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РЕПУБЛИКА СРПСКА         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број:01-013-130/09. 
Датум:  29.05.2009. 
 
 
 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број:101/04,42/05,118/05) и члана 56 Статута општине Б. Костајница («Службени 
гласник општине Б.Костајница», број: 12/05), Скупштина општине Костајница на својој 5. 
редовној сједници одржаној дана 29.05.2009. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 
о накнадама за рођење трећег и сваког наредног дјетета 

I 

Oвом Одлуком прописује се начин стимулисања наталитета и начин остваривања права 
прописаних овом Одлуком. 

II 

 У циљу стимулисања наталитета и побољшања материјалног положаја породица са 
троје и више дјеце ,за новорођено треће и свако наредно дијете ,родитељима ће се исплатити 
посебна једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ ( Словима:  двијестотине 
конвертиблних марака). 

III 

 Новчана помоћ ће се породицама дозначивати путем Центра за социјални рад из 
средстава предвиђених Буџетом општине. 

IV 

 Услови и начин остваривања права из ове Одлуке биће регулисани посебним актом који 
доноси Начелник општине Костајница. 

V 

 Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Костајница», а примјењиваће се од 01.01.2010 године. 
 
                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                            Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-131/09. 

Датум:29.05.2009. 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница (« Службени гласник општине 
Б.Костајница «), Скупштина општине Костајница је  на својој 5. редовној сједници одржаној дана 
29.05.2009. године   усвојила следећу  

       

О Д Л У К У 
о начину додјеле пословног простора 

I 

 Овом Одлуком прописује се начин додјеле пословног простора на привремено 
кориштење у улици Трг Краља Петра Првог Ослободиоца бр.8 ,к.ч. 1891/1,2 укупне површине 
цца 36 м2. 

II 

  Обавезује се Начелник општине да именује Комисију за провођење поступка за додјелу 
пословног простора из члана 1 ове Одлуке. 

III 

  Комисија за провођење поступка за додјелу пословног простора је дужна  да на 
основу проведеног јавног огласа предложи Скупштини општине  додјелу пословног  
простора на привремено кориштење једној од породица погинулих бораца. 

  Уколико се пословни простор не додијели нити једној породици погинулих  
бораца, обавезује се Комисија  да на основу проведеног јавног огласа предложи 
Скупштини општине додјелу пословног простора на привремено кориштење једном од 
ратних војних инвалида. 

У случају да се пословни простор не додијели нити једном  од ратних војних 
инвалида, обавезује се Комисија да на основу проведеног јавног огласа предложи 
Скупштини општине додјелу пословног простора  на привремено кориштење једном од 
бораца отаџбинског рата. 

Уколико се пословни простор не додијели ни једној од наведених категорија, 
обавезује се Комисија  за провођење поступка за  додјелу  пословног простора да   
проведе поступак  лицитације у сврху додјеле пословног простора у закуп. 

 
IV 

Пословни простор ће се додијелити на привремено кориштење на период  од три (3) 
године. 

V 
Скупштина општине ће  донијети коначну  Одлуку о додијели пословног простора на 

привремено кориштење лицу које је предложила Комисија за провођење поступка за додјелу 
пословног простора , након чега ће  Начелник општине да са корисником склопи уговор о 
кориштењу додијељеног локала са прецизно утврђеним условима додјеле истог . 
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Уколико Скупштина општине не усвоји приједлог Комисије ,поступак додјеле пословног 

простора ће се поновити.  

VI 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука  број: 00/01-1315/00  од 
21.09.2000 године. 

VII 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном гласнику 
општине Костајница». 
  
 
 
 

 
  
  
                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                     Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број:01-013-132/09 
Датум, 29.05.2009. 
 
 
       На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05. i 118/05) ),члана 5. и 97. Закона о уређењу простора („Службени гласник 
РС“,број :84/02), члана 5.,8., 9. и 35. Одлуке о праву кориштења јавних површина, као и 
условима и начину кориштења јавних површина, неизграђеног грађевинског заемљишта 
(„Службени гласник општине Костајница, број: 4/06) и члана 56. Статута општине Б.Костајница 
(„Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05) , Скупштина општине је  на сједници 
одржаној  дана  29.05.2009. године донијела  

 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о начину привременог кориштења и функционисања 

јавне површине и плану размјештаја привремених објеката на локацији  
„Зелена пијаца“ 

 
 

Члан 1. 
  У Одлуци о начину привременог кориштења и функционисања јавне површине и плану 
размјештаја привремених објеката на локацији „Зелена пијаца“ ријечи „Одсјек за 
урбанизам,стамбено-комуналне послове, обнову и развој“ мијењају се ријечима 
„Одјељење за општу управу“. 
 

Члан 2. 
 Иза члана 19. додају се нови чланови „19а и 19б“ који гласе: 
 

Члан 19а. 
 „Привремени корисници парцела на „Зеленој пијаци“ могу испред свога 
привременог објекта користити земљиште садашњих комуникација на пијаци у складу са 
планом парцелације који је саставни дио ове Одлуке.“ 
 

Члан 19б. 
 „Закупнина за кориштење дијела комуникације испред привремених објеката 
одређује се у износу од 10 КМ за 1 м²“. 
 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења   и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  
                      Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
       На основу члана 2. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 18/99) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број 12/05)Скупштина општине је на сједници одржаној  
дана  29.05..2009. године донијела  

 

О Д Л У К У 
о вођењу матичних књига на подручју општине Костајница 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се вођење матичних књига рођених и умрлих на подручју 
општине Костајница. 
 

Члан 2. 
 Матична књига рођених за сва насељена мјеста на подручју општине Костајница 
води се у јединственој матичној књизи. 
 

Члан 3. 
 Матична књига умрлих води се за слиједећа насељена мјеста на подручју 
општине Косатјница: 

• Костајница, 

• Тавија, 

• Мракодол, 

• Петриња, 

• Побрђани, 

• Гумњани, 

• Календери, 

• Мраово Поље, 

• Подошка, 

• Горња Слабиња, 

• Грдановац. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на  снаду даном доношења и објавиће се у „Службеном  
гласнику општине Костајница“. 
 
 
Број:01-013-133/09. 
Датум, 29.05.2009.            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  
                    Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 51. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени 
гласник РС'' , број: 30/07), члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04,42/05 и 118/05)  и члана 56 Статута општине Б.Костајница (''Службени гласник општине 
Б.Костајница'' , број: 12/05), Скупштина општине Костајница  на сједници одржаној дана  29.05.2009. године  
доноси 
 

О Д Л У К У  
о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу 

број: 01-013-329/08. 
 
 

Члан 1. 
 У члану 2. Одлуке о кредитном задужењу бр. 01-013-329/08. од 31.12.2008. године   у члану 2. став 1. иза 
ријечи „општине Костајница.“  додаје се : 

 

Р.Б. ПРОЈЕКТИ ИЗНОС

1 Српско православно гробље "Чекиновац" 80.000,00

2 "Сточна пијаца" 60.000,00

3 Адаптација здраде општине "Шалтер сала" 90.000,00

4 Адаптација здраде "Дјечији дом" 50.000,00

5 Пословно тржни центар 310.000,00

6 "Индустриjска зона" 50.000,00

7 "Локални путеви и улице" 210.000,00

8 "Улична расвјета" 50.000,00

УКУПНО: 900.000,00  
 

Члан 2. 
 Члан 3. Одлуке  се брише, а нови гласи: 

 „За реализацију капиталних пројеката општина се дугорочно задужује путем кредитног уговора који 

потписује Начелник општине“. 
 

Члан 3. 
 Члан 4 .Одлуке се брише, а нови гласи: 

 „Кредитно задужење-главница задужења је 900.000,00КМ“. 
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Члан 4. 
 Члан 5. Одлуке се брише, а нови гласи: 

„Максимална каматна стопа je 6М Еурибор- 0,8 процентних поена (минимум 3,70%) 
+максимална маржа банке од 2,20%. Умањење за неразвијене општине 0,3 %. Тренуно важећи 
Еурибор је 1,60%“.  
 

Члан 5. 
 Члан 6.Одлуке се брише , а нови гласи: 
 „Остали трошкови задужења и обраде кредита ће бити изабрани између најповољнијих 
понуђача и не могу бити већи од 1% од износа кредита.“ 
 

Члан 6. 
 Члан 7. Одлуке се брише, a нови гласи: 
 „Период кредитирања је 10 (десет) година, без грејс периода.“ 
 

Члан 7. 
 У члану 9. став 1. тачке 1. и 2 . се бришу, а нове гласе: 

„1. Финансијска пројекција кредитног задужења за период 2009-2019 
 2.Општинско извршење буџета за 2007. и 2008. годину“. 

 
 

Члан 8. 
 У члану 10. иза ријечи „(''Службени гласник РС'' број: 18/93)“ тачка се брише и додаје „и износи 
преко 30 година“. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном   објављивања  у ''Службеном гласнику општине Костајница'' и 
доставља се Министарству финансија РС у року од десет дана од дана њеног доношења. 
 
 
 
 
 
Број: 01-013-134/09. 
Датум , 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг. 

 
 

 

 

 
 



 
Број 6  02.06.2009. Службени гласник општине Костајница   стр 8 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана  23. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», 

број: 101/04,42/05 и 118/05)  и члана 56.Статута („Службени гласник општине Б. Костајница"број:  

12/05), на сједници одржаној дана  29.05. 2009. године донијела је 

 

О Д Л У К У  
 О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРАВНЕ  

ПОМОЋИ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
 

Члан 1. 

 У циљу заштите и остваривања права и интереса грађана заснованих на закону, организује се 

правна помоћ у Административној служби општине Костајница. 

 Послови правне помоћи организују се у оквиру Одјељења за општу управу Административне 

службе општине Костајница. 

Члан 2. 

 Право на правну помоћ имају грађани са пребивалиштем, односно боравиштем на територији 

општине Костајница. 

Члан 3. 

 Правна помоћ грађанима пружа се по правилу на усмени захтјев странке која се непосредно 

обрати службенику. 

 О пруженој правној помоћи води се уписник, за који се почетком године отвара дјеловодни број у 

складу са рјешењем руководиоца Одјељења. 

 Уписник садржи: редни број, датум пружања услуге, име и презиме странке, предмет пружања 

правне помоћи, износ накнаде, напомену и потпис странке. 

 

Члан 4. 

 На поднеске и исправе које састави службеник правне помоћи стављају се иницијали 

Административне службе Костајница /АСК/, а један примјерак писмена задржава се у евиденцији органа. 

 

Члан 5. 

 Лице које обавља послове пружања правне помоћи самостално је у свом раду, помоћ пружа у 

оквиру закона, подзаконских аката и добијених овлаштења од странке, а у циљу заштите интереса 

странке у остваривању и заштити права заснованих на закону. 

 

Члан 6 

 Правна помоћ пружа се грађанима усмено и писмено, а обухвата давање усмених савјета или 

састављање одговарајућих писмених поднесака.  

 Странка сама прибавља исправе и друга доказна средства потребна за пружање правне помоћи. 

 

Члан 7. 

 Усмена правна помоћ обухвата давање правних савјета и може се дати одмах, а ако се ради о 

сложеној правној ствари усмена правна помоћ може се пружити наредних радних дана у договору са 

странком. 
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Члан 8. 

  

Писмена правна помоћ обухвата: 

 

• Састављање поднесака  /захтјеви, представке, жалбе, тужбе и сл./ 

• Састављање исправа /уговори, тестаменти и др./, као и вршење других правних послова у 

складу са законом и подзаконским актима. 

 

Члан 9. 

 У зависности од обима и сложености правне ствари, писмена правна помоћ пружа се одмах или 

наредних радних дана у договору се странком. 

 

 

Члан 10. 

 Службеник правне помоћи дужан је да као службену тајну чува све оно што му је странка у вези 

са пружањем правне помоћи повјерила. 

 

 

Члан 11. 

 За услуге пружања правне помоћи плаћа се накнада по тарифи која је саставни дио ове одлуке. 

 

 

Члан 12. 

 Правну помоћ без накнаде имају: 

 

• Породице погинулих и несталих бораца, 

• Ратни војни инвалиди и логораши, 

• Цивилне жртве рата, 

• Инвалидна лица, 

• Пензионери, 

• Корисници сталне социјалне помоћи, код надлежних органа за социјалну заштиту, 

• Лица пријављена Заводу за запошљавање, 

• Родитељи са троје и више малодобне дјеце 

• Други корисници у случајевима предвиђеним Тарифом о новчаној накнади. 

 

 

Члан 13. 

 За остваривање права на бесплатну правну помоћ странка је обавезна, уз личну карту доставити и 

одговарајућу вјеродостојну исправу којом потврђује статус лица из члана 12 ове одлуке / рјешење, чек од 

пензије, потврду и сл. /. 

 

Члан 14. 

 За списе и радње које пружа Административна служба плаћа се општинска административна 

такса по следећој тарифи општинских административних такса: 
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Т А Р И Ф А 
 

Вриједност изражена у КМ. 

 

Тарифни број 1 
 

- Тужбе у кривичном и парничном поступку  ...........30 

 

Тарифни број 2 

 

- Уговори и тестаменти  ............................................20 

 

Тарифни број 3 
 

- Жалбе,тужбе у управном спору, поднесци у ванпарничном поступку, предлог за 

покретање извршног поступка  ..............................10 

 

Тарифни број 4 

 

- Остали поднесци, пуномоћи, изјаве и сл.  ..............5 

 

Тарифни број 5 

  

 Сви усмени правни савјети пружају се без накнаде. 

 

Тарифни број 6 

 

 Избјеглом, расељеном становништву и повратницима услуге правне помоћи пружају се без 

накнаде ако се њихови захтјеви односе на област рјешавања статусних питања расељеног избјеглог 

становништва и повратника. 

 

Тарифни број 7 

 

 Борци рата 1991-1995. године, борци НОР-а и члановима њихових породица правна помоћ се 

пружа без накнаде ако се ради о питањима из области борачке заштите. 

 Сви поднесци који се упућују за остваривање права на социјалну заштиту су без накнаде. 

 

 

Члан 15. 
 Ова одлука ступа на снагу 8 /осам/ дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

Број 01-013-135/09. 

Датум, 29.05.2009.                         

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                   Петар Боројевић, инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Комуналног предузећа „Комунално“ а.д. Костајница  
за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница  за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-138/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
   

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора   Комуналног предузећа 
„Комунално“ а.д. Костајница за период  од 01.01.2008.-31.12.2008. године.  
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора   Комуналног 
предузећа „Комунално“ а.д. Костајница за период  од 01.01.2008.-31.12.2008. године.  
 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-136/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Народне библиотеке   „Невенка Станисављевић“ 
Костајница за 2008. годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Народне библиотеке „Невенка 
Станисављевић“ Костајница за 2008.годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-137/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора  Народне библиотеке „Невенка 
Станисављевић“ Костајница за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора  Народне 
библиотеке „Невенка Станисављевић“ Костајница за 2008. годину. 
 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-139/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Туристичке организације општине Костајница за 
2008. годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Туристичке организације општине 
Костајница за 2008. годину. 
 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-140/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора  Туристичке организације  општине 
Костајница   за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Управног одбора Туристичке 
организације општине Костајница за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-142/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Дјечијег вртића  „Кестенко“ Костајница за 2008. 
годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Дјечијег вртића „Кестенко“ 
Костајница за 2008.годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-141/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора  Дјечијег вртића „Кестенко“  
Костајница за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора  Дјечијег вртића 
„Кестенко“  Костајница за 2008. годину. 
 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-143/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа  „Радио Костајница“  за 2008. 
годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Јавног предузећа  „Радио 
Костајница“ за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-144/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора   ЈП „Радио Костајница“  за 2008. 
годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора  ЈП „Радио 
Костајница“  за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-145/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа „Банијапромет“  Костајница за 
2008. годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница  за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-146/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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 РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Надзорног одбора Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница  за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Банијапромет“ Костајница за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-147/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Центра за социјални рад Костајница за 2008. 
годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Центра за социјални рад 
Костајница за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-148/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора  Центра за социјални рад 
Костајница  за 2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду  Управног одбора  Центра за 
социјални рад Костајница за 2008. годину. 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-149/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду Здравствене установе  Дом здравља Костајница   за 
2008. годину. 
 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Здравствене установе Дом 
здравља Костајница  за 2008. годину. 
 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-150/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
 
 
 
 



 

Број 6  02.06.2009. Службени гласник општине Костајница   стр 26 

 

 

РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

 1.Усваја се Извјештај о раду  Управног одбора  Здравствене установе Дом 
здравља Костајница  за  2008. годину. 
 
 2.Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора  Здравствене 
установе Дом здравља Костајница“ за 2008. годину. 
 
 3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-151/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 На основу члана  7.став 2.Одлуке о утврђивању мјерила и критерија за одређивање 
локалних путева на подручју општине  („Слжбени гласник општине Костајница“, број: 4/09)  и  
члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 
12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  29.05.2009. године  
донијела је  
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О именовању стручне комисије  

 
 

 
1.Именује се Стручна комисија  за израду приједлога Одлуке о проглашењу локалних 

путева у следећем саставу: 
 
 1.Жељко Палија, предсједник, 
 2.Мирсад Ковачевић,члан, 
 3.Милан Пилиповић,члан, 
 4.Остоја Кантар,члан, 
 5.Милорад Боројевић,члан. 

 
 
 2.Задатак Стручне комисије је да за наредну сједницу припреми приједлог Одлуке о 
проглашењу локалних путева на подручју општине Костајница, а у складу са  Законом о јавним 
путевима и  Одлуком о утврђивању мјерила и критерија  за одређивање локалних  путева на  
подручју општине Костајница. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
Број : 01-013-153/09. 
Датум,  29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 58. и 59. Пословника  Скупштине општине Костајница – 
пречишћени текст („Службени гласник  општине Костајница“, број: 6/06) , члана 38. став 
1. и члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О измјени и допуни Рјешења о избору Комисије за културу, заштиту 

околине и културног  и природног наслијеђа 
 
 

 
 

1.У тачки  1.Рјешења  о избору  Комисије за културу, заштиту околине и културног 
и природног наслијеђа  под редним бројем 1. умјесто „Љубиша Лукић-предсједник“ 
треба да стоји „Здравко Крњајић“. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-155/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
 
 

 



 

Број 6  02.06.2009. Службени гласник општине Костајница   стр 29 

 
 
РЕПУБЛИКА СРСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 64. Пословника  Скупштине општине Костајница – пречишћени 
текст („Службени гласник  општине Костајница“, број: 6/06) , члана 38. став 1. и члана  
56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 
12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана   29.05.2009.године  
донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О измјени и допуни Рјешења о избору Етичког одбора 

 
 
 

1.У тачки  1. Рјешења  о избору  Етичког одбора под редним бројем 1. умјесто 
„Љубиша Лукић“ треба да стоји „Здравко Крњајић“. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-156/09. 
Датум,  29.05. 2009.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
 
 

 

 

 



 

Број 6  02.06.2009. Службени гласник општине Костајница   стр 30 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 На основу члана 43. став 1. тачка 12. , члана 66. и 67.   Пословника  Скупштине 
општине Костајница – пречишћени текст („Службени гласник  општине Костајница“, број: 
6/06 и 5/09)   и члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.05.2009.године  донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О именовању Комисије за једнакост и равноправност полова у 

општини Костајница 
 
 

1.Именује се Комисија за једнакост и равноправност полова у општини 
Костајница у следећем саставу: 

 
1.Јока  Драгичевић, 
2.Здравко Крњајић, 
3.Милан Васић, 
4.Марина Диклић, 
5.Милка Дошен. 
 
 
2.Задатак Комисије за једнакост и равноправност полова у општини Костајница   

је да обавља послове из члана 66. Пословника СО-е Костајница-пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 6/06 и 5/09). 

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

 
 
 
 
Број : 01-013-152/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 



         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 43. став 1. тачка 13 , члана 68 и 69   Пословника  Скупштине 
општине Костајница – пречишћени текст („Службени гласник  општине Костајница“, број: 
6/06 и 5/09)   и члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009.године  донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О именовању Комисије за праћење реализације 

 Стратегије партнерства  
 
 

1.Именује се Комисија за праћење реализације Стратегије партнерства  у 
следећем саставу: 
 

1.Милорад Боројевић-одборник 
2.Марина Диклић-одборник 
3.Ефраим Подиновић-одборник 
4.Мирсад Ковачевић-представник Ад службе 
5.Ахмет Јајчанин-представник цивилног друштва 
 
 
2.Задатак Комисије за праћење реализације Стратегије партнерства је да 

обавља послове из члана 68 Пословника СО-е Костајница -пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 6/06 и 5/09). 

 
 3 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
Број : 01-013-154/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 



         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 3. став 1. тачка г.и члана 7. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник РС“, број:7/09) и   члана  56.Статута  општине 
Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  
општине  Костајница на сједници  одржаној дана   29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О именовању члана школског одбора  Основне школе „Петар Мећава“ 

Костајница 
 

 
 

1.Ефраим Подиновић, именује се за члана школског одбора  Основне школе 
„Петар Мећава“  Костајница у име јединице локалне самоуправе-општине Костајница. 

 
 

 
 2. Ово рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања  у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-157/09.  
Датум,  29.05.2009.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о газдовању ловиштем на подручју општине 
Костајница  од августа 2008. године до марта 2009. године. 
 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о газдовању ловиштем на 
подручју општине Костајница од августа 2008. године до марта 2009. године. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-124/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о  газдовању рибарским ресурсима  на подручју 
општине Костајница. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о газдовању рибарским 
ресурсима на подручју општине Костајница. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-127/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о   заштити човјекове околине  на подручју општине 
Костајница. 
 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о   заштити човјекове околине  на 
подручју општине Костајница. 
 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-126/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о засијаним површинама у прољетној  сјетви 2009. 
године. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о  засијаним површинама у 
прољетној сјетви  2009. године. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-125/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
       НАЧЕЛНИК 
Административна служба 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
Одсјек за привреду и друштвене дјелатности 
Виши стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду 
 
 
Дана: 20. 05. 2009. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 
 

 
ИНФОРМАЦИЈА 

О ЗАСИЈАНИМ ПОВРШИНАМА У ПРОЉЕТНОЈ СЈЕТВИ У 2009. ГОДИНЕ 
 
 

           Припрему за обављање прољетне сјетве, пољопривредни произвођачи са 
подручја наше општине, почели су на вријеме. Дио површина планираних за прољетну 
сјетву пољопривредници су припремили у току јесени , односно извршили јесење 
дубоко орање које акумулира веће количине влаге за прољетне усјеве, а дио површина 
су у основној обради припремили у току прољећа. Због примјетних последица 
климатских промјена и смањења количина падавина у прољетном дијелу године 
показало се да јесење орање има предност пред прољетним.  
           Прољетну сјетву су пратили релативно добри временски услови и припрема 
земљишта је обављена у оптималним агротехичким роковима.  
           Пољопривредници су сјетву јарих  жита и крмног биља обавили у оптималним 
роковима и добри условима што је погодовало њиховом развоју и порасту и тренутно се 
налазе у добром стању. Стрне културе које су сијане у току јесени прошле године, а 
посебно пшеница која је у фази цватње, су добро развијене. Усјеви су у фазама 
интензивног раста и развоја те би им неопходне биле потребне одређене количине 
влаге односно кише. 
            Пољопривредници су од стране стручњака упозорени, а и на основу свог 
искуства знају да је неопходно примјенити потребне  агротехничке мјере,а нарочито 
мјере прихране и заштите усјева, да би били остварени што бољи приноси по јединици 
засијане површине. 
            Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дефинисало 
Правиником о условима иначину остваривању новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села за 2009. годину, услове, врсту, висину и начин остваривања 
права на  подстицаје у поњопривреди. Правилником је предвиђено да се подстицајна 
средства за прољетну сјетву одобравају за регресирање дизел горива и вјештачког 
ђубрива НПК  15:15:15.   
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На основу упутстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

стручна служба општине надлежна за послове у области пољопривреде, прикупила је 
изјаве  пољопривредника за прољетну сјетву са исказаним планираним сјетвеним 
површинама. На основу достављених  сјетвених планова Министарство пољопривреде 
је утврдило норме и количине регресираног погонског горива у количини од 120 л по 
хектару и 250 кг НПК 15:15:15 по хектару засијане површине.  
          Дистрибуција регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива намијењеног за 
прољетну сјетву је према корисницима  почела са мањим закашњењем у односу на 
оптималне агротехничке рокове припреме земљишта и сјетве, нарочито када је у 
питању вјештачко ђубриво. Утврђена цијена регресираног дизел горива и вјештачког 
ђубрива је знатно нижа од цијена на тржишту, што је свакако умањило и укупне 
трошкове прољетне сјетве и олакшало пољопривредницима њено обављање. Цијена 
Д-2 је утврђена у износу од 0,99 КМ за једну литру, а цијена вјештачког ђубрива је 
изнсила 0,76 КМ за један килограм ђубрива (односно, цијена 100 кг НПК 15:15:15 је 76 
КМ). 
             Пољопривредници имају могућност да преузете количине регресираног 
вјештачког ђубрива надокнаде и житом и то тако да:  
 

- за 1 кг вјештачког ђубрива испоруче 2 кг меркантилне пшенице 
овогодишњег рода или 

- за 1 кг вјештачког ђубрива испоруче 2,2 кг меркантилног кукуруза 
овогодишњег рода. 

 
     Стручна служба општине надлежна за област пољопривреде је извршила 
преузимање и подјелу пратеће документације за подјелу горива и ђубрива (уговори, 
бонови и отпремнице) на основу којих су пољопривредници преузели следеће 
количине: 
 
ДИЗЕЛ ГОРИВО 
 
Р. 
БР. 

 ПОДНЕШЕНИ 
ЗАХТЈЕВИ 

 ОДОБРЕНЕ 
КОЛИЧИНЕ Д-2 
/Л 

УКУПАН БРОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ  Д-2 

 ПРЕУЗЕТА 
НКОЛИЧИНА 
    Д-2/Л 

1. 260 63.909 250 62.199 

 
   Дизел гориво није преузело 10 пољопривредних произвођача, а непреузета количина 
је 1.710 литара. 
 
                                       
     ВЈЕШТАЧКО ЂУБРИВО НПК 15:15:15 
 

Р. 
БР. 

 ПОДНЕШЕНИ 
ЗАХТЈЕВИ 

ОДОБРЕНЕ 
КОЛИЧИНЕ 
НПК/кг  

УКУПАН БРОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ 
НПК 

ПРЕУЗЕТА 
КОЛИЧИНА 
НПК/кг  

1. 260 138.600  78 45.400 
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    Вјештачко ђубриво није преузело 182 пољопривредника, а непреузета количина је 
93.200 килограма коју је Републичка дирекција за робне резерве повукла са складишта.  
    На основу података које је стручна служба општине преузела из изјава 
пољопривредних произвођача о планираним сјетвеним површинама у прољетној сјетви 
у 2009. години и осталих података и информација утврђене су следеће сјетвене 
површине на подручју наше општине: 
 

Р. 
БР. 

ВРСТА УСЈЕВА ЗАСИЈАНЕ 
ПОВРШИНЕ 
У 2008. 
ГОДИНИ у ха 

ВРСТА УСЈЕВА  ЗАСИЈАНЕ 
ПОВРШИНЕ 
У 2009. 
ГОДИНИ у ха 

1. Стрна жита (јара) 30 Стрна жита (јара) 63 

2. Кукуруз 600 Кукуруз 558 

3. Крмно биље 100 Крмно биље 123 

4. Поврће 110 Поврће 115 

5 Уљарице   Уљарице 1 

6. Површине 
воћњака за 
одржавање 

 Површине 
воћњака за 
одржавање 

19 

7.  УКУПНО 840 
УКУПНО 

879 

 
         Из наведених података је видљиво да су у току ове прољетне сјетве у односу на 
предходну годину засијане готове исте сјетвене површине, сем кукуруза гдје је дошло 
до смањења. 
          Пољопривредни произвођачи су за обављање сјетве имали довољно 
механизације, трактора и прикључних оруђа коју су у задњих неколико година 
дјеломично обновили властитим средствима и користећи средства подстицаја која 
исплаћује ресорно министарство. 
 
         Општина Костајница је у току ове године успоставила сарадњу с Пољопривредним 

институтом Републике Српске у циљу едукације наших произвођача и унапређења  воћарске , 

сточарске и повртларске производње. 

 

 

Виши стручни сарадник за 
пољопривреду и водопривреду 

                     Стијак Мирослав инж.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о  стању инфраструктуре  на подручју општине 
Костајница. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о  стању инфраструктуре на 
подручју  општине Костајница. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-128/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-907 /09 

Датум: 22.05 2009. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА  

          ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

 

             Инфраструктура на подручју општине Костајница обухвата цјелокупну уређеност и 

опремљеност комуналних и саобраћајних уређаја, инсталација и објеката. Како би стање 

инфраструктуре на подручју општине Костајница могли цјеловито сагледати, исту је потребно 

раздвојити по областима,  односно појединачно сваку за себе, јер се ради о специфичности сваке 

области. Појединачне сегменте инфраструктуре у овој информацији подијелили смо на следеће 

области: 

1. Водоснабдијевање, 

2. Одводња отпадних вода- канализациони систем, 

3. Локалне путеве и улице – саобраћајна инфраструктура, 

4. Електоренергетска постројења – ВН и НН водови укључујући ТС, 

5. Јавна расвјета – инсталација уличне расвјете, 

6. Телекокомуникације – ТТ надземни и подземни водови, 

7. Остала инфраструктура (паркиралишта, зелене површине и друго). 

 

1.ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ 

  Град и дио приградских насеља снабдијева се питком водом из водоводног система који се 

налази на управљању, коришћењу и одржавању КП «Комунално» из Костајнице. Овај систем је 

познат као водовод из Мраовог Поља, који са ових изворишта обезбјеђује преко 90 % питке воде 

граду, док преостали дио питке воде дају раније изграђени водоводни системи- Ташли бунар и 

Бубњарица. Тренутно извориште «Бубњарица» је искључен из система водоснабдјевања из 

разлога лошијег кавлитета воде која се мијешала са водом из Мраовог Поља и давала лошије 

стање кавлитета питке воде, а сам систем није могао задовољавати потребни притисак у улици 

Бубњарица, већ је притисак постигнут из система Мраово Поље. Постојећи систем поред свих 

потешкоћа , обезбјеђује довољне количине питке воде грађанима  и воде исправног стања. Вода 

се редовно једанпут даје на анализу у Институт и за сада налази су уредни, односно вода је 

исправна за пиће. Мањи проблеми исправности воде се појављују код обилнијих падавина када 

долази до замућености питке воде, али то траје у кратком временском периоду. Систем  

водоснабдијевања из Мраовог Поља није завршен и евидентно је да постоји низ потешкоћа у 

његовом функционисању. Имајући у виду све проблеме у протеклом периоду извршене су 

одређене активности и радње на отклањању појединих евидентних недостатака овог система. 

Уз помоћ донација које су реализиране у сарадњи са општинским органима, КП «Комунално» је 

у протеклом периоду успјело отклонити одређене недостатке а то су: 

- утврђивање количине воде у доводном систему, односно праћење количина воде која улазе 

у систем и сам град, те утврђивање потрошње по одређеним секторима (рејонима) и мјерење 

укупно потрошње воде дигиталним методама чији је циљ откривање  и елиминисње кварова 

и непотребних губитака, 



 

Број 6  02.06.2009. Службени гласник општине Костајница   стр 48 

 

- замјена индивидуалних водомјера код домаћинстава, њихове репарације и укидање 

паушала, 

- отклањање највећих кварова у дистрибутивној мрежи у граду и стављање система под 

контролу и праћење система путем водомјера, 

Уз ове наведене активности у протеклом периоду извршено је проширење водоводне мреже за 

око 3700 метара (улица Васе Пелагића, Тавија и дио насеља Мракодол-Бришевци). 

У току су завршни радови на проширењу дистрибутивне мреже Грдановац, Тавија, Петриња и 

Бубњарица као и замјена транспортног вода од резервоара Ташли бунар до «Елктре» као и 

замјена дијела нове дистрибутивне мреже у улици Петра Пеције са чиме ће се битно смањити 

губици воде на овом дијелу града. 

У току је процедура за избор најповољнијег понуђача за извођењу радова на реконструкцији 

главног транспортног цјевовода у дужини од цца 6500м и реконструкција односно замјена 

градског дистрибутивног цјевовода у улици Светосавска . Рок за извођење ових радова је 

петнаест мјесеци тако да ће се радови завршити у току 2010. године. Са овим значајним 

захватом ће се елиминисати кварови на главном транспортном цјевоводу а истовремено 

повећати притисак  и редовнија испорука питке воде. Ови радови се изводе кредитним 

средствима Њемачке банке за развој (KFW). 

Након ових радова у некој наредној фази предстоји изградња резервоaра и пумпне станице за 

коју је урађена пројектана документација али остаје затварање финансијске конструкције са 

чиме би се систем  водоснабдјевање заокружио у потпуну цјелину за дужи временски период. 

 

2. ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА – КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 

 

Канализациони систем у општини Костајници је парцијално рјешен непланском изградњом 

канализационе мреже, у сврху рјешавања хитних проблема хигијенске и здравствене природе. 

Због оваквог нестручног приступа проблематици, само у урбаном  дијелу насеља Костајнице 

егзсистира девет привремених испуста отпадних вода, од чега један директно у ријеку Уну, 

један у Унчицу а седам у ријеку Тавију. Сви испусти  су изведени без испустних грађевина, 

директним спојем колектора у реципјент. Поред овог недостатка веома је изражен проблем 

зачепљености постојећих колектора а поготова тренутно главног колектора у улици 

Светосавска и Ранка Шипке, који услед већих падавина не може примити оборинске воде па 

долази до излијевања фекалних и оборинских вода у цијелом граду. 

Додатни проблем представља изградња нове канализационе мреже која је изграђена у улицама 

Бубњарица, Брдска, дио улице Петра Пеције које су све спојене на већ постојећи а ионако 

преоптерећени канализациони систем. 

У протеклом периоду поред горе побројане  канализационе мреже изграђена је канализациона 

мрежа у насељу Тавија  а у току је избор најповољнијег извођача за наставак изградње 

канализационе мреже у насељу Тавија (Чекиновац) гдје ће грађани учествовали својим 

средствима а разлику средства ће обезбједити општина и Фонд за развој и запошљавање 

РС.(ЦДП) 

Паралелно са процедуром избора најповољнијег понуђача за реконструкцију водоводне мреже 

расписан је тендер  за извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже која 

ће бити реализована у наредних петнаест мјесеци. Овим пројектом се предвиђа изградња два 

нова колектора, Колектор 1 и Колектор 2, са три кишна прелива и спојним водоводима са 

постојећим колектором који би требали да растерете преоптерећени постојећи колектор а 

истовремено би се изградиле и испустне грађевине којих тренутно нема. За даљу активност је  
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потребно изградити пречистач отпадних вода као и недостајућу канализациону мрежу у 

насељима гдје није изграђена, како би се потпуно из употребе избациле постојеће септичке јаме. 

 

3. ЛОКАЛНА ПУТНА МРЕЖА И УЛИЦЕ – САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Саобраћајну инфраструктуру на подручју општине чине: 

- магистрални пут М-14, Нови Град – Костајница- Козарска Дубица, 

- регионални пут Р-475 , Костајница – Приједор, 

- локални путна мрежа и градске улице, 

- некатегорисани путеви . 

Магистралним путем М-14, Нови Град – Костајница- Козарска Дубица, општина Костајница 

је доста добро саобраћајно повезана са сусједним општинама и са осталим дијеловима РС и БиХ 

а са граничним прелазом и са сусједном Републиком Хрватском. Дио забилазнице је изграђен у 

дужини од 1250 метара а потребно је да се добије употребна дозвола па да се тај дио 

саобраћајнице званично стави у функцију. Као следећи корак поставља се потреба  изградња  

дијела заобилазнице из правца Козарске Дубице цца 700 метара који нису спорни, док остали 

дио остаје да се рјеши паралелно са разрјешавањем питања границе између РС (БиХ) и РХ 

односно рјешавањем имовинско –правних односа и откупом земљишта за изградњу 

заобилазнице. Самом изградњом дијела заобилазнице добио се атрактиван и погодан дио града 

за изградњу тржно-пословних зона. 

Регионалним путем Р-475, Костајница – Приједор чији је дио асвалтиран у дужини од 6,0 км  

добар дио села наше општине приближио се центру односно административном средишту.Прије 

пар мјесеци  потписан је споразум између  општина , Приједор , Козарске Дубице и Костајнице 

који су заједнички утврдили приоритете изградње регионалних путева , међу којима се нашао и 

регионални пут Р-475, а  реално је за очекивати да ће се дионица од 9,0 км асвалтирати у 

наредној години чиме би се  најудаљенија села повезала модерном саобраћајницом са градом а 

истовремено скратио пут према  Приједору а позитивни ефекти би се огледали у развоју 

пољопривреде па чак и развоју туризма. 

До сада је на подручју општине модернизирано (асфалтирано) укупно 3300 метара градских 

улица и 7400 метара локалних путева.  Завршени су радови на асфалтирању локалног пута 

Тавија – Горња Слабиња - Голобрађе који се изводе средствима Владе РС (РПРС-социјална 

компонента). Остаје уређење банкина, примопредаја радова односно издавање употребне 

дозволе а очекујемо да ће се ови радови завршити у наредних петнаест дана Изграђеним  

локалним путем битно ће се поправити локална саобраћајна инфраструктура , поготово за села 

Гумњане, Календере и Горњу Слабињу а и остала села која се наслањају на ова села која су 

директно повезана асфалтним путем. 

Као наредни корак побољшању локалне саобраћајне инфраструктуре потребно је извршити 

модернизацију важнијих путних праваца који се наслаљају на већ изграђене асфалтне путеве као 

што су су села Гумњани , Календери и Петриња . 

Некатегорисани путеви на подручју општине нису предмет модернизације осим што се 

на тим путевима интервентно ради у циљу проходности тих путева и ако се укаже потреба за 

интервенцијом на некатегориснаим путевима. Важно је напоменути да је у току процедура 

израде и усвајања одлуке о утврђивању локалних путева и улица а у складу са добијеном 

сагласности од стране Министарства саобраћаја и веза РС и са усвојеним мјерилима и 

критеријунима од стране СО-е Костајница. Након усвајања ове одлуке потребно је урадити 

програм санација локалних путева и улица и приступити реализацији програма.  
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4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА-НН И ВН ВОДОВИ 

 

    У протеклом периоду се приступили измјештању високонапонских водова који су пролазили 

преко тзв. спорне територије, чиме је осигуран безбједан приступ ВН мрежи и евентуално 

отклањање кварова. Истовремено је извршено спајање ВН вода из правца Козарске Дубице, тако 

да општина Костајница има резервно напајње, уколико би дошло до квара на ВН воду из правца 

Новог Града.У задњих неколико година доста се радило на инсталацији нових трафо станица, са 

чиме је побољшан квалитет електричне енергије.Нисконапонска мрежа је дјелимично санирана 

а уграђено је доста армирано-бетонских стубова као вид трајнијег рјешења НН мреже. Поред 

ових радова потребно је наставити са активностима санације НН мреже на појединим 

дијеловима насеља а поготово на сеоским подручју и што је најважније треба инсталисати нове 

ТС у Петрињи и осталим дијеловима општине гдје је изражен слабији напон електричне 

енергије. Генерално гледајући општина Костајница има нормално и уредно снабдјевање 

електричном енергијом   и поред проблема израженим у дотрајалим дијеловима ниско напонске 

мреже. 

 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА 

  

 Јавна расвјета функционише већ дужи низ година са доста проблема односно  са застарјелим 

техничким инсталацијама и рјешењима што ствара проблеме и честе кварове. У задњих пар 

година покушало се доћи до побољшања па је тако дио Светосавске улице од зграде општине па 

до раскрснице Светосавске и Васе Пелагића постављени метални стубови и нова расвјетна 

тијела. 

До краја Светосавске улице постављена су нова расвјетна тијела а дио старих расвјетних тијела 

је уграђен у улице Брдска и Васе Пелагића у циљу побољшања јавне расвјете у овим улицама.    

И поред ових радова долази до честих кварова односно прегорјевања сијалица, фото релеја и 

осталог електро материјала  на јавној расвјети.  Проблем је што се изградња јавне расвјете 

одвија неплански, без правих пројектних рјешења и сагледавања стања узрока проблема. За 

наредни период је првенствено потребно урадити генерално снимање постојећег стања јавне 

расвјете, израда пројекта а затим извођење радова како би се добила квалитетна и економична 

јавна расвјета. 

  

6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

  

   У овој области направљен је знатан помак развијености телекомуникацијске мреже. 

Формирањем РЈ «Телеком» у Костајници урађено је доста до убрзане изградње одговарајуће 

опреме и инсталација која је покрила скоро цијело подручју општине. Паралелно са изградњом 

нових инсталација замјењена је стара инсталација тако да сада имамо врло мало надземне 

телекомуникацијске мреже. За удаљенија подручја општине гдје није није било економске 

оправаданости изградње подземне мреже изграђен је радио-релејни систем телекомуникација 

који покрива одређени дио општине. У овој области прати се савремена технологија па је тако 

инсталирана и нова дигатална централа која треба да задвољи потребе у наредном периоду. 

Мобилна телефонија је такође пратила тренд па тако на подручју општине имамо  сва три 

оператера који су изградили антенске стубове и имају своје сигнале на нашој општини. 
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7. ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У осталу инфраструктуру и комуналне објекте можемо сврстати : 

- паркиралишта 

- уређење и одржавање зелених површина 

- уређење излетишта 

 

Питање паркиралишта није адекватно рјешено и једина смо општина у окружењу гдје нису 

постављени апарати за паркирање односно немамо уређена паркиралишта са чиме се губи и 

добар дио општинских прихода. Истина  је да тренутно раде три паркиралишта у приватном 

власништву и одређен број паркинг мјеста је дозвољен у улици Младена Стојановића али све 

укупно није довољно да би задовољиле потребе за паркиралиштем.Због ових разлога поставља 

се питање хитног рјешавања питања паркиралишта и наплате истих како би се тим средствима 

омогућила нова паркинг мјеста. Паркиралиштима треба посветити  велики пажњу, извршити 

снимање постојећег стања, израдити пројектну документацију и релизаирати изградњу 

паркиралишта. 

 

 Уређење зелених површина: 

Тренутно стање зелених површина је да се постојеће зелене површине укључујући и градски 

парк одржавају у виду кошења, садњом украсног биља и орезивањем постојећег дрвореда . 

Евидентно је да се постојеће зелене површине злоупотребљавају од стране власника пословних 

простора, који наведене површине бетонирају и користе у комерцијалне сврхе у виду паркинга, 

љетних башти и слично. У наредном периоду је потребно више пажње посветити заштити 

постојећих зелених површина а истовремено тражити адекватна рјешења за уређење нових 

зелених површина. 

Уређење излетишта: 

Зоне за одмор (рекрационе површине) практично до сада немају одговарајући третман иако се 

постављају захтјеви за таквим садржајима.Као могућа рјешења једнодневних излетишта  су 

точак Драгајловац (Палијин јарак), гдје постоји питка вода, мјеста за паркирање гдје би уз још 

додатни напор могло створити добри услови за излетиште. Као потенцијални простори за 

уређење излатишта  могли би се користити Команда «Баљске чете», Застава на Баљу, 

Пландиште, Пирало , Мраово Поље. 

Ове активности тераба да предузме Туристичка организација општине Костајница уз адекватну 

помоћ свих осталих субјеката. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Комунална инфраструктура објективно је оптерећена заостацима из ранијег периода. 

Иако су направљени одређени помаци у појединим областима евидентни су проблеми и 

потешкоће у функционисању. По питању рјешавања проблема инфраструктуре као најважнији 

приоритети се намећу рјешавање водоснабдјевања, канализационе мреже , изградња локалне 

путне мреже и улица, јавне расвјете и других мањих комуналних проблема.  

  

 

                                                    Информацију припремило Одјељење за општу управу 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.05.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о   извршењу буџета општине  Костајница  за  
период 01.01.-31.03.2009. године. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о извршењу буџета општине  
Костајница  за  период 01.01.-31.03.2009. године. 
 
 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-129/09. 
Датум, 29.05.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
    НАЧЕЛНИК 
 
Број: 02-020-860/09. 
Датум, 13.05.2009. 
 
 
 На  основу члана 43.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 
гласник  општине Б.Костајница“,број: 12/05) и члана 10.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину  („Службени гласник  општине Костајница“, број 17/08), д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  реалокације средстава 

 
 
 1.Одобрава се реалокација  средстава  Одјељења за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности (потрошачка јединица 01350140), са позиције: 
 
 -611100-Бруто плате и накнаде  запослених    14.560,00 КМ 
 
 2.Реалокација  средстава из тачке 1.ове одлуке биће извршена: 
 
 са позиције: 
 
 -611100-Бруто плате и накнаде  запослених (потрошачка јединица 01350140) 
             14.560,00 КМ 
 
 на позицију: 
 
 -613900- Уговорене услуге (потрошачка јединица  Одјељења за општу   

    Управу-01350130) 
           14.560,00 КМ 
 
 
 3.За реализацију  ове Одлуке  задужује се Одјељење  за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности . 
 
 4.Ова Одлука ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
 
 
           НАЧЕЛНИК 
                          Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
    НАЧЕЛНИК 
 
Број: 02-020-881/09. 
Датум, 18.05.2009. 
 
 
 На  основу члана 43.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 
гласник  општине Б.Костајница“,број: 12/05) и члана 10.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину  („Службени гласник  општине Костајница“, број 17/08), д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  реалокације средстава 

 
 
 1.Одобрава се реалокација  средстава Скупштине  општине   (потрошачка јединица 
01350110), са позиције: 
 
 -611200-Накнаде скупштинских посланика     402,00 КМ 
 
 2.Реалокација  средстава из тачке 1.ове одлуке биће извршена: 
 
 са позиције: 
 
 -611200-Накнаде  скупштинских посланика (потрошачка јединица 
 Скупштина општине-01350110)        402,00 КМ 
 
 на позицију: 
 
 -612100- Порези и доприноси  на остала лична примања  (потрошачка  
 Јединица Скупштине општине-01350110)      402,00 КМ 
 
 
 3.За реализацију  ове Одлуке  задужује се Одјељење  за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности . 
 
 4.Ова Одлука ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
 
 
 
           НАЧЕЛНИК 
                          Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
    НАЧЕЛНИК 
 
Број: 02-020-897/09. 
Датум, 19.05.2009. 
 
 
 На  основу члана 43.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 
гласник  општине Б.Костајница“,број: 12/05) и члана 10.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину  („Службени гласник  општине Костајница“, број 17/08), д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  реалокације средстава 

 
 
 1.Одобрава се реалокација  средстава Буџетска резерва  (потрошачка јединица 
01350122), са позиције: 
 
 -614100-Помоћи другим нивоима владе      9.269,20 КМ 
 
 2.Реалокација  средстава из тачке 1.ове одлуке биће извршена: 
 
 са позиције: 
 
 -614100- Помоћи другим нивоима владе (потрошачка јединица Буџетска 
  резерва-01350122)          9.269,20 КМ 
 
 на позицију: 
 
 -613900-  Уговорене услуге (потрошачка јединица Начелник општине- 
 01350120)           9.269,20 КМ 
 
 
 3.За реализацију  ове Одлуке  задужује се Одјељење  за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности . 
 
 4.Ова Одлука ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
 
 
 
           НАЧЕЛНИК 
                          Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
    НАЧЕЛНИК 
 
Број: 02-020-916/09. 
Датум, 24.05.2009. 
 
 
 На  основу члана 43.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени 
гласник  општине Б.Костајница“,број: 12/05) и члана 10.Одлуке о извршењу буџета општине 
Костајница за 2009. годину  („Службени гласник  општине Костајница“, број 17/08), д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  реалокације средстава 

 
 
 1.Одобрава се реалокација  средстава Скупштина општине  (потрошачка јединица 
01350110), са позиције: 
 
 -611200-Накнаде скупштинских одборника     2.723,22 КМ 
 
 2.Реалокација  средстава из тачке 1.ове одлуке биће извршена: 
 
 са позиције: 
 
 -611200- Накнаде скупштинских одборника (потрошачка јединица  01350110) 
             2.723,22 КМ 
 
 на позицију: 
 
 -612100-  Порези и доприноси на остала лична примања (потрошачка  јединица 
Скупштина општине -01350110)        2.723,22 КМ 
 
 3.За реализацију  ове Одлуке  задужује се Одјељење  за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности . 
 
 4.Ова Одлука ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
 
 
 
           НАЧЕЛНИК 
                          Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-934/09 
Датум,26.05.2009. 
 
 На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05) ,члана 25. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница(„Службени 
гласник Општине Костајница“,број 2/09)и члана 57. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“,број 12/05) Начелник доноси 

 

У П У T С Т В О 

о провођењу поступка редовне годишње анализе организације и систематиzације радних мјеста 

у  Административној служби Општини Костајница 

 
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Упуством о провођењу поступка редовне годишње анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Административној служби Општине Костајница (у даљем 
тексту:Упутство) утврђују се циљеви, критеријуми по којима се врши анализа, надлежност, 
покретање и поступак редовне анализе у примјени Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница( у даљем тексту: 
Правилник). 
 

Члан 2. 
 Поступком редовне годишње анализе организације и систематизације радних мјеста (у 
даљем тексту: анализа), утврђује се да ли је унутрашња организација и систематизација (у 
даљем тексту: интерна организација) прилагођена локалним потребама израженим у 
стратешким циљевима развоја, остваривању законских надлежности општине и потребама 
грађана, финансијским ограничењима, ефикасном руковођењу радом Административне службе 
и принципима модерног управљања људским ресурсима. 
 

Члан 3. 
 Циљ анализе је стварање кориснички оријентисане локалне управе засноване на 
процесном приступу и тимском раду са мањим трошковима и већим ефектима која: 

1. испуњава законске задатке, 
2. ради на задовољство грађана-корисника услуга тако да је пружање услуга засновано на 

квалитету и прилагођено потребама грађана, 
3. ради ефективно тако да постиже релевантне циљеве, 
4. ради економично, тако да обавља послове уз рационално кориштење ресурса, 
5. брине о задовољству запослених, 
6. у којој је распоред службеника такав да осигурава да је прави човјек на правом мјесту. 
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II-ОДБОР ЗА АНАЛИЗУ 

 
Члан 4. 

 Поступак анализе врши Одбор за анализу интерне организације ( у даљем тексту:Одбор) 
којег именује Начелник Општине Одлуком о провођењу поступка анализе. 
 Одлуком из претходног става утврђује се број чланова Одбора и рок за достављање 
извјештаја. 
 

Члан 5. 
 Чланови Одбора обавезно су:руководилац Кабинета Начелника, Начелници 
Одјељења,Шефови Одсјека,руководилац Стручне службе Скупштине Општине. 
 Члан Одбора може бити и лице које није запослено у Административној служби, а које се 
именује у Одбор након консултација са представницима цивилног друштва. 
 У оквиру организационих јединица могу се формирати пододбори. 
 Чланове пододбора именују руководиоци организационих јединица из реда службеника 
те организационе јединице. 
 

Члан 6. 
 Надлежности Одбора су: 

1. Прикупља податке релевантне за интерну организацију Општине, 
2. Проводи анализу рада запослених у Административној служби, 
3. Израђује анализу постојеће интерне организације, 
4. У изради нацрта интерне организације обезбјеђује информисање и партиципирање 

грађана и организација цивилног друштва, 
5. Израђује нацрт интерне организације и доставља га Начелнику на сагласност, 
6. Израђује организациону шему према усвојеној организацији и презентује је запосленима 

и јавности, 
7. Израђује нацрт плана за имплементацију нове интерне организације, 
8. Даје приједлог за допуну постојећих документа који су од утицаја на интерну 

организацију, 
9. Редовно извјештава Начелника Општине, 
10. Обавља и друге послове које им повјери Начелник Општине. 

 
Члан 7. 

 Информисање грађана и организација цивилног друштва односи се на информативне 
активности (саопштења,састанци,јавне трибине и комуникација путем медија, итд,)које Одбор 
предузима у свакој фази свога рада. 
 Осим обезбјеђивања транспарентности у раду, све активности Одбора треба да потичу и 
подржавају активну партиципацију грађана и заинтересованих организација цивилног друштва 
или релевантних струковних организација у процесу анализе, као и да узму у обзир постојеће 
праксе партнерства између општине и грађана. 
 

Члан 8. 
 Обавезе извјештавања су обавезе које Одбор има према Начелнику укључујући 
достављање коначне анализе интерне организације и евентуалних приједлога за промјену у 
интерној организацији,извјештавање о проведеним активностима према Начелнику и 
Скупштини општине, као и информисање запослених и цивилног друштва о резултатима 
анализе. 
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Члан 9. 
 Одбор доноси акциони план у коме дефинише активности по сваком критеријуму по коме 
се врши анализа ,одговорна лица за њихово остваривање и временски оквир за сваку поједину 
активност. 
 Одбор може донијети Пословник о свом раду којим детаљније уређује питања 
организације и начин рада. 
 

Члан 10. 
 На акциони план са елементима из претходног члана сагласност даје Начелник. 
 

Члан 11. 
 Одбор је самосталан у своме раду, а одговоран је Начелнику Општине. 
 

III-ПОКРЕТАЊЕ И ПОСТУПАК ВРШЕЊА АНАЛИЗЕ 
 

Члан 12. 
 Поступак редовне анализе интерне организације врши се једном годишње. 
 Поступак из претходног става може се вршити и ванредно у случајевима измјене 
прописа којима се дефинишу самостални и пренесени послови општине, регулише унутрашња 
организација органа локалне самоуправе, у случајевима када Начелник општине оцијени да 
поједине организационе јединице не оставрују планиране задатке, као и у другим случајевима 
када је поступак анализе неопходан. 
 

Члан 13. 
 Поступак анализе интерне организације покреће Начелник општине доношењем Одлуке 
о провођењу поступка анализе најкасније до 15.08. текуће године, осим у случајевима из става 
2. претходног члана. 
 Одлуком се дефинише да ли се поступак анализе врши за цијелу општинску 
Административну службу или за поједине организационе јединице. 
 

Члан 14. 
 Критеријуме по којима се врши анализа дефинише Одбор у зависности од 
организационе јединице која је предмет анализе , а обавезни елементи су: 

1. анализа самосталних надлежности општине утврђених законом, односно њихове 
промјене; 

2. анализа стратешких циљева општине,планова рада и програма, 
3. анализа финансијских капацитета и ограничења општине, 
4. анализа постојеће организације Административне службе, односно организационе 

јединице која је предмет анализе и њеног дјеловања у складу са критеријумима 
ефикасности, дјелотворности и економичности, 

5. анализа потреба и мишљења грађана и цивилног друштва, 
6. анализа постојеће праксе управљања људским ресурсима у општини. 
 

Члан 15. 
 Анализа законских надлежности општине обухвата анализу промјена у позитивним 
прописима који дефинишу и мијењају самосталне надлежности и пренесене послове општине, 
као и ресурсе који су потребни за њихово испуњење. 
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Члан 16. 
 Анализа стратешких циљева општине, планова рада Административне службе и 
програма које је усвојила Скупштина општине, који обухватају краткорочне и средњорочне 
циљеве развоја, договорене приоритете са посебним освртом на ресурсе и активности који су 
неопходни за остварење циљева. 
 

Члан 17. 
 Анализа финансијских капацитета и ограничења општине укључује потенцијалне 
трошкове за остваривање планова по одјељењима приказане аналитички, трошкове 
консултације грађана у процесу доношења буџета и остале активности, а све усклађено са 
временским оквиром буџетског календара, као и евентуалне уштеде. 
 

Члан 18. 
 Анализа постојеће организације Административне службе укључују анализу њеног 
дјеловања у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности који 
обухватају поштивање слиједећих најважнијих принципа: 

• обједињавање истих или сличних ,односно међусобно повезаних послова у одговарајуће 
организационе јединице, 

• законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим 
правним интересима физичких и правних лица, 

• стручно и рационално обављање послова и остваривање одговорности запослених и 
постављених лица за њихово обављање, 

• ефикасно руковођење организационим јединицима и стални надзор над обављањем 
послова. 

Током анализе из претходног става Одбор проводи анализу послова и  
резултате анализе послова упоређује са постојећом систематизацијом радних мјеста и 
постојећим описима послова. 
 

Члан 19. 
 Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног друштва обухвата: 

• анализу захтјева поднесених према Закону о слободи приступа информацијама, 

• анализу притужби грађана на рад Административне службе, 

• истраживања јавног мјења,анкете грађана о задовољству пруженим услугама и сл. 
Одбор се у анализи процедура из претходног става базира само на оним  

подацима који су релевантни за питање интерне организације у општини. 
 

Члан 20. 
 Анализа праксе управљања људским ресурсима у општини обухвата анлизу свих пракси 
у упрваљању људским ресурсима уведених у општини и то: 

• остваривање улоге службеника за послове у области управљања људским ресурсима, 

• поступак оцјењивања службеника, 

• стручно усавршавање службеника, 

• пријем у радни односн и распоред службеника на послове, 

• пријем и обука припрваника, итд. 
 

Члан 21. 
 Одбор по завршетку поступка анализе сачињава извјештај о извршеној анализи са 
евентуалним приједлогом измјена интерне организације и доставља га Начелнику и 
руководиоцима који нису учествовали у раду Одбора. 
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 Примједбе и мишљења на извјештај Одбора лица из претходног става, са приједлозима 
за промјену интерне организације,дужна су доставити у писменом облику у Одбору. 
 

Члан 22. 
 Одбор на основу налаза извршене анализе и приједлога из претходног члана сачињава 
нацрт интерне организације. 
 Нацрт се доставља начелнику Општине који доноси коначну одлуку. 
 
 

IV-ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 23. 
 Ово Упуство ступа на снагу даном доношења,а објевиће се у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 
 
                          НАЧЕЛНИК 
                  Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
Одјељење  за општу управу 
 
Број: 03-372-01/09. 
Датум, 28.05.2009. 
 
 
 
 

О Г Л А С 
 
 

 Одјељење  за општу управу, општина Костајница, на основу рјешења бр.  03-372-01/09. 
од 28.05.2009.године  , извршио је у регистру заједница  етажних власника  стамбених зграда,  у 
регистарском листу број: 03-08 упис оснивања  ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ 
КОСТАЈНИЦА, Васе Пелагића бб, улаз II. Оснивачи: 10 етажних власника зграде 
 
 Дјелатност: 70320-Управљање зградом  за рачун етажних власника. Иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности,  за обавезе  одговара цјелокупном  имовином, 
чланови  одговарају супсидијарно  до висине удјела  у плаћању трошкова  одржавања зграде. 
 
 Заступа : РЕЉИЋ НЕНАД, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
 
 
 
 
         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
          Тања  Деветак 
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ТИРАЖ: 15 примјерака 
 
 
 
 
ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
 
        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
          Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


