралиштима са аутоматима (контрола поштивања Правилника), и
води одговарајуће евиденције о томе,
- за лица која не плате или прекораче дозвољено вријеме паркирања, припрема и доставља
податке Комуналној полицији за подношење пријава за прекршаје, или позива Полицију, или
други надлежан орган да возило однесе пауком,
- по потреби, врши основно одржавање аутомата (чишћење, замјена папира и сл.) и остале
опреме,
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА-сложен
ШКОЛСКА СПРЕМА – ССС.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-ватрогасни испит, посебна психо-физичка способност;
РАДНИ СТАЖ – 3 године
1.3.ОДСЈЕК ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1.ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
- непосредно припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада
Одјсека;
- прегледа списе предмета и провјерава усклађеност са планским актима, и верификује
ситуационе планове и рјешења ;
- контролише Записник о обрачуну накнаде за уређење грађевинског земљишта, и ренту;
- учествује у креирању програмских елемената за израду регулационих планова;
- прати законодавне и друге прописе из области просторног уређења, и пружа стручну помоћ
радницима у Одсјеку, у њиховој примјени;
- израђује Програм рада Одсјека;
- даје полугодишњу и годишњу оцјену рада запослених у Одсјеку у складу са Правилником;
- сарађује са институцијама које се баве израдом просторно-планске документације;
- прати рад и писмено сваки мјесецк извјештава начелника Одјељења о раду Одсјека;
- предлаже начелнику Одјељења покретање дисциплинског поступка;
- одговоран је за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;
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- рад са странкама;
- учествује у изради планова, програма рада и извјештаја о раду Одјељења;
- учествује у пословима израде нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и
процедура;
- проводи мјере заштите на раду и заштите од пожара, и мјере у вези са кориштењем и
чувањем имовине у Одсјеку;
- проводи мјере заштите животне средине, у складу са Законом, из надлежности Одсјека;
- израђује требовање потрошног материјала за потребе Одсјека, које одобрава начелник
Одјељења;
- обавља и друге послове - по налогу начелника Одјељења и Начелника;
- за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.
-провјерава ,одобрава и доставља акте из надлежности одсјека на потпис Начелнику
Одјељења;
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС- друштвеног смјера
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 1 година.
2.ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНА ПИТАЊА И ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА
-покретање иницијативе за оцјену општег интереса за потребе Општине;
- обезбјеђује документацију, и предузима потребне активности из имовинско-правне области ради реализације пројеката, за које су задужена надлежна одјељења Административне
службе;
- учествује у поступку правне заштите имовинско-правних интереса Општине,
-припрема документацију и непосредно сарађује са Правобранилаштвом РС и другим
органима и организацијама;
- врши стручну обраду понуда упућених Општини - по основу права прече куповине;
- припрема уговоре и рјешења из имовинске и правне области које у име Општине закључује
Начелник;
-Припрема другостепених рјешења Начелнику општине из надлежности Одјељења;
- учествује у реализацији закључака и других аката из имовинско-правне области које доноси
Начелник и Скупштина Општине;
-учествује у изради Рјешења из области урбанизма и стамбено-комуналних послова;
- сарађује са надлежним државним органима, организацијама иинституцијама и органима
Административне службе Општине;
- припрема и верификује нацрт рјешења о локацијским условима;
- припрема и даје техничке податке за рјешења о одбијању и одбацивању захтјева;
- израђује планове наплате накнада и ренти и прати реализацију наплате,
- припрема е Рјешења о накнади накнаде и ренте за уређење грађевинског земљишта и;
- води поступак издавања Рјешења о коришћењу јавних површина и рекламних паноа;
- припрема стручних мишљења;
- води евиденцију о току поступака;
- издаје увјерења из евиденција о току поступака;
- одговоран је за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;
- рад са странкама;
- проводи мјере заштите на раду и заштите од пожара, и мјере у вези са кориштењем и
чувањем имовине у Одсјеку;
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- проводи мјере заштите животне средине, у складу са Законом;
- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења;
- За свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВШС/ВСС-правник или дипл.прав.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 5 година.
3.САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
- припрема и верификује нацрте рјешења о Одобрењу за грађење;
- води управни поступак и рјешава по жалбама;
- води евиденцију о току поступака;
- издаје увјерења из евиденција о току поступака;
-припрема нацрт Рјешења о Одобрењу за употребу објекта на основу Записника Комисије за
технички преглед и пријем објеката;
- води управни поступак и рјешава по жалбама;
- води евиденцију о издатим одобрењима о употреби објеката;
- одговоран је за законитост вођења поступака из дјелокруга свог рада;
- рад са странкама;
- проводи мјере заштите на раду и заштите од пожара, и мјере у вези са кориштењем и
чувањем имовине у Одсјеку;
- проводи мјере заштите животне средине, у складу са Законом;
-припрема реализацију имовинско-правних послова везаних за реализацију пројекта,
-води евиденцију о корисницима градског грађевинског земљишта издатог у закуп;
-припрема увјерења у области о којима води службену евиденцију;
-припрема уговоре о закупу и стара се о благовременој наплати закупа;
-обавља послове везане за легализацију бесправно изграђених објеката,
-обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјекан и начелника Одјељења;
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења
-води управни поступак и рјешава управне ствари у првом степену у области становања и
комуналној области;
-учествује у изради нацрта општих аката из стамбено-комуналне дјелатности;
-води поступак у вези са додјелом пословних простора и гаража на кориштење;
-припрема информације и израђује анализе у области располагања пословним просторима и
гаражама,
-организује и води поступак деложације,
-учествује у изради и припреми уговора из дјелокруга рада Одсјека,
-обавља послове из надлежности органа управе везане за приватизацију државних станова
,пословних простора и гаража;
-води поступак издавања сагласности за прикључење објеката на локалне путеве и сагласности
за прекопавање локалних путева при градњи објеката,
-води поступак организовања пописа ради обиљежавања улица и одређивања кућних бројева,
-ради на нацрту одлука које регулишу област становања и комуналне дјелатности,
-води евиденције станова, пословних простора и гаража у власништву општине Костајница,
-врши регистрацију заједнице етажних власника,
-обавља и друге послове које му надлежност стави Начелник одјељења или Начелник Општине
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СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- најсложенији;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ВСС-дипл.ек.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 1 година.
4.СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
-припрема акта за вођење првостепено поступак из обласи урбанизма и грађења,
-врши исколичавање грађевинских објеката и израђује записник о исколчавању;
-врши преглед достављење пројектне документације у смислу комплетности;
-обавља послове везане за парцелацију;
-обезбјеђује потребну документацију за комисију за технички преглед и пријем објеката;
- сву документацију - са записником предаје стручном сараднику за грађење;
- присуствује техничким пријемима и потписује записник са терена;
- координира рад између одјељења и Комисије за технички преглед и пријем објеката;
-израђује нацрте прописа и других аката из области урбанизма и грађења;
-припрема елементе за извјештај о извршењу плана за претходни плански период;
-сарађује са инспекцијским и другим надзорним службама и по потреби тражи њихово
ангажовање;
-организује и врши надзор послова зимске службе,
-организује послове љетног одржавања путева и улица, санације мостова,
-учествује у припреми планова реконструкције путева и улица и изградње путева, улица,
мостова, комуналне инфраструктуре, потпорних и обложних зидова,
-обрађује,припрема из пројекта и израђује предмјере за прикупљање понуда за извођење
радова за изградњу капиталних објеката,
-припрема документацу за прикупљање понуда за објекте које није урађена пројектна
документација,
-обрађује податке (геодетску подлогу и другу документацију) за израду пројектних
задатака,студија и слично,
-дефинише пројектне задатке за прикупљање понуда за пројектовање капиталних и других
објеката,
-даје стручно мишљење и предузима неопходне радње из надлежности одјељења у области
одржавања ,заштите и кориштења локалних и некатегорисаних путева,
-врши провјеру и контролу испостављених ситуација и рачуна,по уговорима,наруџбама и друго,
-припрема увјерења у области о којима се води службена евиденција,
- припрема изводе из регулационих планова;
- врши увиђај на терену, и о томе сачињава записник;
-у случајевима одсутности Шефа Одсјека распоређује послове у области урбанизма и стамбенокомуналних послова,
-обавља и друге послове које му надлежност стави Начелник одјељења или Начелник
Општине.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- административно-технички;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ССС-Средња архитектонско-грађевинска школа
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 3 године.
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5.СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОДСЈЕКА
- прикупља, сређује, обрађује, евидентира и чува документацију, нормативне акте из области
просторног уређења, као и друге информације за планирање простора;
- врши пријем, завођење, развођење и архивирање предмета из дјелокруга рада Одсјека,
- врши пријем странака, и информише о току поступка по њиховим захтјевима,
- обавља оператерске послове - за потребе Одјељења из области урбанизма и стамбенокомуналних послова ,
- пружа стручну помоћ радницима Одсјека;
-обавља послове организовања пописа ради обиљежавања улица и одређивања кућних
бројева,
-обавља дактилографске послове,
-учествује у у пословима одржавања јавне расвјете,
-припрема увјерења у области о којима се води службена евиденција,
-обавља послове приреме израде рјешења из области Одсјека,
- прикупља, сређује, обрађује, евидентира и чува документацију, регулационе и друге планове,
одговарајуће регистре,одговарајуће планове или изводе из њих, техничку документацију за
грађење грађевина и грађевинских цјелина, статистичке, картографске,аналитичке, планске и
друге информације од значаја за планирање простора;
- прима, доставља и отпрема пошту, води интерне доставне књиге,
- одговоран је за законитост рада Одсјека,
-обавља и друге послове које му стави у надлежност непосредни руководилац,

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА- административно-технички;
ШКОЛСКА СПРЕМА- ССС- управно-правног смјера
ПОСЕБНИ УСЛОВИ-стручни испит
РАДНИ СТАЖ- 5 година.»
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,дипл.ек.,с.р.
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