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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

      БРОЈ 7/19 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

     

На основу члана 3. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 47/17), члана 

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске бр. 97/16) и члана 78. Статута Oпштине 

Костајница, („Службени гласник Oпштине 

Костајница“ број: 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница, на сједници одржаној 

25.06.2019. године, донијела је   

  

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ЛИЦА И СТВАРИ У 

ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
  

ГЛАВА ПРВА – ОПШТИ ДИО 
  

I 

(опште одредбе) 

Овом одлуком уређује се начин и 

организација обављања јавног превоза лица и 

ствари у линијском и ванлинијском друмском 

саобраћају, обавезе превозника и корисника 

превоза, аутобуска стајалишта, превоз 

запрежним возилима, самарицама, 

пољопривредним машинама, мотоциклима, 

мотоциклима са приколицом, трициклима на 

моторним и други погон на подручју општине 

Костајница.  

  

II 

(превозници) 

Јавни превоз у друмском саобраћају могу 
обављати правна лица или предузетници 

регистровани за обављање ове дјелатности који 

посједују одговарајућу лиценцу превозника (у 
даљем тексту превозници).  

  

ГЛАВА ДРУГА – ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

ЛИЦА  
  

III 

(врсте) 

Јавни превоз лица се може обављати као 

превоз у линијском и  ванлинијском друмском 

саобраћају.  

  

IV 

(дефиниције) 

1) Јавни превоз лица у линијском друмском 
саобраћају је превоз лица на одређеним 
линијама, који се врши по утврђеном и 
регистрованом реду вожње и утврђеној и 

објављеној цијени.  
2) Јавни превоз лица у линијском друмском 
саобраћају може да се обавља као градски 
превоз и као приградски превоз.  
3) Градским превозом сматра се линијски 

превоз лица на подручју насеља Костајница.  
4) Приградским превозом сматра се линијски 
превоз лица између два или више насеља на 
подручју општине Костајница.  

 

V 

(редови вожње) 

1) Регистрација редова вожње у линијском 

превозу лица врши се на основу спроведеног 

поступка јавног усклађивања редова вожње.  

2) Усклађивање и регистрацију редова вожње 

за линије у градском и приградском саобраћају 

врши надлежни општински орган ( у даљем 

тексту: надлежни орган).  

3) Начин, критеријуми и поступак 

усклађивања редова вожње прописује се 

правилником који доноси начелник.  

4) Накнаду за регистрацију редова вожње 

утврђује начелник на приједлог надлежног 

органа.  

5) Редове вожње, усклађене са даљинаром и 

минималним временом вожње, предлажу 

превозници.  

6) Даљинар и минимално вријеме вожње 

утврђује надлежни орган.  

7) Усклађивање редова вожње врши се једном 

годишње, с тим да се поступак усклађивања и 

регистрације мора завршити најкасније до 31. 

маја за текућу годину .  

8) Ако усклађивањем  редова  вожње  нису 

обезбијеђене  потребе  корисника превоза на 

одређеној линији градског или приградског 

превоза, начелник ће на захтјев корисника 

превоза и заинтересованог превозника и након 

завршеног усклађивања редова вожње рјешењем 

утврдити ред вожње по ком ће се обављати 

превоз.  

9) Рјешење из претходне подтачке овог члана 

важи до завршетка поступка наредног 

усклађивања редова вожње. 

10) Редови вожње у градском и приградском 

саобраћају региструју се на период од пет 

година. 
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11) При вршењу превоза на одређеној линији, 

траса утврђена регистрованим редом вожње 

може се мијењати само услед непредвиђених 

околности због којих је онемогућено обављање 

превоза на тој линији и то само док трају такве 

околности.  

 

VI 

(возила-опште) 
1) Градски и приградски превоз се обавља у 

аутобусима намијењеним за градски и 

приградски саобраћај, који имају извод из 
лиценце издат од надлежног органа.  

2) Аутобуси који припадају једном 
превознику, а служе за обаљање градског и 

приградског превоза, морају да буду 

једнообразно обојени или да имају други 
карактеристичан знак за распознавање,  са јасно 

и видљиво означеним улазом и излазом са 

вањске стране.  

  

VII 

(изглед и карактеристике возила) 

1) Аутобус којим се врши превоз видно се 
обиљежава ознакама за информисање путника, 
односно на чеоној или десној бочној страни 
поред улазних врата, мора да има ознаку са 

бројем и називом линије.  
2) Када се возилом не врши редовно превоз 
или се не примају путници, на предњој страни 
возила поставља се одговарајућа табла са 

натписом: „ванредна вожња“, „за 
гаражу/паркинг“, „возило у квару“.  
3) У унутрашњости возила морају бити 
истакнуте важније одредбе о реду у возилу, 
означена прва два десна мјеста за инвалиде, 

ознаке улазних и излазних врата и казне за 
путнике затечене без одговарајућих возних 
карата.  
4) Ако то техничке могућности дозвољавају у 

унутрашњости аутобуса може да буде истакнут 
цјеновник услуга, графичка карта са мрежом 
линија и ред вожње за линију на којој се врши 
превоз.  

5) Аутобус којим се врши превоз мора бити 
провјетрен и чист са постављеним корпама или 
кесама за смеће.  
6) У зимском периоду и у дане када је вањска 
температура нижа од 10 С, аутобус прије 

изласка на линију мора бити загријан, а у току 
рада нормално загријаван.  

  

VIII 

(рекламе на возилима) 

1) Превозник има право да возила, објекте, 

опрему, возне карте и елементе информативног 

система који су у његовом власништву, користи 

за истицање рекламних порука у складу са 

законом и овом одлуком.  

2) Рекламама и другим натписима у и на 

аутобусу не смије се заклањати видик и 

службени натписи.  

IX 

(цијене превоза) 

1) Превозник је дужан да, прије него што 
отпочне да врши јавни превоз лица у линијском 
саобраћају, утврди цијену услуга превоза.  
2) Превозник је дужан оригинал или овјерену 
копију цјеновника услуга превоза доставити 

аутобуским станицама, односно терминалима и 
другим продајним мјестима најкасније десет 
дана прије почетка вршења превоза.  
3) Превозник је дужан оригинал или овјерену 

копију цјеновника услуга превоза доставити 
надлежном органу.  

  

X 
(аутобуска стајалишта) 

1) Аутобуско стајалиште је дио површине 
пута намијењен за заустављање аутобуса ради 
уласка и изласка путника  и које је обиљежено 

одговарајућим знаком.  
2) О изградњи и одржавању аутобуских 
стајалишта, као и објеката на њима који служе 
за путнике, стара се општина.  

3) Стајалишта су под једнаким условима на 
располагању свим превозницима и корисницима 

превоза.  
4) Стајалиште одређује надлежни орган, на 

захтјев превозника.  

5) Стајалиште мора бити видно обиљежено 
једнообразном стајалишном ознаком која се 

поставља на за то предвиђено мјесто у оквиру 

стајалишног објекта за задржавање путника.  
6) Стајалишне ознаке морају да садрже: назив 

стајалишта, број и назив линија, а на почетним 
и крајњим као и на неким важнијим успутним 

стајалиштима, извод из реда вожње, као и план 

линија у графичком облику, ако постоје 
техничке могућности.  

7) О врсти материјала,  облику и боји 

стајалишних ознака, по приједлогу превозника, 
одлучује надлежни орган.  

8) Стајалишне ознаке дужан је да постави 
управљач пута.  

9) Стајалишта могу да користе само 

превозници који у реду вожње имају уписано, 
односно регистровано то стајалиште.  

10) Улазак  и излазак путника у градском и 

приградском превозу, врши се само на 
означеним и регистрованим  стајалиштима.  

  

XI 

(Возач и посада возила) 

1) Посаду возила чини возач или возач и 

кондуктер у зависности од начина организације 

наплате превоза.  

2) За вријеме рада, посаде аутобуса и друго 

саобраћајно особље превозника дужни су да се 
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према путницима односе са довољном пажњом 

и предусретљивошћу.  

3) Прије заустављања возила на стајлишту 
посада возила дужна је благовремено да објави 
назив стајалишта.  
4) Посада возила је дужна да аутобус 

зауставља на свим регистрованим стјалиштима 

те линије и да након заустављања отвори сва 
врата.  

5) Изузетно, на стајалишту се не зауставља 
када у аутобусу нема слободних мјеста и ако 
посада возила утврди да нема путника који на 

том стајалишту желе да изађу.  
6) У случају прекида саобраћаја возач је 
дужан путницима омогућити излаз на 
најближем стајалишту или на другом 

безбједном мјесту како би путници могли у 
најкраћем времену наставити вожњу.  
7) Превозник је дужан у случају квара на 
возилу обезбиједити путницима превоз до 
одредишта другим возилом без куповине нове 

возне карте.  
8) Возач покреће возило кад од кондуктера 
добије знак за полазак, односно након што се 
увјери да је завршена размјена путника и да су 

сва врата затворена.  
9) Посада возила је дужна да упозори путнике 
који желе да уђу у возило да је капацитет возила 
попуњен и да даље улажење није дозвољено.  
10) За вријеме вожње у простор за возача не 

смију да улазе друга лица и возач не смије да 
разговара са путницима.  
11) Возач не смије да напушта возило када се у 
њему налазе путници док не заустави рад 

мотора и укочи возило.  
12) Возач и кондуктер не смију истовремено 
да напусте возило које се налази на линији. 
13) Посада возила је дужна да опомене 

путника који поступа противно одредбама из 
члана XII , а уколико и поред опомене, путник 
настави или изврши неку од забрањених радњи, 
посада возила позваће путника да напусти 
возило.  

14) Посада возила је дужна на почетним и 
крајњим стајалиштима, да у случају временских 
неприлика (киша, снијег, велика хладноћа или 
врућина), омогући путницима улазак у возило 

одмах након његовог пристизања.  

  

XII 

(путници-опште) 

1) Путници улазе и излазе из возила на врата 

која су за улаз односно излаз одређена, 

поштујући означени правац кретања у возилу.  

2) Инвалиди, слијепе особе и њихови 

пратиоци, старији и очигледно болесни 

путници, труднице и особе са малом дјецом, 

имају предност код уласка у возило и заузимања 

мјеста за сједење.  

3) Путник у возилу смије да заузме само једно 

мјесто за сједење.  

4) За коришћење услуга превоза, путник је 

дужан да у возилу посједује одговарајућу и 

важећу возну карту, претплатну карту или другу 

важећу возну исправу.  

5) Дјеца старости до 5 година, уколико не 

заузимају посебно сједиште, имају право на 

бесплатан превоз.  

6) Путник је дужан након уласка у возило да 

поништи возну карту на поништивачу, уколико 

је систем превозника тако организован.  

7) Путник је дужан да на захтјев овлаштеног 

лица превозника, покаже одговарајућу возну 

исправу.  

8) Уколико путник не посједује одговарајућу 

возну карту, односно одбије да је покаже, дужан 

је да овлашћеном лицу превозника пружи 

податке о свом идентитету.  

9) Ако се лице затекне у возилу без возне 

карте, овлашћено лице ће исту наплатити на 

начин регулисан актима превозника.  

  

XIII 

(путници-одговорност и забране)  
1) Путник који оштети или запрља возило, 
дужан је да надокнади штету по цијени 

превозника.  
2) Ако путник одбије да плати штету, дужан 
је да пружи тачне податке о свом идентитету 
посади возила или другом овлаштеном лицу 

превозника.  
3) Путницима је забрањено:  

− ометање посаде возила или другог 
овлашћеног лица у обављању службе,  

− пушење или уживање алкохола у 

возилу,  
− бацање отпадака или на други начин 

загађивање и прљање возила,  
− оштећење натписних плоча, 

обавјештења, реклама и слично,  
− задржавање у дијелу возила гдје се 

омета или отежава правилан распоред  
путника у возилу, односно размјена 

путника, 
− улажење у возило када поседа возила 

објави да не примају путнике или је 
капацитет возила попуњен,  

− онемогућавање правилног рада врата, 

односно насилно отварање или 
затварање врата на возилу,  

− ускакање или искакање из возила кад 
је оно у покрету,  

− бацање отпадака или других предмета 
из возила.  

  

XIV 
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(ствари путника) 

1) Ствари нађене у возилу предају се посади 
возила која је дужна да налазачу изда потврду у 

којој ће уписати име и презиме, односно назив 
превозника, број линије, регистарски број 
возила, вријеме, опис ствари и име и презиме 
налазача.  

2) Ако се за вријеме вожње не јави власник 
нађене ствари, посада возила којој су исте 
предате, дужна је одмах по завршетку вожње 
предати служби превозника.  
3) Превозник је дужан да нађене свари преда 

у року од три дана Полицијској станици 
Костајница.  

  

XV 

(ванлинијски превоз) 

1) Јавни превоз лица у ванлинијском 

друмском саобраћају обавља се на начин и под 

условима прописаним законом и овом одлуком.  

2) На подручју општине Костајница 

забрањено је обављање јавног превоза лица 

запрежним возилима, пољопривредним 

машинама, мотоциклом  са приколицом, 

трициклима на моторни и други погон.  

3) Изузетно, овакав превоз може да се обавља 

као дио туристичке понуде на одређеној линији 
или зони уз посебно одобрење надлежног 
органа.  

  

ГЛАВА ТРЕЋА – ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ 
 

XVI 
(опште одредбе) 

Јавни превоз ствари у друмском саобраћају 

на подручју општине обавља се на начин и под 

условима прописаним законом и овом одлуком.  

  

XVII 
(забране) 

 
На подручју насеља Костајница забрањено је 

обављање јавног превоза ствари запрежним 

возилом,  мотоциклом са приколицом, 
трициклом на моторни и други погон, а на ужем 

дијелу насеља самарицама и пољопривредним 
машинама.  

XVIII 
(надзор) 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

саобраћајна инспекција, као и комунална 
полиција у складу са законом.  

  

ГЛАВА ЧЕТВРТА – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

XIX 
(казне превознику) 

1) Новчаном казном од 500,00 – 1.000,00 

КМ казниће се за прекршај правно лице:  

− ако врши јавни превоз аутобусима 

супротно одредбама тачке IV подтачке 1) 
Одлуке,  
− ако мијења трасу кретања супротно 
одредбама тачке V подтачке 11) Одлуке,  
− ако врши превоз аутобусима за које 

није обезбиједио одговарајући извод из 
лиценце у складу са тачком VI подтачком 
1) Одлуке,  
− ако користи аутобусе који нису 

једнообразно обојени или означени, 
сходно тачки VI подтачки 2) Одлуке,  
− ако аутобус на линији не обиљежи 
видно ознакама од значаја за 

информисање путника, прописаним у 
тачки VII подтачки 1) и 2) Одлуке,  
− ако у возилу није одредио мјесто за 
инвалиде, тачка VII подтачка 3) Одлуке,  
− ако рекламе и друге натписе постави 

супротно одредбама тачке VIII Одлуке;  
− ако не утврди цјеновник услуга 
превоза и исти благовремено не достави 
продајним мјестима и надлежном органу, 

тачка IX Одлуке,  
− ако не обиљежи стајалиште на начин 
како је то прописано тачком X подтачком 
5), 6) и 8) Одлуке,  
− ако користи стајалиште, а исто нема 

регистровано у реду вожње, тачка X 
подтачка 9) Одлуке,  
− ако прима и испушта путнике изван 
означених и регистрованих стајалишта, 

тачка X подтачка 10) Одлуке,  
− ако у случају квара на возилу не 
обезбиједи путницима превоз до 
одредишта другим возилом без куповине 

нове возне карте, тачка XI подтачка 7) 
Одлуке);  
− aко са изгубљеним и заборављеним 
стварима поступи на начин супротан 
одредбама тачке XIV Одлуке,  

− ако на подручју општине Костајница 
врши јавни превоз лица запрежним 
возилима, пољопривредним машинама, 
мотоциклом са приколицом и трициклом 

на моторни и други погон, тачка XV 
подтачка 2) Одлуке,  
− ако на подручју насеља Костајница 

врши јавни превоз ствари запрежним 
возилима, пољопривредним машинама, 

мотоциклом са приколицом и трициклом 

на моторни и други погон, тачка XVII 
Одлуке. 

2) За наведене прекршаје казниће се и 
одговорно лице у предузећу, или другом 

правном лицу, новчаном казном од 100,00 – 

300,00 КМ.  
3) За прекршаје из подтачке 1) овог 

члана казниће се предузетник казном од 200,00 

– 500,00 КМ.  
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XX 
(казне посади) 

1) Новчаном казном од 40,00 – 100,00 

КМ казниће се за прекршај посада аутобуса 

(возач или кондуктер):   

− ако се за вријеме рада понаша на 
начин супротан одредби тачки XI 
подтачка 2) Одлуке;  

− ако благовремено не објави назив 
стајалишта, тачка XI подтачка 3) 
Одлуке,  

− ако не заустави возило на 

регистрованом стајалишту, тачка XI 
подтачка 4) Одлуке, 

− ако је број путника у возилу већи од 
дозвољеног и ако не упозори лица које 
жели ући у возило да је капацитет 

возила попуњен и да не могу ући у 
возило, тачка XI подтачка 9) Одлуке,  

− ако се понаша на начин супротан 
одредби тачке XI подтачка 10) ,11) и 

12) Одлуке,  
− ако се у случају временских непогода 

не омогући путницима улазак у 
возило, тачка XI подтачка 14) Одлуке,  

− ако пропусти опоменути путника који 
поступа противно тачки XI подтачка 
13) Одлуке,  

− ако са нађеним и изгубљеним 
стварима поступа на начин супротан 

одредби тачке XIV Одлуке,  
− ако аутобус не држи чист и 

провјетрен, тачка VII подтачка 5),  
− ако аутобус, прије изласка на рад или 

у току рада, није загријан, тачка VII 
подтачка 6).  

  

XXI 
(казне путницима) 

(1) Новчаном казном од 40,00 – 100,00 КМ 

казниће се за прекршај путник:  

− ако одбије да плати штету причињену на 
возилу или одбије да пружи податке о 
свом идентитету, тачка XII подтачка 1) и 
2) Одлуке, 

− ако учини неку од забрањених радњи 

наведених у тачки XII подтачка 3) 
Одлуке.  

  

ГЛАВА ПЕТА – ПРЕЛАЗНЕ И 

ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ  
  

XXII 

(рокови)  
Превозници, који на дан ступања на снагу 

ове одлуке врше превоз лица у градском и 

приградском саобраћају аутобусима који нису 

једнообразно обојени или обиљежени на начин 

из члана 11. ове одлуке, дужни су таква возила 

обојити или обиљежити најкасније у року од 12 

мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

XXIII 

(престанак важења предходне одлуке) 

Даном ступања на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о јавном превозу лица 

и ствари у дрмском саобраћају на подручју 

општине Костајница (''Сл. гласник општине 

Костајница'', број: 16/09).  

XXIV 

(ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-65/19  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 

51. Закона о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/17), члана 39. став 

2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 78 Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број 

5/17 и 5/17), Скупштина општине Костајница, на 

сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела 

је  

 

ОДЛУКУ 
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
  

I 

(опште одредбе) 

Овом одлуком уређује се начин, организација и 

услови за вршење такси превоза, и то:  

− организација такси превоза на подручју 
општине Костајница,  

− мјерила и критеријуми на основу којих 
се одређује број такси превозника,  

− број и размјештај такси стајалишта,  

− начин коришћења и управљања такси 
стајалиштима,  

− број регистрованих такси возила у 

односу на расположиви број такси 
мјеста на стајалиштима,  

− начин и поступак издавања лиценце 
превозника и легитимације за возача 
моторног возила које се користи у такси 

превозу,  

− начин утврђивања и наплате цијене 
превоза,  
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− поступак издавања и изглед допунских 

ознака зa возила којим се врши такси 
превоз,  

− права и дужности такси превозника, 
возача и лица која се превозе,  

− надзор над спровођењем ове одлуке и 

казнене одредбе.  

   

II 

(облици организовања)  
Такси превоз могу обављати:  

− предузетници који посједују одобрење 
надлежног органа општине за обављање 
дјелатности такси превоза,  

− правна лица регистрована код 
надлежног суда за обављање 

дјелатности такси превоза.  

 

III 

(општи услови) 
За вршење регистрованог такси превоза 

предузетници и правна лица дужни су да 
посједују:  

− лиценцу превозника,  

− легитимацију за возача моторног 
возила.  

  

IV 

(посебни услови) 

1) За обављање такси превоза, такси 
предузетник поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће услове:  

− да му је такси превоз основно 
занимање,  

− да има возачку дозволу ''Б'' категорије,  

− да је стручно оспособљен за возача у 

складу са одредбама важећег Закона о 
превозу у друмском саобраћају 
(стручном обуком за професионално 
управљање возилом која се вршу у 
складу са прописима из области 

образовања одраслих, завршеним 
најмање трећим степеном образовања 
саобраћајне струке – возач моторног 
возила или најмање четвртим степеном 

образовања саобраћајне струке 
друмског смјера или ако је возач до 
1992.године стекао квалификацију 
возача моторног возила),  

− да је власник возила којим се обавља 

такси превоз путника или да га користи 
по основу уговора о лизингу   
 

2) Предузетник може да обавља такси 

превоз само једним возилом за које има 
одобрење.  

  

3) Такси превозници, у складу са 
законом, могу оснивати удружење такси 
превозника.  

  

4) За обављање такси превоза, правно 
лице поред услова прописаних законом, мора да 

посједује одобрење надлежног органа општине 
за обављање такси превоза са тачно одређеним 
бројем такси возила.   

V 

(услови за возило) 

1) Такси возило којим се обавља такси 

превоз, поред услова прописаних Законом, мора 

да испуњава и сљедеће услове:  

− да је путничко возило са 1+4 

регистрованих сједишта, облика 

каросерије ''лимузина'' или 

''караван'',старости до 15 (петнаест) 

година,  

− или да је путничко моторно 
возило намјенски произведено 
за превоз лица са посебним 
потребама (лица са 
инвалидитетом),  

− да је погонски мотор најмање 
40 KW, осим уколико се ради о 
возилу на електро погон,  

− да је таксиметар у исправном 

стању, пломбиран и баждарен 
према прописаним 
метеоролошким условима и 
постављен на видно мјесто у 
возилу,  

− да су уређаји за загријавање, 
провјетравање и освјетљење 
унутрашњости возила у 
исправном стању,  

− да су исправна и чиста сједишта 
са наслоном за главу 
пресвучена навлакама,  

− да су предња сједишта са 
наслоном за главу, уређајима за 

помјерање сједишта и 
подешавањем нагиба наслона за 
леђа,  

− да је простор за пртљаг одвојен 

од простора за смјештај лица 
тако да се одлагање и 
преузимање пртљага обавља без 
улажења у возило,  

− да има уграђене сигурносне 

појасеве за везивање лица која 
се превозе,  

− да има исправан аудио уређај,  

− да има неоштећене спољне 

површине возила,  

− да има исправан 
противпожарни апарат 
контролисан од надлежног 
органа,  

− да има алат за монтажу и 
демонтажу пнеуматика, 
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резервни точак и гарнитуру 

резервних сијалица,  

− да има опрему за дизање возила 
и компримирање ваздуха у 
пнеуматику,  

− да има прибор за интервентно чишћење 

возила (четка, брисач, спужва, 
материјал за дезинфекцију) и најмање 
пет тамних хигијенских врећица од 
материјала који не пропушта течност,   

− да је цјеновник услуга, овјерен од 
стране надлежног органа, постављен у 
возилу тако да буде видљив и читљив 
путнику,  

− да има блок рачуна и печат,  

− да има лиценцу превозника,  

− да има на видном мјесту истакнуту 
легитимацију за возача,  

− да има оригинал потврде о извршеном 

техничком прегледу,  

− да има на предњим вратима или на 
посебној табли величине 12 x 7 цм, 
минималне величине слова 8 мм, 
исписану са обје стране и постављену 

испод доњег десног дијела 
вјетробранског стакла, ознаку „ТАКСИ 
ПРЕВОЗ“, име и презиме такси 
превозника и број телефона,  

− да на крову возила има такси таблу, 
висине 14 до 20 цм, дужине од 40 цм до 
60 цм, која је са обје стране истог 
изгледа, постављена паралелно са 
вјетробранским стаклом, 

синхронизована са таксиметром тако да 
губи освјетљење кад је таксиметар у 
функцији, исписаним називом „TAXI“, 
бројем лиценце превозника и називом 

такси удружења.   

 

2) Сви чланови једног удружења морају 
имати потпуно идентичне такси табле по боји, 
облику и  величини.  

  

3) На такси возилу могу се постављати 
рекламно-пропагандне поруке на доњем дијелу 

задњих бочних стакала и на задњем 
вјетробранском стаклу, на прозирним 
наљепницама максималне висине 12 цм.  

  

VI 

(територија) 
1) Такси превозник са територије друге 

јединице локалне самоуправе може довести 

путнике на територију општине Костајница са 
истакнутом такси таблом и издатим рачуном у 

складу са законом.  

 

2) Такси превозник са подручја друге 

јединице локалне самоуправе, не може вршити 

превоз путника са територије општине 

Костајница и не може истицати такси таблу 

после искрцавања путника из подтачке 1) овог 

члана.  

  

VII 

(лиценце) 
Такси превозници дужни су да посједују 

лиценцу превозника и легитимацију за возача 
моторног возила, које издаје надлежни орган 
општине.  

 

VIII 

(лиценца превозника) 

(1) Уз захтјев за издавање лиценце превозника 

такси превозник је дужан да приложи:  

− доказ да је власник путничког моторног 
возила са највише 1+4 регистрованих 
сједишта за вршење такси превоза, које 

може бити старости до 15 (петнаест) 
година, облика каросерије ''лимузина'' 
или ''караван'' или путничко возило 
намјенски произведено за превоз лица 

са посебним потребама (лица са 
инвалидитетом), што доказује 
овјереном копијом саобраћајне дозволе, 
а за возило које се користи по основу 
лизинга овјерену копију уговора о 

лизингу,  

− потврду и протокол о исправности и 
опремљености возила за обављање 
дјелатности такси превоза издате од 

стране техничког прегледа,  

− за правно лице доказ о регистрацији 
дјелатности такси превоза код 
надлежног регистарског суда.  

 
(2) Лиценца превозника се издаје на период од 

пет година за возила старости до десет година. 
За возила старости преко десет година лиценца 
превозника се издаје на период од годину дана.  

  

(3) Лиценца превозника садржи следеће 

податке:  

− назив надлежног органа који издаје 
лиценцу,  

− пословно име такси превозника,   

− власништво возила/лизинг,  

− регистарски број возила,  

− врста возила,  

− марка возила,  

− тип возила,  

− број шасије,  

− снага мотора,  

− година производње,  

− број сједишта,  

− рок важења 
лиценце,  

− број и датум 
издавања,  
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− потпис 

овлаштеног 
лица, 

− мјесто печата.  

  

(4) Лиценца превозника престаје да важи: 

− истеком рока важења,  

− даном престанка испуњености услова за 
добијање лиценце,  

− престанком обављања дјелатности.  

  

(5) Продужење важења лиценце превозника 

врши се по поступку и начину за издавање 
лиценце превозника.  

 

 VIII 

(легитимација возача) 

1) Уз захтјев за издавање легитимације за 
возача такси превозник дужан је да приложи:  

− доказ да је стручно оспособњен за 
возача у складу са одредбама важећег 
Закона о превозу у друмском саобраћају 
(стручном обуком за професионално 

управљање возилом која се вршу у 
складу са прописима из области 
образовања одраслих, завршеним 
најмање трећим степеном образовања 
саобраћајне струке – возач моторног 

возила или најмање четвртим степеном 
образовања саобраћајне струке 
друмског смјера или ако је возач до 
1992.године стекао квалификацику 

возача моторног возила),  

− копију возачке дозволе,  

− доказ о запослењу (образац Пореске 
управе ПД 3100),  

− фотографију 2,5 х 3 цм.  

  

2) Образац легитимације садржи:  

− назив надлежног органа који издаје 
легитимацију,  

− број и датум издавања,  

− име и презиме возача, 4) пребивалиште 

возача,  

− назив превозника,  

− рок важења 

легитимације,  

− мјесто печата,  

− потпис овлаштеног лица.  

  
3) Легитимација се издаје са роком важења од 

пет година.  

  

4) Легитимација важи искључиво за 
обављање послова возача код послодавца код 
кога је возач у радном односу.  

  

5) Легитимација престаје да важи:  

− истеком рока важења,  

− даном престанка испуњености услова за 

добијање легитимације,  

− престанком обављања дјелатности.  

 IX 

(промјене и престанак рада) 
1) Такси превозник је дужан да:  

− сваку промјену података које садржи 
легитимација за возача и лиценца 
превозника пријави надлежном органу 

општине у року осам дана од дана 
настале промјене,  

− у случају трајног престанка обављања 
дјелатности такси превоза врати 
легитимацију за возача и лиценцу 

превозника.  

  

2) Висина накнаде за издавање лиценце 
превозника и легитимације за возача моторног 
возила прописана је Одлуком о 
административним таксама општине 

Костајница.  

  

X 

(такси мјеста) 

1) Максималан број такси мјеста на 

подручју општине Костајница, са тачно 

одређеним бројем возила такси предузетника и 

броја возила такси предузећа, утврђује се 

одлуком коју доноси начелник, а на приједлог 

Одсјек за просторно уређење, грађење, 

стамбено-комуналне послове и заштиту 

животне средине у складу са стручном анализом 

и потребама на терену.  

2) Одобрење за вршење такси превоза 

предузетнику, односно рјешење о распореду на 

такси стајалишта за правна лица, се неће издати 

уколико у предвиђеном броју такси мјеста на 

такси стајалиштима на подручју општине 

Костајница нема упражњеног мјеста.  

3) Сви новоприспјели захтјеви из 
подтачке 1) овог члана иду на листу чекања коју 

води надлежни орган.  
4) Критеријум за формирање 

листе чекања је вријеме подношења 
захтјева.  

5) Када се појави упражњено мјесто за 

такси превозника, а у складу са утврђеним 
бројем такси мјеста, надлежни орган ће издати 
одобрење првом подносиоцу захтјева са листе 
чекања уколико испуњава све услове 

предвиђене законом и овом одлуком.  
6) Уколико се упражњено мјесто налази 

у градском (урбаном) подручју, онда ће се исто 
прво понудити такси превозницима који имају 
такси мјеста на стајалиштима која се налазе у 

осталим насељеним мјестима. 
7) Критеријум за додјелу стајалишта у 

градском подручју општине је дужина рада 
такси превозника на подручју Општине 



01.07.2019.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 7,   стр. 9 

 

Костајница и да такси превозник није кажњаван 

више од пет пута у току године по основу ове 
одлуке или Закона о превозу у друмском 
саобраћају. Предност при додјели стајалишта 
имају такси превозници са мањим бројем казни 
по основу ове одлуке или Закона о превозу у 

друмском саобраћају.  
8) Уколико подносилац захтјева из 

подтачке 5) овог члана на било који начин не 
прихвати додијељено такси стајалиште, иде на 

зачеље листе чекања.  
9) Такси превознику који у току једне 

године буде кажњен више од седам пута по 
основу ове одлуке или по основу Закона о 

превозу у друмском саобраћају по службеној 
дужности покренуће се процедура за промјену 
такси стајалишта изван градског подручја 
општине Костајница.  

10) Такси превознику коме је изречена 

правоснажна казна затвора у трајању дужем од 
шест мјесеци, по службеној дужности ће се 
покренути поступак престанка рада 
предузетника.  

  

XI 

(такси стајалишта) 

(1) Такси стајалишта су одређене и уређене 

саобраћајне површине намијењене за 
организовано обављање такси превоза, односно 
за укрцај и искрцај путника и пријем 
телефонских позива и позива из диспечерског 

центра.  
(2) На стајалишту се мјеста за стајање такси 
возила обиљежавају хоризонталном 

сигнализацијом уписивањем ознаке „TAXI“.  
(3) Стајалиште се обиљежава вертикалним 
саобраћајним знаком „забрањено заустављање и 

паркирање“ и допунском таблом „осим за TAXI 
возила“ са исписаним укупним бројем такси 
мјеста.  
(4) Начелник, најмање једном годишње, 

утврђује број и размјештај такси стајалишта и 
број регистрованих такси возила у односу на 
расположиви број такси мјеста на стајалиштима 

на подручју општине.  
(5) Одређивање броја и размјештаја такси 
стајалишта врши се у складу са мишљењем 

Одсјека за просторно уређење.  
(6) О постављању вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на стајалиштима, 

одржавању постојеће саобраћајне сигнализације 
и одржавању стајалишта у зимским и љетним 
условима, стара се надлежни орган општине.  
(7) Стајалишта могу да користе само 

превозници који имају одобрење за њихово 
коришћење.  
(8) На стајалишту са више такси мјеста, такси 

возила се постављају према редослиједу 
долазака и у границама обиљежених такси 

мјеста.  

(9) За вријеме коришћења стајалишта такси 

превозник је дужан да буде у непосредној 
близини свог такси возила.  
(10) У случају да је стајалиште попуњено, 

превозник који обавља такси превоз не може 
своје такси возило да постави у његовој ближој 
околини, односно на удаљености мањој од 100  

метара.  
(11) Самоиницијативни захтјеви такси 
превозника за промјену стајалишта рјешаваће се 

уз поштовање критеријума из члана 10. став 3. 
ове одлуке.  
(12) Такси превозник плаћа комуналну таксу за 

регистровану дјелатност, у складу са Одлуком о 
комуналним таксама општине Костајница.  

  

XII 

(права, обавезе и забране такси 

превозника) 

(1) Такси превозник може такси превоз да 

започне са стајалишта, на радио и телефонски 

позив или на заустављање путника у складу са 

Законом из области безбедности саобраћаја.  

(2) Такси превозник не смије примити путника 
који га зауставља уколико то захтијева нагло 
успоравање возила или наглу промјену правца 

кретања чиме би била угрожена безбједност 
осталих учесника у саобраћају,  
(3) Такси превозник који је први на реду на 

стајалишту, дужан је да на захтјев путника 
обави вожњу.  
(4) Такси превозник је дужан да у слободно 

такси возило прими сваког путника, као и лични 
пртљаг путника према величини простора за 
пртљаг и носивости такси возила.  

(5) Такси превозник није дужан да у такси 
возило прими лица под утицајем алкохола и 
опојних дрога или обољело од заразних 

болести, лица са изузетно запрљаном одјећом, 
као и лични пртљаг путника којим би се 
загадило, испрљало или оштетило такси возило 
(6) Такси превозник не смије да прими у такси 

возило дјецу до шест година без пратиоца.  
(7) Такси возилом не могу се без пристанка 

такси возача превозити кућни љубимци 

(8) Такси превозник је обавезан да се за 

вријеме обављања такси превоза према 

путницима опходи са пажњом и поштовањем, 

да буде уредан (чист, подшишан, обријан или са 

његованом брадом и брковима), да му је одјећа 

прикладна (да не вози у спортском шорцу, 

тренерци, мајици без рукава), да му је обућа 

прикладна (да не врши превоз у папучама, 

јапанкама, кломпама и сл.), да не пуши у возилу 

за вријеме вожње, као и да није под утицајем 

алкохола или опојне дроге,  

(9) Такси превозник је обавезан да непосредно 

прије започињања вожње са путником укључи 
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таксиметар и да га искључи одмах након 

завршене вожње 
(10) Такси превозник је дужан да путника 
превезе најкраћим путем до мјеста опредјељења 

или путем који му путник одреди, а у складу са 
важећим режимом саобраћаја.  
(11) Такси превозник није дужан да одвезе 

путника до одредишта уколико услови пута не 
омогућавају нормалну и безбједну вожњу.  
(12) Ако из оправданих разлога (квар на возилу 

и сл.), није у могућности да доврши започету 
вожњу, такси превозник је дужан да, на захтјев 
путника, у најкраћем времену обезбиједи друго 
такси возило.  

(13) У случајевима из претходног става, путник 
не сноси трошкове доласка другог возила него 
само трошкове превоза од тог мјеста до 

одредишта и под истим условима под којим је 
прекинута вожња. 
(14) Уколико превозник такси возило користи 

за сопствене потребе или уколико не обавља 
дјелатност такси превоза, дужан је да такси 
таблу привремено скине или прекрије. 
(15) На аутобуским стајалиштима и на 

удаљености мањој од 25 метара, од обиљежених 
стајалишта и терминала намјењених за градски 
и приградски превоз путника, забрањено је 

заустављање и паркирање такси возила, односно 
вршење укрцаја и искрцаја путника 

 

XIII 

(права, обавезе  и забране путника) 

  
1) Путник може да користи такси возило по 

свом избору, осим када је телефонским позивом 
наручио вожњу.  
2) Путник може да користи такси возило по 
свом избору, осим када је телефонским позивом 

наручио вожњу.  
3) Путник може да одбије да уђе у такси 
возило наручено путем телефона, ако основано 
посумња да је такси превозник под утицајем 
алкохола или опојних дрога, ако је неуредан или 

ако је унутрашњост возила прљава. 
4) Кориснику услуга превоза забрањено је:  

− ометати возача такси возила у 
управљању возилом,  

− захтијевати заустављање такси возила 
на мјесту на којем то није дозвољено, 
односно уколико би на тај начин била 
угрожена безбједност саобраћаја,  

− захтијевати договарање цијене 
превоза на релацијама до 50 км,  

− одбити плаћање цијене услуге превоза 
у висини која је утврђена таксиметром 
или која је договорена.  

  

XIV 

(заборављени пртљаг) 

У случају да путник заборави или загуби пртљаг 

у возилу такси возача исти ће се у року од 24 

сата депоновати у Полицијској станици 

Костајница на поступање у складу са прописима 

о заборављеним стварима.  

 

XV 

(цијена превоза) 

1) Цијена такси превоза, по једном 

километру, је унапријед одређена и утврђује се 

таксиметром, по овјереном цјеновнику услуга 

који треба да има приказану цијену такси услуге 

за старт, по пређеном километру, по времену 

чекања, цијену у зависности од доба дана и 

ноћи, од дана у недељи и подручја 

(асфалт/макадам) на коме се вожња обавља.  

2) Такси превозник је дужан укључити 

таксиметар на почетку вожње, осим ако је 

релација дужа од 50 км када се цијена може 

одредити и по договору са корисником превоза, 

уз обавезу издавања рачуна за извршени превоз 

који садржи датум, релацију или километражу, 

цијену превоза, а који је потписан и овјерен 

печатом такси превозника, прије отпочињања 

вожње.  

3) У случају да такси возач не укључи 

таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цијену услуге такси превоза.  
4) Накнада за обављени такси превоз утврђује 
се на основу цјеновника услуга, а наплаћује се у 
износу који покаже таксиметар, на мјесту 

опредјељења путника.  
5) У цијену такси превоза урачуната је и 
цијена превоза личног пртљага.  
6) Под личним пртљагом подразумјевају се 

путне торбе и кофери укупне тежине до 50 
килограма.  
7) Цјеновником може да се предвиди посебна 
доплата за лични пртљаг путника тежи од 50 
килограма.  

8) Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 
50 килограма, путник мора да буде упознат и 
сагласан прије започињања такси превоза.  
9) Цјеновник услуга такси превоза који мора 

бити истакнут на видном мјесту у такси возилу, 
овјерава надлежни орган општине Костајница и 
о истом води евиденцију.  
10) Такси возач је дужан да на захтјев путника 

изда овјерен рачун о пруженој  услузи 

  

XVI 

(накнадно примање путника) 

(1) Такси превозник не може у току превоза, 

без сагласности путника који су претходно 

почели превоз, примити у такси возило и друга 

лица.  
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(2) Када путник који је примљен у такси 

настави да користи такси возило, мјесто изласка 
претходног путника сматра се мјестом са кога је 
превозник започео нови такси превоз, осим 

уколико се путници другачије међусобно не 
договоре.  

  

XVII 

(прекид вожње) 
(1) У случају немогућности да заврши 
започети такси превоз, такси превознику 
припада половина износа који покаже 

таксиметар у моменту прекида такси превоза, 
осим у случају квара такси возила, када му не 
припада накнада.  
(2) У случају квара такси возила превозник је 

дужан да путнику обезбједи наставак започетог 
такси превоза другим такси возилом.  

  

XVIII 

(надзор) 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Надлежна Саобраћајна инспекција, као и 

Комунална полиција у складу са одредбама 

Закона о комуналној полицији.  

  

XIX 

(казнене одредбе-опште) 
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 1000,00 
КМ казниће се правно лице, ако:  

− врши превоз супротно тачки II ове 

одлуке,  

− такси возило не испуњава услове из 
тачке V ове одлуке,  

− врши превоз на територији општине 
Костајница, а регистровани су на 

подручју других јединица локалне 
самоуправе, тачка VI ове одлуке  

− користи стајалиште супротно тачки XI 
подтачка 7) ове одлуке,  

− поступи супротно тачки XII подтачка 4) 
ове одлуке,  

− поступи супротно тачки XII подтачка 9) 
ове одлуке,  

− заустави или паркира возило на 

аутобуским стајалиштима и на 

удаљености мањој од 25  метара од 

обиљежених аутобуских стајалишта, 

тачка XII подтачка 15) ове одлуке 

− не укључи таксиметар на почетку 
вожње, тачка XV подтачка 2) ове 
одлуке 

  

(2) За наведене прекршаје казниће се 

одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном од 100,00-300,00 КМ.  

  

(3) За прекршаје из подтачке 1) овог члана 

казниће се предузетник казном од 200,00-500,00 
КМ.  

  

XX 

(казнене одредбе-посебне) 

(1) Новчаном казном од 30,00 КМ до 200,00 
КМ казниће се предузетник, односно возач 

такси возила у правном лицу, ако:  

− за вријеме коришћења стајалишта није 
у непосредној близини свог такси 
возила тачка XI подтачка 9) ове 

одлуке),  

− постави возило на удаљености мањој од 
100 метара од стајалишта које је 
попуњено тачка XI подтачка 10) ове 
одлуке,  

− одбије да прими путника и његов лични 
пртљаг, тачка XII подтачка 4) ове 
одлуке,  

− прими у возило дјецу до шест година 

старости без пратиоца, тачка XII 
подтачка 6) ове одлуке,  

− понаша се супротно  тачки XII подтачка 
8) ове одлуке,  

− путника не превезе најкраћим путем, 

тачка XII подтачка 10) ове одлуке,  

− не депонује заборављени или 
изгубљени пртљаг у Полицијској 
управи Костајница у року од 24 часа , 

тачка XIV ове одлуке,  

− такси возило користи за сопствене 
потребе, а не скине или прекрије такси 
таблу, тачка XII подтачка 14) ове 
одлуке,  

− поступи супротно одредбама тачки XV 
подтачка 7) ове одлуке,  

− не поступи у складу са тачком XV 
подтачка 10) ове одлуке,,  

− поступи супротно тачки XVI ове 
одлуке,  

− поступи супротно тачки XVII ове 
одлуке,  

  

(2) Новчаном казном од 30,00 КМ до 100,00 

КМ казниће се корисник услуга превоза за 
поступање супротно тачки XVIII ове одлуке.  

  

XXI 

(рокови) 
1) Регистровани такси превозници дужни су 

да ускладе своје пословање са одредбама ове 

одлуке у року од 60 дана од дана ступања 

одлуке на снагу.  

2) Лиценце превозника, лиценце за возило и 
легитимације за возача моторног возила којима 
није истекао рок до ступања на снагу ове одлуке 

важе до истека рока на који су издате.  

  

XXI 

(престанак важења предходне одлуке) 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о јавном превозу лица 
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и ствари у друмском саобраћају и такси превозу 

на подручју општине Костајница (''Службени 

гласник општине Костајница'' број: 16/09).  

 

XXII 

(ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-54/19       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

    

На основу чланова 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 97/16) и члана 78 

Статута Општине Костајница (“Службени 

гласник Општине Костајкница”, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.06.2019. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР 

 

I 

 

Скупштина Општине Костајница усваја 

Платформу за мир и План активности за 

имплементацију платформе за мир 2018 – 2020 

који су саставни дио ове Одлуке 

 

I I 

 

Скупштина Општине Костајница 

овлашћује Предсједника Скупштине да у име 

Скупштине Општине Костајница потпише 

Платформу за мир и План активности за 

имплементацију платформе за мир 2018 – 2020 

године. 

 

I I I 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Костајница.  

 

Број: 01-022-55/19       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

Платформа за мир 

 

Ми, доле потписани,  

 

Поштујући политичко-правни поредак у 

Босни и Херцеговини (БиХ); 

 

Дубоко привржени изградњи и унапређењу 

мирног и праведног друштва; 

 

Свјесни важности успостављања и 

промоције мира у постконфликтним 

мултиетничким друштвима; 

 

Забринути због надмоћи супротстављених 

културних наратива и искоришћавања разлика и 

историјске патње, што је допринијело 

нетолеранцији и насиљу у БиХ; 

 

Са забринутошћу посматрајући недостатак 

алтернативних или неутралних интерпретација 

историје и недостатак снажне демократске и 

партиципативне политичке културе; 

 

Жалећи због изостанка едукације о миру у 

подијељеном образовном систему БиХ, те 

маргинализацији оних који покушавају да 

сруше баријере неповјерења и страха; 

 

Афирмишући потребу да власти и 

појединци са свих нивоа и сегмената друштва - 

јавне институције, невладине организације, 

образовне и културне институције, спортска 

удружења, медији, вјерске заједнице, 

интелектуалци, млади, те рањиве и 

маргинализоване групе - учествују у изградњи 

интеркултуралног разумијевања, међуетничког 

повјерења, мира и ненасиља; 

 

Препознајући преданост појединаца и 

институција широм БиХ, који су храбро 

иницирали процес превазилажења посљедица 

протеклог рата и поновне изградње међусобног 

разумијевања, поштовања и повјерења; 

 

Охрабрени резултатима напора на 

изградњи мира и заједничким пројектима 

наведених појединаца и институција; 

 

Настојећи да постигнемо: 

 

• Свеобухватно заговарање процеса 

изградње мира и помирења, те њихово 

прихватање међу свим конститутивним и 

осталим народима, грађанима и вјерским 

заједницама у БиХ; 
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• Међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност у свим друштвеним сферама;  

 

• Укључивање у процесе изградње мира 

свих оних који могу допринијети успостављању 

бољих друштвених услова и капацитета који ће 

побољшати стабилност, безбједност и мир;  

 

• Подизање свијести грађана и стварање 

културе дијалога у којој ће грађани моћи 

сазнати за постојање другачијих интерпретација 

друштвених односа и одговорности, без утицаја 

штетних или идеологија подјеле;  

 

• Елиминисање комуникационих 

препрека међу доносиоцима одлука и 

активистима цивилног друштва, како би могли 

заједнички радити на изградњи дугорочних и 

одрживих мировних процеса;  

 

• Динамичније и брже укључивање 

власти у мировне активности цивилног друштва 

и невладиног сектора и обрнуто;  

 

• Идентификовање представника свих 

нивоа и сфера друштва - политичара, вјерских 

вођа, грађанских активиста, представника 

мањина, интелектуалаца, активиста у 

образовању, новинара, младих, жртава рата, 

маргинализованих група и других - који су 

спремни да преиначе своју склоност мировним 

настојањима у конкретне активности које 

афирмишу људска права и побољшавају 

међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност; 

 

• Препознавање појединачних и 

институционалних актера који теже да умање 

дистанцу међу народима и елиминишу 

предрасуде према "другима", на тај начин 

култивишући друштвене ставове о међусобном 

разумијевању, међуетничком повјерењу и 

интеркултуралном развоју;  

 

• Прихватање ове платформе на 

државном, ентитетском, кантоналном и 

локалном нивоу;  

 

• Адаптацију ове платформе за 

регионалну и међународну јавност, ради 

увјеравања сусједних држава и регионалних и 

међународних организација у неопходност 

наставка подршке изградњи мира у БиХ;  

 

Афирмишући нашу увјереност да је мир, 

као људско право, највећа вриједност нашег 

друштва;  

 

Исказујући нашу увјереност у неопходност 

широке промоције и прихватања мира и 

мировних активности као јединог пута за 

превенцију поновног буђења конфликта и 

насиља;  

 

Наглашавајући да је наш заједнички циљ 

мир који ће бити инклузиван, те да нећемо бити 

задовољни само одсуством рата и насиља, него 

миром који ће градити слободу, правду, 

разумијевање и одговорност заштитом људских, 

националних и мањинских права;  

 

Прихватајући сопствену одговорност за 

стварање друштва у којем ће мир бити 

приоритет изнад свих осталих; 

 

Ријешени да наставимо да подржавамо већ 

постојеће напоре мировних активиста у БиХ, те 

препознајемо допринос мировних активиста 

нашем друштву;  

 

Заједно посвећени јавном заговарању мира 

и континуираног рада и образовања других о 

миру;  

 

Посвећени развијању демократске слободе, 

грађанског ангажмана и демократске политичке 

културе која охрабрује дебату, одбацује насиље 

и истиче ненасилне облике супротстављања;  

 

Позивајући на ширење дебата о миру у 

медијима и на социјалним платформама, како би 

оне постале дио свакодневног живота; 

 

Осуђујући све актере и заговараче насиља 

и насилних политика;  

 

Позивајући све доносиоце одлука и вође 

цивилног друштва широм земље и на 

различитим нивоима политичке структуре да 

истичу вриједности мира и активно учествују у 

изградњи стабилног и одрживог мира у БиХ;  
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Подржавајући успостављање комитета чији 

ће чланови бити проминентне и јавне особе из 

различитих сфера (образовање, економија, вјера, 

доносиоци одлука, политика, култура, спорт 

итд.) које ће заговарати да сви грађани БиХ ову 

платформу прихвате као своју;  

 

Промовишући укључивање формалне и 

неформалне едукације за мир у јавним 

образовним установама;  

 

Исказујући преданост у раду с медијима, 

како би се проналазиле и промовисале најбоље 

мировне праксе, поруке, симболи и гестови;  

 

Позивајући на јавно представљање 

закључака и научених лекција релевантних 

научних истраживања усредсређених на 

пројекте изградње мира; 

 

Позивајући на израду стратегије за одржив 

дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, 

свеобухватни мировни оквир који ће трасирати 

пут за институционализацију процеса изградње 

повјерења и помирења у БиХ;  

 

Залажући се за идентификовање 

појединаца из судске и извршне власти који 

охрабрују мир, међуетничку сарадњу и 

разумијевање, а које поштују различите 

заједнице, како би могли допринијети изради и 

парламентарној ратификацији стратегије за 

одржив дуготрајни мир у БиХ; 

 

Позивајући начелнике општина и градова 

да отворе своја врата свим људима, те да 

промовишу политичку отвореност, толеранцију, 

дијалог, прихватање постојања другачијих 

наратива, те заговарање дуготрајаног мира и 

помирења у свим локалним заједницама;  

 

Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у 

формалној и неформалној едукацији о миру, 

изградњи вјештина за очување мира, те 

рјешавању конфликата на миран и ненасилан 

начин;  

 

Позивајући владин и невладин сектор у 

БиХ, те све грађане да доставе квалитетне 

приједлоге који ће побољшати ову почетну 

платформу, како би она могла прерасти у 

релевантан документ и стандард за мировни 

активизам у БиХ;  

 

У потпуности подржавамо садржај ове 

платформе и посвећујемо се остваривању 

наведених циљева.  

 

У Костајници, 25.06.2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

План активности за имплементацију 

Платформе за мир 2018-2020 

Скупштина општине Костајница 

 

Платформа за Мир (у наставку: 

Платформа) је оквирни и декларативни 

документ, који истиче мир као једну од 

темељних и највећих вриједности Босне и 

Херцеговине (БиХ), њених народа и грађана.  

Предсједник Скупштине општине 

Костајница је сагласан и опредијељен да 

Платформа и одредбе проистекле из ње послуже 

као темељ, не само у смислу изградње 

повјерења и оснаживања процеса помирења 

међу народима у нашој земљи, него и као оквир 

за предузимање конкретних активности, за које 

ће се потписник овог документа опредијелити.  

Предсједник Скупштине општине ће 

настојати осигурати предлагање, доношење и 

имплементацију формалних одлука, које ће 

омогућити и осигурати провођење релевантних 

одредби из Платформе на нивоу општине. Такве 

одлуке ће, посљедично, осигурати политичку и 

ресурсну подршку за начелнике општина и 

градоначелнике и одборнике у Скупштини 

општине који, темељем тих одлука, могу и желе 

преузети водећу улогу у процесима изградње 

мира и помирења у њиховим локалним 

заједницама. 

У складу са предложеним основним циљем 

у раздобљу 2018.-2020. Предсједник Скупштине 

општине планира сљедеће активности: 

� Потписивање Платформе за мир у име 

Скупштине општине 

� Усвајање Платформе за мир од стране 

Скупштине општине 

� Укључивање у радни план и буџет 

општине активности које подстичу 

изградњу мира и помирење 
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� Учешће представника Скупштине 

општине у заједничкој, мулти-етничкој 

посјети мјеста страдања цивилних 

жртава рата унутар општине 

� Учешће представника Скупштине 

општине на мулти-етничким догађајима 

који за циљ имају да промовишу 

изградњу мира и помирење у другим 

општинама 

� Организовање Јавног говорења жртава 

рата у склопу сједнице Скупштине 

општине 

� Одржавање тематске сједнице 

посвећене изградњи мира, помирењу, 

толеранцији и људским правима  

� Јавно учешће представника Скупштине 

општине на другим догађајима који за 

циљ имају изградњу мира и помирења  

� Друге активности, а како слиједи: 

 

 

 

 

 

Никола Јањетовић, предсједник скупштине 

општине, ср. 

Датум: 

25.06.2019. године 

Општина: 

Костајница 

_________________________________________ 

 

Активности помирења су активности и 

јавне иступи на активностима у којима 

учествују припадници двије или више етничких 

или вјерских група, а које имају за циљ 

изградњу мира и помирење. Активности 

помирења се обично фокусирају на: промоцију 

толеранције и међусобног разумијевања, 

суочавање с прошлошћу, афирмацији и 

подршци недовољно заступљених етничких и 

вјерских заједница, подршци удуружењима 

жртава рата, и међурелигијски дијалог.  

Учешће на догађајима у другим 

општинама може обухватити и учешће на: 

округлом столу „Наши Разговори“, додјели 

новинарске награде Срђан Алексић, форуму 

„Мировни разговори“, Представи „7“. 

Јавно говорење жртава рата је активност 

која на јасан, упечатљив и емотиван начин 

показује да припадници свих зараћених страна 

доживљавају исте ратне трауме, те да, упркос 

томе, чврсти и искрени међусобни односи могу 

бити поново успостављени, уколико постоји 

позитивно окружење које подржава изградњу 

повјерења и искрено помирење. Јавно говорење 

жртава рата доприноси стварању темеља за 

боље разумијевање и прихватање постојања 

различитих историјских наратива, те шаље 

поруку да је, уз уважавање свих разлика, ипак 

могуће живјети и радити заједно. 

Јавно учешће на другим догађајима који 

за циљ имају изградњу мира и помирења може 

подразумјевати јавно учешће у културним 

активностима, догађајима које и се организују у 

оквиру малих грантова и локалних иницијатива, 

„Дани отворених врата“, догађајима који 

промовишу медјурелигијску сарадњу, као и 

другим јавним догађајима. 

Потписивање и усвајање Платформе за 

мир ће бити подршка и подстрек свим 

општинским органима, запосленим, 

организацијама цивилног друштва, медијима и 

грађанима да проводе активности засноване на 

принципима садржаним у Платформи. 

Основни циљеви и исходи Платформе за 

мир су: 

• Свеобухватно заговарање за процесе 

изградње мира и помирења, те њихово 

прихватање међу свим конститутивним 

и осталим народима, грађанима и 

вјерским заједницама у БиХ; 

• Међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност у свим друштвеним 

сферама;  

• Укључивање у процесе изградње мира 

свих оних који могу допринијети 

успостављању бољих друштвених 

услова и капацитета који ће побољшати 

стабилност, сигурност и мир;  

• Подизање свијести грађана и стварање 

културе дијалога у којој ће грађани 

моћи сазнати за постојање другачијих 

интерпретација друштвених односа и 

одговорности, без утицаја штетних или 

идеологија подјеле;  

• Елиминисање комуникацијских 

препрека међу доносиоцима одлука и 

активистима цивилног друштва, како би 

могли заједнички радити на изградњи 

дугорочних и одрживих мировних 

процеса;  

• Динамичније и брже укључивање 

власти у мировне активности цивилног 

друштва и невладиног сектора и 

обрнуто;  

• Идентификовање представника свих 

нивоа и сфера друштва - политичара, 

вјерских вођа, грађанских активиста, 
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представника мањина, интелектуалаца, 

активиста у образовању, новинара, 

младих, жртава рата, маргинализованих 

група и других - који су спремни 

трансформисати своју склоност 

мировним настојањима у конкретне 

активности које афирмирају људска 

права и побољшавају међусобно 

повјерење, разумијевање и одговорност;  

• Препознавање појединачних и 

институционалних актера који теже да 

умање дистанцу међу народима и 

елиминирају предрасуде према 

"другима", на тај начин култивирајући 

друштвене ставове о међусобном 

разумијевању, међуетничком повјерењу 

и интеркултуралном развоју;  

• Прихватање Платформе на државном, 

ентитетском и локалном нивоу;  

• Адаптација Платформе регионалној и 

међународној јавности, ради увјеравања 

сусједних држава и регионалних и 

међународних организација у 

неопходност наставка подршке 

изградњи мира у БиХ; 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 10. Пословника о раду 

Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 05/16, 5/17 

и 12/17), и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 05/16 и 5/17), а у вези Одлуке 

о престанку мандата и додјели мандата 

сљедећем квалификованом кандидату, број:06-

1-07-1-110/19 од 03.04.2019. године Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

25.06.2019. год. доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1.Ирени Илић рођеној Драгишић, одборници 

Скупштине Општине Костајница, изабраној на 

Локалним изборима 2016. године са листе 

политичког субјекта Савез независних 

социјалдемократа - СНСД,  престаје мандат у 

Скупштини Општине Костајница са даном 

28.03.2019. године, због подношења оставке. 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

Број: 01-022-63/19        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 10. Пословника о раду 

Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 05/16, 5/17 

и 12/17), и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 05/16 и 5/17), а у вези Одлуке 

о додјели мандата сљедећем квалификованом 

кандидату, број:06-1-07-1-110/19 од 17.04.2019. 

године Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.06.2019. год. доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1.Бошку Грабунџији, сљедећем 

квалификованом кандидату са листе политичког 

субјекта Савеза независних социјалдемократа – 

СНСД, за Локалне изборе 2016. године, 

верификује се мандат одборника у Скупштини 

Општине Костајница са даном 24.04.2019. 

године. 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница” 

 

Број: 01-022-64/19      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 10. Пословника о раду 

Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 05/16, 5/17 

и 12/17), и члана 78. Статута Општине 

Костајница ( „Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 05/16 и 5/17) Скупштина 

Општине Костајница на конститутивној 

сједници одржаној дана 25.06.2019. године 

доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1.Скупштина општине Костајница усваја 

Извјештај Мандатско-имунитетске комисије са 

приједлогом за верификацију мандата 

одборника Бошка Грабунџија, као сљедећег 

квалификованог кандидата са листе политичког 

субјекта СНСД-а. 
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2.Саставни дио овог Закључка је Извјештај 

Мандатско-имунитетске комисије са 

приједлогом за верификацију мандата 

одборника СО-е. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница” 

 

Број: 01-022-62/19.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 4) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 25.06.2019. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о 

извршењу Буџета Општине Костајница за 

период 01.01.-31.12.2018. године. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-56/19.    ПРДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 28) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној 25.06.2019. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о раду 

начелника и Општинске управе Костајница за 

2018. годину. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-57/19.        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17)  и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 25.06.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Да се за прву наредну сједницу Скупштине 

Општине припреми приједлог Годишњег плана 

изградње, реконструкције, одржавања локалних 

путева и улица у насељу на подручју општине 

Костајница, а којег је у складу са Програмом 

рада Скупштине за 2019. годину предлагач 

начелник Општине, а обрађивач Одјељење за 

Општу управу. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-58/19.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17)  и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 25.06.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о 

поплавама и процијењеним штетама од поплава 

и клизишта на подручју Општине Костајница у 

мају мјесецу 2019. године. 
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2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-59/19.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница, на  сједници 

одржаној 25.06.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Општину Костајница, као и већи дио 

Републике Српске, су у мају и јулу 2014. године 

задесиле катастрофалне поплаве, чије се штетне 

посљедице, посебно у области инфраструктуре, 

уз велике напоре и Општине још увијек 

отклањају. Општину Костајница су нажалост 

13.05.-16.05.2019., 06.06.2019. и 16.06.2019. 

године поново погодиле катастрофалне поплаве 

са знатно већим штетама на инфраструктури.  

Имајући у виду да Општина Костајница 

спада у неразвијене општине, те да није у 

могућности да властитим средствима санира 

настале штете од поплава, обраћамо се Влади 

Републике Српске и Јавној установи „Воде 

Српске“ да нам помогну у реализацији 

„хитних“ предложених пројеката и то: 

-регулација водотока „Бубњарица“ са 

притокама, 

-изградња сигурносних акумулација на 

водотоку Тавија –Мачковац.    

 

2.Да се ангажује стручни тим за израду 

цјеловитог програма заштите Општине 

Костајница од поплава и да општинске службе 

овом тиму понуде све релевантне информације. 

 

3.Упутити молбу Влади Републике Српске да 

путем Фонда солидарности, који је још увијек 

активан, Костајницу издвоји од других општина 

пошто је претрпјела знатно веће поплаве, те да 

сагледа могућност да се грађанима помогне 

путем ваучера када су у питању штете на 

пољопривреди и штете на стамбеним објектима. 

 

4.Упутити молбу Влади Републике Српске да 

сагледа могућност да се помогне привредним 

субјектима који су доживјели штету од поплава.  

 

5.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-60/19.        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17)  и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 25.06.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Да се упути захтјев Министарству здравља и 

социјалне заштите Републике Српске да од 

својих средстава одобри помоћ Јавној 

здравственој установи „Дом здравља 

Костајница“ у контексту претрпјелих поплава и 

мигрантске кризе. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-61/19.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.06.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) и Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18), д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401):  

Са позиције: 
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411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка јединица ЈПУ Клуб за дјецу 

“Кестенко” 01350401)                583,13  

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

411400 – расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (пот. јединица ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                                  583,13 

КМ 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

Број: 02-020-691/19                НАЧЕЛНИК 

Датум: 03.06.2019.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНIК 

Број:02-020-700/19 

Датум:06.06.2019. године 

 

На основу тачке 12. Упутства о 

јединственој методологији за процјену штета од 

елементарних непогода („Службени гласник 

Републике Српске“, број:16/04) и члана 60. 

Статута Oпштине Костајница („Службени 

гласник Oпштине Костајница“, број:5/16, 5/17,), 

начелник Општине Костајница дана 06.06.2019. 

године доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1.Именује се Комисија за процјену штета од 

поплава на стамбеним објектима, 

инфраструктури и клизиштима на подручју 

Oпштине Костајница, у слиједећем саставу: 

 

1. Данијела Дејановић – предсједник, 

2. Љубиша Бошчанин – члан, 

3. Мирсад Ковачевић – члан, 
 

2. Задатак именоване Комисије је да обиђе сва 

домаћинства и привредне објекте на подручју 

Општине које су погодиле поплаве у јуну 

мјесецу 2019. године, евидентира, утврди и 

изврши процјену настале штете на објектима, 

изради извјештај о процјењеним штетама на 

територији Општине, те исти достави начелнику 

Општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине 

Костајница“ 

 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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