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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 29/21 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1203/21. 
Датум: 16.08.2021. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19), члана 79. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“ број 5/16,5/17,13/19) 
,чланом 41. 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 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21), и Захтјева ЈУ 
Центра за социјални рад број: 02-131-23/2/21 од 
16.08.2021. д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Центар за социјални 
рад“  01350300): 
 
Са позиције:  
411100 – Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка јединица „Центар за социјални 
рад“ 01350300)                                      125,50 КМ  

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411300 –  Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата које се не рефундирају (пот. 
јединица „Центар за социјални рад“ 01350300) 
125,50 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“.    

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                               
Број:02-020-1193/21 
Датум: 16.08.2021. године 
 

На основу члана 10. став 1. и члана 11. став 
2. Закона о безбједности саобраћаја на Путевима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/11) члана 59. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21) члана 60. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник РС“ број: 5/16, 5/17 и 
13/19), начелник општине Костајница доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 о именовању Савјета за безбједност 

саобраћаја општине Костајница  
 
1. Формира се Савјет за безбједност саобраћаја 
на подручју општине Костајница (у даљем 
тексту: Савјет) као стручно и савјетодавно 
тијело у циљу подстицања превентивних и 
других активности у области саобраћаја и 
проучавња појава које утичу на безбједност 
саобраћаја и предлагање мјера из ове области. 

 
2. У Савјет се именују: 
1. Никола Јањетовић, начелник општине 
Костајница, предсједник Савјета, 
2. Драган Којић, замјеник начелника општине 
Костајница, замјеник предсједника Савјета, 
3. Мирјана Крњаић, начелник одјељења за 
општу управу, члан Савјета, 
4. Мирјана Костадиновић, начелник одјељења за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности, 
члан Савјета, 
5. Биљана Марин, командир Полицијске 
станице Костајница, члан Савјета, 
6. Јелена Јаћимовић Јањетовић, директор 
Средњошколског центра Костајница, члан 
Савјета, 
7. Мирослав Шкара, в.д. директора Основне 
школе „Петар Мећава“, члан Савјета, 
8. Душко Родић, помоћник директора ЈЗУ Дом 
здравља Костајница,  члан Савјета, 
9. Анђелко Ераковић, комунални полицајац, 
члан Савјета, 
10. Петар Боројевић, стручњак из области 
саобраћаја, члан Савјета. 
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3. Задаци Савјета су: 
- разматра питања из области безбједности 
саобраћаја на подручју општине Костајница, 
- спроводи друге активности у циљу 
побољшања унапређења нивоа безбједности 
саобраћаја. 

 
4. У оквиру рада Савјет заузима ставове, даје 
мишљења и препоруке, доноси закључке у циљу 
унапређења и побољшања нивоа безбједности 
саобраћаја. Савјет се састаје по указаној 
потреби а најмање два пута годишње. 
Савјет подноси годишњи извјештај о раду и 
дјеловању Скупштини општине и Агенцији за 
безбједност саобраћаја Републике Српске. 
 
5. Предсједник Савјета сазива и руководи 
сједницама Савјета а у случају спријечености 
Савјетом руководи замјеник предсједника 
Савјета. 

 
6. Савјет може засједати и доности Одлуке ако 
на сједници присуствује најмање 5 чланова. 
Одлуке се доносе простом већином од броја 
присутних чланова а гласање се обавља јавно. 

 
7. О раду на сједницама се води записник у који 
се уносе подаци о присутним члановима, 
разлозима одсутности, о другим лицима која 
присуствују сједници, основни подаци о току 
сједнице, а посебно најважнији дијелови 
расправе – закључци, препоруке. 

 
8. Рјешње ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Костајница. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
            Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1213/21 
Датум: 18.08.2021.године 
 
На основу члана 59. и 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 60. и 79. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, бр. 
5/16, 5/17 и 13/19), а везано за Одлуку о 
критеријумима и мјерилима за додјелу 
приоритетне помоћи као учешће Oпштине 
Костајница у санацији материјалне штете 
настале на стамбеним, стамбено – пословним и 
пословним објектима изазване земљотресом од 
29.12.2020. године („Службени гласник 
општине Костајница“, број:28/21) начелник 
општине Костајница, доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за контролу пријава  
 
1. Именује се Комисија за контролу пријава на 
Јавни позив за остваривање права на 
приоритетну новчану помоћ за санацију 
материјалне штете настале на објектима на 
подручју Општине Костајница изазване 
земљотресом, у саставу: 
 
1. Мирјана Бабић, дипломирани инжењер 
грађевинарства – предсједник, 
2. Горан Милијевић, дипломирани економист – 
члан, 
3. Горан Грубљешић, дипломирани инжењер 
пољопривреде– члан, 
 

2. Задатак именоване Комисије је да: 
-  изврши провјеру документације и оцјену 
прихватљивости пристиглих пријава на Јавни 
позив за остваривање права на приоритетну 
новчану помоћ за санацију материјалне штете 
настале на објектима на подручју Општине 
Костајница изазване земљотресом од 
29.12.2020. године,  
 
- обиђе све објекте који су пријављени за 
надокнаду штете чије пријаве са 
документацијом су комплетне, како би утврдила 
корисну површину за становање у објекту, или 
обављање пословне дјелатности, 
 
- сачини и достави начелнику општине записник 
у коме ће бити назначено да ли лице испуњава 
услове за помоћ, категорију оштећења објекта и 
износ средстава на које корисник има право, 
 
- по завршетку радова на објектима изађе на 
лице мјеста, сачинити извјештај о мјерама 
санације које су извршене и 
 
- сачини и достави начелнику општине записник 
са фотодокументацијом о извршеним радовима. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-87/21. 
Датум:17.08.2021. 
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На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
90/17, 42/20, 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 79. 
Статута општине Костајница, („Службени 
гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на подручју Републике Српске“, 
број:25/20) Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 95-1/21 од 16.08.2021. 
године а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 17.08.2021. године, 
комадант штаба  доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID 19) на подручју општине 

Костајница 
 

1.  У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID 19  болести на 
територији Општине Костајница и заштите и 
спасавања становништва од 16.08. до 
30.08.2021. године забрањују се: 
1)  сва јавна окупљања у групама већим од 120 
лица, 
2) сва приватна окупљања која се не одржавају 
на јавном мјесту  у групама већим од 70  
2. У периоду од 16.08. до 30.08.2021. године 
ограничава се радно вријеме у периоду од 06.00 
до 24.00 часа: 
1) свим врстама угоститељских објектата за 
исхрану и пиће укључјући објекте који послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпе станице, објекти за смјештај и 
др.)  
2) привређивачима игарa на срећу  
3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог 
закључка од 16.08.2021. године до 30.08.2021. 
године у периоду од 06.00 до 02.00 часа 
наредног дана дозвољава се рад ноћним 
клубовима уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 
4. Од 16.08. до 30.08.2021. године у периоду од 
24.00 до 06.00 часова драгостори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 
5. Од 16.08. до 30.08.2021. године у периоду од 
06.00 до 03.00 часа, а изузетно од тачке 1. 
подтачке 1) овог закључка дозвољавају се: 
1) такмичарске активности, спортских 
организација и спортиста уз присуство публике 
и уз строго придржаање мјера прописаних од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 
2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране Института за јавно 
здравство Републике Српске 
6. Дозвољене активности из овог Закључка 
спроводе се уз пуну одговорност организатора 
за строго спровођење мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 
7 . Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну маску (прекривена 
уста, нос и брада) и придржавају се заштитне 
мјере физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору те да 
се придржавају упутстава Иниститута за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореним простору у зависности од 
дјелатности која се обавља. 
8. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења 
заштитне маске изузета су: 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 
9. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштите маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштите маске на отвореном 
простору. 
10. Обавезује се тржнице, трговачки центри као 
и остали продајни објекти да одреде једно или 
више лица за спровођење епидемилошких мјера 
у заједничким просторима објеката (главни 
улаз, пролаз, ходници) у складу са тачком 7. 
овог закључка са посебном пажњом  на 
ограничење броја лица у објекту у завинсности 
од површине укупног простора објекта. 
11. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе 
њихове услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за организовање 
рада у зависности од дјелатности коју обављају 
5) да обезбиједе једно или више лица која ће 
упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да 
се морају придржавати препоручених 
епидемилошких мјера (ковид редар/редари) а у 
супротном ускратити им услугу.  
12. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност дужни су да услове за обављање 
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дјелатности прилагоде мјерама прописаним од  
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спрјечавање појаве и 
ширења COVID 19 болести на радном мјесту. 
13. Субјекти који пружају услуге грађанима 
дужни су: 
1) Организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ са посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног 
физичког растојања и 
2) На улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 
14. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних простора у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 
15. Републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе и остали субјекти 
који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима како 
слиједи: 
1) на улазу у све службене просторије 
ограничити број особа  које истовремено могу 
да уђу и бораве у просторијама органа, 
2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, 
уз предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и 
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
уз обезбјеђење физичке провидне баријере на 
радном мјесту која пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику. 
16. Инспекцијски надзор над спровођењем овог 
закључка спроводи надлежна инспекција, 
Комунална полиција и Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске 
17. Непоштовање мјера из овог Закључка 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/15, 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
90/17, 42/20, 98/20) 
18. Наредба о обавезној контроли лица  којима 
је одређана кућна изолација због новог вируса 
корона (COVID 19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:24/20) се примјењује уз овај закључак.    
19. Овим закључком ставља се ван снаге  
Закључак о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаве болести изазване новим 
вирусом корона на подручју општине 
Костајница број:02-85-86/21 од 29.07.2021. 
године  

20. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 
 
    КОМАНДАНТ ШТАБА 
        Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-1215/21 
Датум:18.08.2021. године 

 
На основу чланoва 11., 21 и 28. Одлуке о 

критеријумима и мјерилима за додјелу 
приоритетне помоћи као учешће општине 
Костајница у санацији материјалне штете на 
стамбеним, стамбено-пословним и пословним 
објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. 
године („Службени гласник општине 
Костајница“, број:28/21), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19, 61/21) и 
члана 60. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19), начелник општине Костајница 
расписује: 
 

Ј А В Н И    П О З И В 
за подношење пријава за остваривање права 
на приоритетну новчану помоћ за санацију 
материјалне штете настале на стамбеним, 

стамбено пословним и пословним објектима 
на подручју општине Костајница изазване 

земљотресом од 29.12.2020. године 
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Општина Костајница објављује Јавни позив 

за подношење пријава за остваривање права на 
приоритетну новчану помоћ за санацију 
материјалне штете настале на стамбеним, 
стамбено пословним и пословним објектима на 
подручју општине Костајница изазване 
земљотресом од 29.12.2020. године. 

 
Приоритетна помоћ за санацију 

материјалне штете стамбених, стамбено-
пословних и пословних објеката оштећених у 
земљотресу вршиће се у виду додјеле 
финансијске помоћи и то: 

 
За стамбене објекте: 

1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по 
m2 корисне површине за становање, 
2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по  
m2 корисне површине за становање, 
3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ 
по објекту 
4. За четврту категорију оштећења:  
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- За површину до 100 m2 корисне површине 
за становање износ 10 000 КМ по објекту 
- За површину од 100 до 200 m2 корисне 
површине за становање износ 11 000 КМ по 
објекту 
- За површину преко 200 m2 корисне 
површине за становање износ 12 000 КМ по 
објекту 

 
За стамбене објекте пете категорије 

оштећења за које се пројектом санације утврди 
да је санација оправдана, одобрава се 
финансијска помоћ у износу од 18.000,00 КМ 
 

За стамбено-пословне објекте: 
 

1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по 
m2 укупне површине стамбеног и пословног 
простора, 
2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по  
m2 укупне површине стамбеног и пословног 
простора, 
3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ 
по објекту 
4. За четврту категорију оштећења:  
- За површину до 100 m2 корисне површине 
за становање износ 10.000 КМ по објекту 
- За површину од 100 до 200 m2 корисне 
површине за становање износ 11.000 КМ по 
објекту 
- За површину преко 200 m2 корисне 
површине за становање износ 12.000 КМ по 
објекту 

 
За пословне објекте: 

1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по 
m2 површине пословног објекта, 
2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по  
m2 површине пословног објекта, 
3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ 
по објекту 
4. За четврту категорију оштећења:  
- За површину до 100 m2 корисне површине 
за становање износ 10 000 КМ по објекту 
- За површину од 100 до 200 m2 корисне 
површине за становање износ 11 000 КМ по 
објекту 
- За површину преко 200 m2 корисне 
површине за становање износ 12 000 КМ по 
објекту 

За надокнаду штете настале на роби и 
опреми пословног објекта додјељиваће се 
финансијска помоћ у износу од 50% од утврђене 
штете. 

 
Средства приоритетне помоћи за санацију 

материјалне штете на стамбеним објектима на 
територији општине Костајница могу се 
додијелити за индивидуалне стамбене објекте, 
објекте колективног становања, стамбено 

пословне објекте и пословне објекте који су 
евидентирани у Елаборату о процјењеној штети 
од земљотреса који је усвојила Скупштина 
Општине Костајница на 2. тематској сједници 
одржаној дана 12.05.2021. године и Одлуком о 
критеријумима и мјерилима за додјелу 
приоритетне помоћи као учешће општине 
Костајница у санацији материјалне штете на 
стамбеним, стамбено-пословним и пословним 
објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. 
године 
 
СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
Право на додјелу средстава приоритетне 

помоћи за санацију материјалне штете на 
индивидуалном стамбеном  објекту има само 
власник објекта који је у њему трајно становао 
на дан 29.12.2020. године, односно који 
посједују потврду о пребивалишту на адреси на 
којој је пријављена штета. 

Уколико објекат из подтачке 1. ове тачке 
има више сувласника, право на додјелу 
средстава приоритетне помоћи има онај 
сувласник који је становао у том објекту на дан 
29.12.2020. године,  а остали сувласници дају 
писану изјаву овјерену код нотара да су 
сагласни да лице које је становало у објекту 
добије финансијску помоћ за санацију штете и 
да за тај објекат неће тражити надокнаду штете 
у своје име. 

Приоритетна помоћ за санацију 
материјалне штете може се добити само за  
објекат у којем је власник или сувласник имао 
пријављено пребивалиште на дан 29.12.2020. 
године.  

Власници стамбених објеката који су 
добили помоћ од других донатора, било у виду 
новчаних средстава или као грађевински 
материјал, робу или опрему, имају право на 
приоритетну новчану помоћ у износу који 
представља разлику између износа приоритетне 
помоћи предвиђење овом Одлуком и новчане 
помоћи донатора односно додјељеног пакета 
грађевинских материјала, робе или опреме. 

 
Да би лице оставарило право на 

приоритетну помоћ за индивидуални стамбени 
објекат дужно је доставити сљедећу 
документацију: 

 
1. Попуњен пријавни образац, 
2. Доказ о власништу или сувласништу над 
објектом, односно земљишнокњижни извадак или 
посједовни лист (оргинал или овјерена копија) 
издат од стране Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске, не 
старији од 3 мјесеца, а уколико има више 
сувласника, доставља се и писана изјава овјерена 
код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни 
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да један од сувласника који је на дан 29.12.2020. 
године боравио у објекту добије финансијску 
помоћ за учешће у санацији материјалне штете и 
да они за тај објекат неће тражити надокнаду 
штете у своје име, 
3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године живио на 
адреси на којој се налази оштећени стамбени 
објекат, што потврђује потврдом о кретању 
изданом од стране МУП Републикe Српске, 
Полицијска станица Костајница, 
4. Увјерење о пребивалишту за све чланове 
породице, 
5. Кућна листа, 
6. Број текућег рачуна, 
7. Копију личне карте 
8. Изјаву да није користио помоћ од других 
донатора 

 
Како би остварили право на средстава 

приоритетне помоћи за стамбени објекат 
колективног становања на којем постоји 
успостављена етажна својина, заједнице 
етажних власника, морају доставити сљедећу 
документацију: 
1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице 
етажних власника, 
3. Списак станара заједнице етажних 
власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних 
власника. 

 
СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

 
Средства приоритетне помоћи за санацију 

материјалне штете на стамбено-пословним 
објектима на територији општине Костајница 
могу се додјелити за стамбено-пословне објекте 
који су евидентирани у Елаборату о процјењеној 
штети од земљотреса који је усвојила 
Скупштина општине Костајница на 2. Тематској 
сједници одржаној дана 12.05.2021. године. 

 Уколико лице посједује више 
индивидуалних стамбено-пословних објеката у 
свом власништу право на средства приоритетне 
помоћи може остварити само за индивидуални 
стамбено-пословни објекат у коме је имао 
пребивалиште или обављао пословну дјелатност 
на дан 29.12.2020. године и уколико је објекат 
на тој адреси категоризован од стране Комисије 
за процјену штете именоване рјешењем 
Начелника општине 

Власници индивидуалних стамбено-
пословних објеката који су добили помоћ од 
других донатора, било у виду новчаних 
средстава или као грађевински материјал, робу 
или опрему, имају право на приоритетну 
новчану помоћ у износу који представља 
разлику између износа приоритетне помоћи 
предвиђење овом Одлуком и новчане помоћи 

донатора односно додјељеног пакета 
грађевинских материјала, робе или опреме. 
Да би лице оставарило право на приоритетну 
помоћ за индивидуални стамбено-пословни 
објекат дужно је доставити сљедећу 
документацију: 

1. Попуњен пријавни образац 
2.  Доказ о власништу или сувласништу 

над објектом, земљишнокњижни извадак  или 
посједовни лист (оргинал или овјерена копија) 
издат од стране Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне односе Републике Српске 
не старији од 3 мјесеца, а уколико има више 
сувласника, доставља се и писана изјава 
овјерена код овлаштеног нотара да су 
сувласници сагласни да један од сувласника 
који је на дан 29.12.2020. године боравио у 
објекту или обављао пословну дјелатност добије 
финансијску помоћ за учешће у санацији 
материјалне штете и да они за тај објекат неће 
тражити надокнаду штете у своје име, 

3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године 
живио на адреси на којој се налази оштећени 
стамбени објекат, што потврђује потврдом о 
кретању изданом од стране МУП РС или 
Рјешење о регистрацији као доказ да је обављао 
пословну дјелатност на адреси оштећеног или 
уништеног стамбено-пословног објекта, 

4. Увјерење о пребивалишту за све чланове 
породице, 

5. Кућна листа,  
6. Број текућег рачуна или број жиро 

рачуна пословног субјекта, 
7. Копија личне карте 
8. Овјерену изјаву да није користи помоћ 

од других донатора. 
 
Како би остварили право на средства 

приоритетне помоћи за стамбено-пословни 
објекат колективног становања на којем постоји 
успостављена етажна својина заједнице етажних 
власника, морају доставити сљедећу 
документацију: 
1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице 
етажних власника, 
3. Списак станара заједнице етажних власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних 
власника.   

 
ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ 

 
Средства приоритетне помоћи за санацију 

материјалне штете на пословним објектима на 
територији општине Костајница могу се 
додјелити за пословне објекте: 
1. у приватном власништву у којима је на дан 
29.12.2020. године обављана пословна 
дјелатност, 
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2. евидентиране у Елаборату о процјењеној 
штети од земљотреса који је усвојила 
Скупштина општине Костајница на 2. Тематској 
сједници одржаној дана 12.05.2021. године 

 
Да би пословни субјекат остварио право на 
финансијску помоћ мора доставити сљедећу 
документацију: 
1. Попуњен пријавни образац, 
2. Доказ о власништу или сувласништу над 
пословним објектом, односно 
земљишнокњижни извадак или посједовни лист 
издан од стране Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне односе Републике Српске 
не старији од 3 мјесеца, а уколико има више 
сувласника, доставља се и писана изјава 
овјерена код овлаштеног нотара да су 
сувласници сагласни да један од сувласника 
који је на дан 29.12.2020. године обављао 
пословну дјелатност добије финансијску помоћ 
за учешће у санацији материјалне штете и да 
они за тај објекат неће тражити надокнаду 
штете у своје име, 
3. Копију рјешења о регистрацији  
4. Копију потврде о регистрацији (ЈИБ) 
5. Потврду да је пословни субјекат био 
активан на дан 29.12.2020. године 
6. Доказ о измиреним порезима и 
доприносима на дан 01.07.2021. године 
7. Број жиро рачуна пословног субјекта,  
8. Копију личне карте лица овлаштеног за 
заступање пословног субјекта 
9. Изјаву да није користио помоћ од других 
донатора 

 
ПРИЈАВА 

 
Пријава се подноси на прописаном образцу 

који се може преузети на интернет страници 
општине Костајница и у шалтер сали 
Општинске управе Општине Костајница. 

Писане пријаве са потребним доказима 
морају бити запримљене на протокол у шалтер 
сали општине Костајница, Светосавска 16, 
најкасније до 04.10.2021. године до 15.00 
часова. 

Пријава се доставља у коверти са 
назнаком: 

„Пријава  за остваривање права на новчану 
помоћ за учешће у санацији штете настале 
усљед земљотреса (са обавезном назнаком 
имена/назива и адресе поносиоца пријаве) 

Комисија за контролу пријава за 
остваривање права на приоритетну новачану 
помоћ за санацију материјалне штете настале на 
стамбеним, стамбено-пословним и пословним 
објектима на подручју општине Костајница 
изазване земљотресом од 29.12.2020. године, 
коју је формирао начелник Општине, одмах ће 
по подношењу пријаве вршити провјеру 

документације и оцјену прихватљивости 
пријаве. 

Након што утврди да ли лице испуњава 
услове, Комисија ће обићи објекте који 
испуњавају услове како би утврдила корисну 
површину за становње или површину за 
обављање пословне дјелатности након чега ће 
доставити начелнику општине записник у коме 
ће бити назначено да ли лице испуњава услове 
за помоћ, категорију оштећења и износ 
средстава на које корисник има право. 

По завршетку радова Комисија ће изаћи на 
лице мјеста и сачинити извјештај о мјерама 
санације које су извршене, урадити записник и 
приложити фотодокументацију. 

Начелник општине Костајница ће са лицим 
које остварује право на финансијску помоћ 
потписати Уговор о приоритетној помоћи као 
учешће у санацији материјалне штете. 

Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности општинске управе 
Општине Костајница ће на основу потписаног 
Уговора у року од 5 дана од дана потписивања 
уговора вршити исплату средстава. 

Прилог Јавног позива су: 
Пријавни образац – стамбени објекат – образац 
број 1А, 
Пријавни образац – стамбено-пословни објекат 
– образац 1Б, 
Пријавни образац – пословни објекат – образац 
1В, 
Изјава сувласника – образац број 2, 
Изјава донатори – образац број 3. 
 
Неблаговремене пријаве се неће разматрати и 
вратиће се неотворене подносиоцу пријаве. 

За непотпуне пријаве Комисија ће од 
подносица пријаве писменим путем тражити 
допуну пријаве, а за пријаве поднесене 
противно условима и критеријумима из овог 
Јавног позива и наведеним у Одлуци о 
критеријумима и мјерилима за додјелу 
приоритетне помоћи као учешће општине 
Костајница у санацији материјалне штете 
настале на стамбеним објектима изазване 
земљотресом од 29.12.2020. године, Комисија ће 
упутити писмено обавјештење подносиоцу 
пријаве. 

Јавни позив објављује се у Службеном 
гласнику општине Костајница, званичној 
интернет страници општине Костајница, 
огласној плочи општине Костајница, ЈП „Радио 
Костајница“. 

Све додатне информације могу се 
добити у згради Општинске управе Општине 
Костајница, шалтер сала, контакт особе Хаседа 
Суљановић и Славка Вујасин,  контакт телефон:  
052-663-113/139 локал 24 
 

        НАЧЕЛНИК  
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            Никола Јањетовић, 
дипл.ек.ср. 

 
 

 
 
   ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Комисија за контролу пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за 

санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима на 
подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава за остваривање права на новчану помоћ за санацију штете настале од 

земљотреса 29.12.2020. године за стамбени објекат 

Пријављујем се за остваривање права на приотитетну новчану помомћ за санацију 

материјалне штете на стамбеним објекту на адреси  :  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Уз пријаву прилажем: 

1. Доказ о власништу или сувласништу над објектом, односно земљишнокњижни извадак или 
посједовни лист (оргинал или овјерена копија) издат од стране Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске, не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, 
доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један од 
сувласника који је на дан 29.12.2020. године боравио у објекту добије финансијску помоћ за учешће у 
санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име, 

2.  Доказ да сам на дан 29.12.2020. године живио на адреси на којој се налази оштећени стамбени 
објекат, што потврђује потврдом о кретању изданом од стране МУП Републикe Српске, Полицијска 
станица Костајница, - за власника објекта 

3. Увјерење о пребивалишту за све чланове породице, за остале чланове домаћинства 
4. Кућна листа 
5. Број текућег рачуна, 
6.  Копију личне карте 
7. Изјаву да није користио помоћ од других донатора 
 

Заједнице етажних власника, морају доставити сљедећу документацију: 
1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника, 
3.Списак станара заједнице етажних власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних власника. 
 
       ПОТПИС ПОДНОСИОЦА 

Подносилац захтјева  

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ/ 
НАЗИВ 

  

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА   

ЛИЧНА КАРТА 
(број и мјесто издавања) 

  

ЈМБ   

АДРЕСА СТАНОВАЊА   

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
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У Костајници __________________ године.                                 
 _________________________ 

 
 

 

 

 
   ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

 
 
 
 

 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Комисија за контролу пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за 

санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима на 
подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава за остваривање права на новчану помомћ за санацију штете настале од 

земљотреса 29.12.2020. године за стамбено-пословни објекат 

 

Пријављујем се за остваривање права на приотитетну новчану помоћ за санацију материјалне 

штете на стамбено-пословном објекту на адреси  :  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Уз пријаву прилажем: 

1. Попуњен пријавни образац 
2.  Доказ о власништу или сувласништу над објектом, земљишнокњижни извадак  или посједовни 

лист (оргинал или овјерена копија) издат од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
односе Републике Српске не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, доставља се и писана 
изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један од сувласника који је на дан 
29.12.2020. године боравио у објекту или обављао пословну дјелатност добије финансијску помоћ за 
учешће у санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име, 

3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године живио на адреси на којој се налази оштећени стамбени 
објекат, што потврђује потврдом о кретању изданом од стране МУП РС или Рјешење о регистрацији као 
доказ да је обављао пословну дјелатност на адреси оштећеног или уништеног стамбено-пословног 
објекта, - за власника објекта 

4. Увјерење о пребивалишту за све чланове породице, - за остале чланове домаћинства 
5. Кућна листа 
6. Број текућег рачуна или број жиро рачуна пословног субјекта, 
7. Копија личне карте 

Подносилац захтјева  

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ/ 
НАЗИВ 

  

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА/ 
БРОЈ РЈЕШЕЊА 

  

ЛИЧНА КАРТА 
(број и мјесто издавања) 
За власника или лице 
овлаштено за заступање 

  

ЈМБ/ЈИБ   

АДРЕСА    

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
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8. Овјерену изјаву да није користи помоћ од других донатора. 
 

Стамбено-пословни објекат колективног становања на којем постоји успостављена етажна својина 
заједнице етажних власника, морају доставити сљедећу документацију: 

1. Пријавни образац, 
2. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника, 
3. Списак станара заједнице етажних власника, 
4. Број жиро рачуна заједнице етажних власника.   

 
       ПОТПИС ПОДНОСИОЦА 
У Костајници __________________ године.                                 
 ________________________ 

 

 

 

 

   ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

 
 
 
 
 

 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Комисија за контролу пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за 

санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима на 
подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава за остваривање права на новчану помоћ за санацију штете настале од 

земљотреса 29.12.2020. године за пословни објекат 

 

Пријављујем се за остваривање права на приотитетну новчану помомћ за санацију 

материјалне штете на пословном објекту/ надокнаду штете на роби на пословном објекту на 

адреси: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Надокнада штете у износу од ______________________ 

 

Уз пријаву прилажем: 

1. Попуњен пријавни образац, 

Подносилац захтјева  

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ/ 
НАЗИВ 

  

БРОЈ РЈЕШЕЊА   

ЛИЧНА КАРТА 
(број и мјесто издавања)  
Од власника или лица 
овлаштеног за заступање 

  

ЈИБ   

АДРЕСА    

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
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2. Доказ о власништу или сувласништу над пословним објектом, односно земљишнокњижни 
извадак или посједовни лист издан од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне односе Републике Српске не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, 
доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један 
од сувласника који је на дан 29.12.2020. године обављао пословну дјелатност добије финансијску 
помоћ за учешће у санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду 
штете у своје име, 
3. Копију рјешења о регистрацији  
4. Копију потврде о регистрацији (ЈИБ) 
5. Потврду да је пословни субјекат био активан на дан 29.12.2020. године 
6. Доказ о измиреним порезима и доприносима на дан 01.07.2021. године 
7. Број жиро рачуна пословног субјекта,  
8. Копију личне карте лица овлаштеног за заступање пословног субјекта 

 
       ПОТПИС ПОДНОСИОЦА 

У Костајници __________________ године.       __________________________ 

 
ОБРАЗАЦ 2 

 
Ја,__________________________________________________ из Костајнице, улица 
_______________________ број ______, мјесто ______________________, ЈМБГ ____________________, 
бр.лк  _______________ издана од стране _________________________ 
дана __________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем  
следећу  

 
И З Ј А В У 

 
да ја као један од сувласника/супосједника нећу тражити надоканду штете у своје име за стамбени 

објекат, који се налази на парцели означеној као : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
а по основу Јавног позива За подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за 
санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено пословним и пословним објектима на 
подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године. 

Изјаву дајем у сврху комплетирања документације коју други сувласник/супосједник подноси уз 
пријаву на Јавни позив за оставривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију материјалне 
штете настале на стамбеним, стамбено пословним и пословним објектима на подручју општине 
Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године и у друге сврхе се не може користити. 
 
У Костајници, 
Дана ______________ 2021. године 
 
     ИЗЈАВУ ДАЈЕ 
    ___________________ 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
Ја,__________________________________________________ из Костајнице, улица 
_______________________ број ______, мјесто ______________________,ЈМБГ____________________, 
бр.лк  _______________ издана од стране________________дана__________________ под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем  

следећу  
 

И З Ј А В У 
 

Да сам ја као власника/посједник стамбеног објекта, - стамбено-пословног објекта, - пословног 
објекта, оштећеног у земљотресу дана 29.12.2020. године јесам-нисам добио донацију од донатора 
_______________________________________________________________у облику 
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__________________________________________________________________чија је вриједност у износу 
од ______________________________. 

 
Изјаву дајем у сврху остваривања права на приоритетну помоћ за санацију материјалне штете на 

стамбеним објектима, стамбено пословним објектима и пословним објектима на подручју општине 
Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године и у друге сврхе се не може користити. 

 
У Костајници, 
Дана ______________ 2021. године 

 
       ИЗЈАВУ ДАЈЕ 

               ___________________ 
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