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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 22. став 1. тачка 2. и 3.  , члана 22. став 2. тачка 1.  и члана  23. став 
1. и 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07) и  члана 56. 
Статута општине Б.Костајница («Службени гласник општине Б. Костајница»,број:12/05) 
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана  30.06.2009. године   донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О престанку рада Јавне установе  Дјечији вртић „Кестенко „ Костајница 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се престанак рада Јавне установе Дјечији вртић „Кестенко“ 
Костајница. 
 

Члан  2. 
 Јавна  установа Дјечији вртић „Кестенко“ престаје са радом дана 01.07.2009. године 
због непостојања услова за њено обављање дјелатности,  тј. непостојања потребе за њеном 
дјелатношћу,  а на основу Одлуке оснивача (општине Костајница). 
 

Члан 3. 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању Јавне установе Дјечији вртић   
у Б.Костајница бр. 01-013-1587/04. од 28.12.2004. године („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 10/04). и Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе   
Дјечији вртић у Б.Костајници  бр.01-013-374/05. од 25.03.2005.године („Службени гласник 
општине Б.Костајница“, број: 3/05)  и Статут Јавне установе Дјечији вртић „Кестенко“ 
Костајница бр.04-013-1324/05. од 16.09.2005. године  („Службени гласник  општине 
Костајница“, број: 14/05). 
 
 

Члан 4. 
 Ова  Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања    у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
 
Број : 01-013-208/09. 
Датум, 30.06.2009.                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                     Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
              На основу члана 50 . Закона о водама ( „ Службени гласник Републике Српске“ број: 
50/06) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине                             
Б. Костајница“ број:  12/05), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана  
30.06. 2009. године , доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ СИСТЕМИМА 

ЗА ВОДОСНАБДЈЕВАЊЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ 
 
 
 

I –ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЈЕВАЊА 
 
 

                                                                          Члан 1. 
Под локалним системом водоснабдијевања сматра се изграђени систем који 

опслужује најмање пет домаћинстава. Појединачни водовод за једно домаћинство се не 
сматра локалним водоводним системом и о истом бригу и одржавање сноси сам корисник 
(власник) водовода. 

 
Члан 2. 

 Насељена мјеста на сеоском подручју општине Костајница  утврђују приоритете у 
изградњи система за водоснабдјевање, као и одржавање и побољшање постојећих система 
за водоснабдјевање, водећи при том рачуна да предност имају урбана језгра села и насеља, 
издашнија и квалитетнија изворишта, те јефтинији и рационалнији систем водоснабдјевања. 

 
 

Члан 3. 
Насељена мјеста (села) из реда будућих потрошача бирају грађевински одбор који 

координира изградњу и организује извођење ових радова које личним радом изводе 
мјештани у складу са  Законом  и општинским одлукама  из ове области, остварују сарадњу 
са општинским органом управе за послове градње и стамбено-комуналних дјелатности. 

Прије почетка изградње  грађевински одбор прибавља лично-појединачне изјаве 
мјештана да неће правити имовинско-правне сметње у изградњи система за 
водоснабдјевање у пословима које могу самостално изводити (копање канала, бетонирање 
шахтова, развожење материјала и слично). 

 
Члан 4. 

Прије доношења Одлуке о изградњи система водоснабдјевања и самог почетка 
извођења радова потребно је приложити минималну техничку документацију система 
водоснабдјевања, односно копију катастарског плана изворишта, измјерену издашност 
изворишта, капацитет (запремину ) будућег резервоара, уцртану трасу цјевовода и анализу 
исправности воде. Након приложене упрошћене техничке документације и оцјене 
оправданости изградње система водоснабдјевања одређеног дијела насеља или цијелог 
насеља (села), надлежни општински орган за грађење ће одoбрити изградњу система као и 
издавање рјешења о употреби изграђеног система водоснабдјевања.  

 



Број 9  13.07.2009. Службени гласник општине Костајница     страна 3 

 
Члан 5. 

 Након завршетка изградње  и пуштања у експлоатацију  система водоснабдјевања 
престају  функције грађевинског одбора, осим ако не донесу одлуку  да одбор настави  рад 
на одржавању успостављеног водоводног система. 

 
 
II –УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ИЗГРАЂЕНИХ  ЛОКАЛНИХ ВОДОСНАБДЈЕВАЊА 

 
Члан 6. 

 Корисници водовода из члана 1. ове Одлуке  (села) бирају Одбор за 
водоснабдијевање из реда потрошача  за већ изграђене  водосистеме. 
 Одбор бира предсједника  већином гласова који координира одржавање система 
водоснабдјевања и непосредно сарађује  са надлежним општинским  органом  за 
водоснабдјевање. 
 

Члан 7. 
 Предсједавајући  Одбора је у обавези  да једном годишње изврши хемијско-
бактериолошку  контролу система водоснабдјевања, путем референтне  институције. 
 
 

III – ПРИКЉУЧИВАЊЕ И ИСКЉУЧИВАЊЕ ПОТРОШАЧА 
 

Члан 8. 
Прикључивање нових потрошача на систем водоснабдјевања врши се по 

појединачном захтјеву уколико то дозвољавају технички услови. 
Захтјев се подноси Одбору за водоснабдјевање, а одбор доноси одлуку о 

прикључивању након увида у могућност проширења дистрибутивне мреже. 
Одбор своју одлуку доставља надлежном општинском органу и подносиоцу захтјева. 
Цијену прикључка утврђује Одбор за водоснабдјевање. 

 
 

Члан 9. 
Искључивање потрошача врши се ако потрошач самовољно и нелегално врши 

недозвољене радње на систему водоснабдјевања и дозволи прикључак трећем лицу  без 
сагласности Одбора. 

Искључивање потрошача вршиће представник Одбора за одржавање система 
водоснабдијевања уз претходно донесену  одлуку од стране Одбора. 

 Ново прикључивање искључених потрошача врши се након подмирења 
обавеза,односно отклањања утврђених недостатака потрошача а на основу одлуке одбора. 
Ново прикључење искључених  потрошача врши се  

 Трошкове новог прикључивања сноси потрошач. 
 

Члан 10. 
Потрошачи који немају уграђен водомјер могу донијети  одлуку да уграде водомјере и  

уведу наплату воде донесену већином гласова. 
 

Члан 11. 
 Прикупљена средства из претходног члана искључиво ће се трошити  на одржавање  
система водоснабдјевања (струја, хлор, обиласци, оправке, санитарна контрола, набавка и 
уградња резервних дијелова,....). 
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IV – НАДЗОР  
 

Члан 12. 
 Надзор  над спровођењем одредаба ове Одлуке  , као и других прописа вршиће 
надлежни општински орган управе  (инспекцијске службе). 
 
 

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Постојећи локални системи водоснабдјевања са пет или више корисника             

(домаћинства) дужни су у року од шест мјесеци пријавити систем водоснабдјевања 
надлежном општинском органу ради евиденције система водоснабдјевања,  а истовремено 
прилагодити постојећи изграђени систем водоснабдјевања одредбама ове Одлуке и у 
складу са законима из ове области. 

Уколико у предвиђеном року  Одбор не поступи  по претходном ставу, надлежни 
орган  административне службе  предузеће радње  и поступке из своје надлежности , а о 
трошку  корисника водовода. 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајнице“. 
 
 
 
 
Број: 01-013-210 /09 
Датум: 30.06. 2009.  
                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                        Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
Број: 01-013-207/09 
Датум: 30.06.2009. 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б Костајница («Службени гласник 
општине Б.Костајница»,број:12/05) Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној  дана 30.06.2009. године,  доноси 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

Члан 1. 
 Усваја се Програм одржавања и заштите локалних  путева, некатегорисаних 
јавних путева и улица у насељима. 
 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке је Програм одржавања и заштите локалних путева, 
некатегорисаних  јавних путева  и улица у насељима. 
 
 
 

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 
           -НАЧЕЛНИК- 
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
Одјељење за општу управу 
Датум:22.06.2009. године 
 

  ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 
 НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У 

НАСЕЉИМА 
 

 

 I –УВОД 
 
          Програм редовног одржавања треба да омогући сигурну и несметану комуникацију за 
све грађане. Редовно одржавање путева и улица се обавља у правилу више пута током 
читаве године а приоритети се одређују на основу категорије пута у складу са Одлуком о 
локалним путевима, некатегориснаим путевима и улицама у насељу, интезитету саобраћаја, 
одвијања аутобуских линија (градских и приградских), значаја пута за насеља , досадашња 
улагања у одржавање и реконструкцију, стварање нових функционалних путних веза са 
локалним , регионалним и магистралним путевима, као и између насељених мјеста. 
         Ови приоритети се односе и на радове зимског одржавања, одржавања путних објекта 
и саигнализације, те заштите путева и путног појаса. 
 Битан моменат одржавања и заштите  локалних путева, некатегорисаних јавних путева и 
улица у насељима су предвиђена  финансијска средства у буџету, донацијама, радним 
акцијама и другим средствима финансирања. 
Усвојеним буџетом за 2009. годину предвиђена су средства од 15.000,00 КМ за одржавање 
локалних и некатегорисаних јавних путева и улица у насељима. Ова средства су по  
искуствима из претходних година недовољна за реалне потребе одржавања и заштите 
путева и улица.  
 

II – КЛАСИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 

 
   Неопходни радови на одржавању локалних путева, некатегорисаних јавних путева и 
улица у насељима дијелимо на следеће: 
 
А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима, 
    а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица, 
    а2) редовно одржавање макадамских локалних путева и улица, 
    а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима, 
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева, 
Ц) одржавање  руралне инфраструктуре – помоћ  локалним (мјесним)  
      заједницама у одржавању некатегорисаних јавних путева  од интереса за  
       локалне (мјесне ) заједнице, 
Д) одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације, 
Е) заштита путева и путних појаса, 
Ф) радови хитне интервенције на локалним путевима и улицама, 
Г) радови који се изводе у виду суфинансирању реконструкције путева и улица, 
Х) радови на зимском одржавању путева и улица, 
И) радови на реконструкцији путева и улица, 
Ј) изградња нових путева и улица, 
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Под радовима подразумјевају се следеће: 
 

а1) радови на крпању ударних рупа и пресвлачење краћих дионица локалних путева и улица 
који су у значајнијој мјери оштећене да крпање ударних рупа нема смисла, 
а2) радови на насипању макадамских путева и улица, 
а3)радови на просјецању и изградњи путева и улица у новим насељима ( нове улице), 
Б) редовно насипање дионица макадамских јавних некатегорисаних путева, 
Ц) радови на просјецању, проширењу и редовном одржавању некатегорисаних путева који 
су од значаја за локалне (мјесне ) заједнице, 
Д) радови на одржавању мостова, путних прелаза, пропуста, ограда, аутобусних стајалишта 
и хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
Е) радови који се односе на заштиту путева као што су ископ путних канала, уређење путног 
појаса , сјеча растиња поред пута и сл., 
Ф) радови  који се не могу унапријед предвидјети а могу настати услед клизишта, одрона, 
поплаве, прекид саобраћаја услед  елементарних непогода итд., 
Г) радови на суфинансирању реконструкцији путева и улица који врше сами грађани, 
Х) радови на зимском одржавању локалних путева и улица а који се односе на разгртање 
снијега, уклањање снијега, посипање сољу и абразивним материјалима дежурство и сл., 
И) радови на реконструкцији путева и улица који подразумјевају радова на пресвлчачењу 
(замјену асфалтне површине, кад се оштећења не могу санирати санацијом ударних 
рупа)улица , путева, школских дворишта, дворишта стамбених зграда, паркиралишта и 
прилазних путева као и замјена оштећеног тампонског слоја и израда нових тампонских 
слојева, 
Ј) радови на изградњи нових путева и улица у складу са потребама развоја и просторно-
планском документацијом  и извођачким пројектима (формирање нових насеља , улица , 
пословних зона, тржних зона и сл). 

 
 

III – СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
      Стратешки циљеви програма су: 

- квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 
- квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду, 
- побољшано одржавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и 

рјешавање проблема одводње површинских вода, 
- безбедније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобсуких 

стајалишта, 
- безбедније одвијање свеукупног саобраћаја на простору цијеле општине. 

 
IV-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 

     Осим редовних обиласка локалних путева и улица , и увидом стања у локалну путну 
мрежу, грађани су сами поднијели усмене и писмене захтјева за одржавање и насипање 
локалних путева. Писмени захтјеви су пристигли од: 

- становници насеља Бришевци , захтјев за санацијом локланог пута до гробља у дужини 
од 500м а који се односе на рад булдозера на поравнавању трасе пута и проширењу 
истог а затим пресипање каменим материјалом, 

- захтјев за насипањем локланог пута- улице према купалишту «Пирало», 
- захтјев за поравнавањем пута булдозером – Циглана – Тркуље, 
- захтјев за асфалтирањем дијела пута у селу Горња Слабиња (Репетитор), 
- захтјев за пресипање пута у Тавији ( Комљеновић Стеван), 
- захтјев за пресипањем пута у улици Ранка Шипке (одвојак) Крњајић Бранко, 
- захтјев за санацију пута према гробљу (линијашко) у Петрињи, дужина 1,0 км(Бабић 

Борко, Мишковић Илија , Угреновић Миле и други), 
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- захтјев за пресипање пута село Макодол ( Тркуља Миле, Лукач Зоран, Глушица 
Драган), 

- захтјев за пресипање пута у селу Гумњани ( Слијепац Ранко), 
- захтјев за пресипања пута у Тавији (Ташли бунар) Кнежевић Жарко, 

 Усмени захтјеви: 
- захтјев за чишћења дијела пута од куће Дејановић Раде и спајање на пут према      

Мухаремима (спој два пута) сада иде преко приватних парцела Ђукића, 
- захтјев за пречишћавању пута од улице Гумњанска до изласка на пут према Станићима 

(Маринковић Слободан, Ћопић Миле, Бранислав Адамовић , Бошко Томић и други), 
- захтјев за пресипање пута према гробљу у Тавији («Стијачко гробље») од Дома у Тавији  

(Боројевић Милорад, Марин Драган и други). 
 
Поред ових писмених и усмених захтјева потребно је извршити одржавање локалних 
макадамских путева на којима се одвија аутобуски саобраћај, обиљежавају традиционалне 
прослове (НОР-а, Команда) као и локалне путеве за села . 
Избором најповољнијег понуђача за одржавање локалне путне мреже добијене су јединичне  
цијене   за извођење одређених радова на одржавању локалане путне мреже.  
Преглед појединих јединичних цијена за извођење радова на одржавање локалне путне 
мреже: 

- набавка каменог материјала испод 100мм --------------------------------- 29,25 КМ / м3 
- рипање и утовар материјала --------------------------------------------------     2,51 КМ /м3 
- превоз каменог материјала (од 10-15км) ----------------------------------     5,26 КМ /м3 
- планирање каменог материјала ---------------------------------------------     1,75 КМ /м3 

 
Из горе наведених цијена произлази да је за 1,0 м3 потребно утрошити 9,52 КМ за камени 
материјал који би се користио са локалних позајмишта у коришћењу општине Костајница. 
Али треба узети у обзир да цијели износ планираних средстава се не може расподјелити 
само на насипање каменим материјалом већ треба извршити чишћење банкина, 
поравнавање трасе булдозером, сјечење шибља , прочишћавање путних канала , 
прочишћавање пропсута и сл. 
Због ограничених средстава овим програмом се предвиђају само они неопходни радови како 
би се стање пута довело у нормалну функцију а то су : поравнавање трасе пута булдозером, 
чишћење банкина и насипање каменим материјалом. 
 
Цијена ових радова износи: 
1 сат рада грејдера је ------------------------------------------76,05 КМ /сат 
1 сат рада булдозера ------------------------------------------ 58,50 КМ /сат 
 
Потребно је извршити чишћење банкина грејдером на више локалних путева а по процјени 
би то износило цца 20 сати х 76,05 КМ = 1.521,00 КМ. 
Потребно је извршити чишћење зараслих дионица некатегорисаних јавних путева и по 
процјени за ове радове треба цца 30 сати рада булдозера х 58,50 КМ = 1.755,00 КМ 
 
Чишћење банкина -------------------------------------------1.521,00 КМ 
Рад булдозера        ------------------------------------------ 1.755,00 КМ 
                                                          _______________________________ 
                                                          УКУПНО                3.276,00 КМ 
Изузимајући радове на крпању ударних рупа чија цијена би по процјени износила 3.644,55 
КМ, који ће бити одрађени  из других извора финансирања, произлази да за пресипање 
локалних путева се може располагати са износом од 11.724,00 КМ : 9,52 КМ = 1231 м3 
каменог материјала.(1200 м3) 
 
Из свега горе наведеног даје се следећи приједлог одржавања локалних и некатеогорисаних 
путева за 2009. годину. 
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Редни 
број 

Ознака 
пута или 

назив пута 

Планирана дионица путног 
 правца за одржавање 

Опис Планирана 
количина 

м3 
1.   Л-03 Тавија -Гумњани Гробљева коса – Гумњани 

(до раскрснице иза гробља) 
 

80 
2. Л-02 Горња Слабиња - Календери Раскрсница за Календере- 

до краја села (Малеши) 
 

100 
3. Л-01 Мракодол – М. Поље Од краја асфалта у 

Мракодолу до села М.Поље 
100 

4. Л-04 Петриња - Баринац Од краја асфалта до 
Баринца  

40 

5. Л-06 Петриња -Калећани Од краја асфалта до 
мостића (иза куће Зец) 

40 
 

6. Л-11 Р-475 - Команда Од Р-475 до Команде 
Баљске чете 

60 

7. Л-14 Подошка од Р-475 кроз село Подошку 
па поновно излаз на Р-475 

 
60 

8. Л-16 Тавија – Г. Слабиња Г.Слабиња (репетитор) до 
засеока Боројевића 

50 

9. Л-17 Горња Слабиња  Од Р-475 и спој  са 
локалним путем Баљ ,Л-07 

70 

10. Л-07 Тавија - Голобрађе Од Р-475 (Стијаци) до 
асфалта код репетитора 

60 
 

 11. Л-02 Календери- М.Поље Одвојак према Рисојевића 
јарку и спој на М.Поље 

90 

12. Нек.пут 
Бришевци 

Бришевци (Мракодол) Бришевци –сеоско гробље 40 

13. нек.пут.   Костајница нек. пут према плажи 
«Пирало» 

20 

14. нек. пут   Тавија нек. пут према Комљеновић 
Стевану 

20 

15 нек. пут  Костајница нек. пут одвојак улице 
Ранка Шипке 

10 

16 нек. пут Петриња нек. пут према сеоском 
гробљу 

40 

     

17 нек. пут Мракодол нек. пут у село Мракодол 
(Тркуље) 

30 

18. нек.пут  Гумњани нек. пут у Гумњани према 
Слијепац Ранку 

30 

19. нек. пут.  Тавија Ташли бунар- Тавија 40 
20 нек. пут Тавија - Мракодол дио пута од куће Раде 

Дејановић до споја са 
локалним путем л-05 

30 

21. нек. пут  Костајница - Мракодол Од гумњанске улице до 
пута према Станићима 

30 

22. нек. пут  Тавија Од дома у Тавији до гробља 
(Стијачко) 

30 
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 Усвојени захтјеви  од стране одборника   на сједници СО-е, за санацију додатних 
путева и улица  и то: 
 
 

23. нек. путеви  Петриња Спојеви пута између М-
14 и локалног пута у 
селу Петриња 

30 

24. нек.пут Зовик од Р-475 (Зовик) до 
краја кућа у селу Зовик 

50 

25. мак.улица Дио мак.улице Ж.Ф.Т. Макадамски дио улице 
Ж.Ф.Т. између  два 
асфалта 

30 

26. локални пут 
Л-05 

Костајница-Свети Вид-
Гумњани 

Од асфалта у 
Бубњарици до Брдара 

40 

СВЕУКУПНО        1220 м³                                 
 
 

Изградња нових путева и улица  ће се регулисати посебном Одлуком када се створе 
финансијски и остали услови (изведбена пројектна документација, одобрења за изградњу и 
сл.). 

План и програм рада зимске службе је раелизиран у току 2008 и 2009. године па тако 
није предмет обраде у овом програму а нови план и програм зимске службе биће урађен у 
току октобра 2009. године. 
 
 
 
У Костајници, 22.03.2009. године 
 
 
 
  Приједлог програма урадило Одјељење за општу управу. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
Број: 01-013-196/09 
Датум: 30.06.2009. 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б Костајница («Службени гласник 
општине Б.Костајница»,број:12/05) Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној  дана  30.06.2009.доноси 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

Члан 1. 
 Усваја се Програм новелирања  постојећих и израде  нових општинских   
прописа из области  вода и заштите околиша. 
 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке је Програм  новелирања  постојећих и израде  нових 
општинских   прописа из области  вода и заштите околиша. 

 
 
 

 
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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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за анализу прописа из области ВОС-а 

 

Датум: 16.06.2009. године  

 

П Р О Г Р А М  
НОВЕЛИРАЊА ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗРАДЕ НОВИХ ОПШТИНСКИХ 

ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДА И ЗАШТИТЕ ОКОЛИША 

 

 
Након Ваше допуне Програма новелирања постојећих прописа из области Вода и 

околишне санитације Комисија за анализу прописа из области ВОС-а  сачинила је нови 

допуњени програм. 

 

 

A) Надлежност и обавезе општине у доношењу прописа и планских докумената који 

проистичу из Законских прописа Републике Српске 

 

► Комисија за анализу прописа из области Вода и околишне санитације је анализирала 

Законске и подзаконске прописе којим се уређује област ВОС-а и утврдила да су на нивоу 

Републике Српске на снази слиједећи прописи: 

1.Закон о комуналним дјелатностима («Службени гласник РС» број:11/95,18/95,51/02) 

2.Закон о комуналној полицији («Службени гласник РС» број: 85/03) 

3.Закон о комуналним таксама («Службени лист БиХ» број: 21/77,35/88,16/89) 

4.Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС» број:53/02,65/08) 

5.Закон о водама («Службени гласник РС» број:50/06) 

7.Закон о заштити природе («Службени гласник РС» број:50/02,34/08) 

8.Закон о заштити животне средине – пречишћени текст («Службени гласник РС» 

број:28/07,41/08) 

9.Закон о заштити ваздуха («Службени гласник РС» број:53/02) 

10. Закон о цивилној заштити («Службени гласник РС» број:26/02,39/03) 

 

► На основу напред наведених законских прописа Комисија је утврдила да општина 

Костајница није извршила слиједеће обавезе: 

 

■ Закон о комуналним дјелатностима: 

- овим Законом је прописана обавеза општине да организовано обезбиједи обављање 

комуналних дјелатности, као и могућност да општине прогласе неке од комуналних 

дјелатности као дјелатности од посебног интереса, 

- општина Костајница није утврдила јединицу мјере и није прописала начин 

образовања цијена комуналних производа и услуга – члан 13. став 2, 

- није прописала обавезу плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње – члан 15. став 1; 
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-  општина Костајница није донијела одлуку о формирању цијена комуналних  

     производа и   услуга – члан 13. став 3; 

-    општина Костајница није донијела  одлуку о комуналној накнади – члан 15.    

     став 1.; 

- општина Костајница није донијела одлуку о повјеравању обављања комуналних 

дјелатности  - члан 3. 

 

■ Закон о комуналној полицији: 

- правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној 

служби општине Костајница («Службени гласник општине Костајница», број:2/09) 

предвиђено је радно мјесто  - Комунални полицајац. 

 

■ Закон о комуналним таксама: 

- донесена нова одлука о комуналним таксама («Службени гласник општине 

Костајница» број: 4/09) којом је стара Одлука о комуналним таксама стављена ван 

снаге. 

 

■ Закон о управљању отпадом : 

- јединице локалне самоуправе доносе локалне планове управљања који морају бити у 

сагласности са стратегијом управљања отпадом; 

- општина Костајница није донијела Одлуку о управљању отпадом – члан 35.; 

- општина није донијела Локални план управљања отпадом – члан 9. став 3. 

 

■ Закон о водама : 

- овим Законом је прописано да локалне самоуправе утврђују водне објекте који могу 

бити у њиховом власништву – члан 16.став 3; 

- Скупштине општина доносе одлуке о одвођењу отпадних вода – члан 68. став 3, 

Одлуку о заштити изворишта члан 75. став 2, купалишта проглашава локална 

самоуправа члан 77. став 2, општине регулишу управљање водним добром, уређење 

водотока и других вода и одржавање водних објеката члан 89; 

- Општина Костајница није донијела Одлуку о одвођењу отпадних вода на подручју 

општине, такођер није регулисано управљање водним добром, уређење водотока и 

других вода и одржавање водних објеката из надлежности општине; 

     -     Општина Костајница није донијела одлуку о управљању водним добром. 

 

■ Закон о заштити животне средине: 

- овим Законом је предвиђено да су општине обавезне да донесу програме заштите 

животне средине – члан 51. став 1; 

- општина Костајница није донијела Програм заштите животне средине. 

 

■ Закон  заштити природе;  

- Законом је предвиђено да су општине у обавези да донесу План  заштите природе 

члан 15. став 4; 

- општина Костајница није донијела План заштите природе. 

 

 ■ Закон о заштити ваздуха: 

- предвиђено је да се донесе план заштите ваздуха - члан 10. ; 

- општина Костајница није донијела План заштите ваздуха. 
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■ Закон о цивилној заштити, 

- предвиђено је да општине доносе Програм цивилне заштите који мора бити 

усаглашен са Републичким програмом цивилне заштите - члан 24.; 

- општина није донијела Програм цивилне заштите општине; 

- није усвојен јединствен План цивилне заштите; 

- усвојени су План спашавања на води и под водом, План противпожарне заштите, 

План спашавања животиња и план спашавања из рушевина. 

 

► Преглед важећих општинских прописа: 

 

1. Одлука о комуналном реду («Службени гласник општине Костајница» број: 1/04, 

5/07), 

2. Одлука о санитарном минимуму («Службени гласник општине Костајница» број: 

4/01), 

3. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Службени гласник општине 

Костајница» број: 8/07), 

4. Одлука о промјени облика организовања  КЈП «Комунално» Костајница («Службени 

гласник општине Костајница» број: 14/06), 

5. Одлука о комуналним таксама («Службени гласник општине Костајница» број: 4/09), 

6. Одлука о забрани паркирања на зеленим површинама («Службени гласник општине 

Костајница» број: 2/05), 

7. Одлука о плану кориштења јавних површина као и условима и начину кориштења 

јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта («Службени гласник 

општине Костајница» број: 3/05), 

8. Одлука о уређењу простора («Службени гласник општине Костајница» број: 2/05), 

9. Одлука о заштити изворишта воде за пиће Мраово поље («Службени гласник 

општине Костајница» број: 12/07), 

10. Одлука о организовању и функционисању цивилне заштите општине Костајница 

број:08-081-112/02 од 06.02.2002. године, 

11. План спашавања на води и под водом, број:02-020-1349/07 од 17.10.2007, 

12. План против пожарне заштите, 

13. План спашавања животиња, 

14. Спашавање из рушевина, 

15. Нацрт Одлуке о водоснабдјевању  на сеоском подручју («Службени гласник општине 

Костајница» број: 4/09). 

 

Б) Анализа важећих општинских прописа и планских докумената из области       

     вода и заштите околиша укључујући њихово провођење 

 

► Одлука о комуналном реду ( «Службени гласник општине Костајница», број: 1/04,5/07) 

- Овом одлуком прописују се услови и начин одржавања чистоће на јавним 

површинама, кориштење јавних површина за обављање допуштених дјелатности на 

отвореном простору, услови и начин уклањања снијега са јавних површина, као и 

услови и начин обезбјеђења хигијенске диспозиције отпадних материјала. Овом 

Одлуком су обухваћене и следеће дјелатности из области вода и заштите околиша: - 

уређење јавних површина , 

                             - одвожење и депоновање отпада из стамбених и пословних простора, 

                       - пречишћавање и одвођење отпадних вода. 
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- У току је израда Одлуке о проширењу и коначном рјешавању статуса «Градског гробља» 

(надлежност, пројектовање, уређење, проширење, газдовање). 

- Програмом рада Народне Скупштине Републике Српске за 2009. годину  предвиђена је 

измјена и допуна Закона о комуналним дјелатностима у 3 кварталу. Након измјена Закона 

потребно је постојећу Одлуку новелирати и прилагодити позитивним законским прописима.   

 

► Одлука о санитарном минимуму (“ Службени гласник општине Костајница” број: 4/01) 

- овом одлуком се у циљу заштите здравља грађана те спречавања и сузбијања заразних 

болести на подручју општине Костајница прописују минимални санитарно-хигијенски 

услови и мјере у областима које нису регулисане другим прописима.  

Санитарно-хигијенски услови у смислу ове одлуке су: 

- одржавање чистоће и других санитарно-хигијенских услова на јавним и другим 

мјестима 

- обезбјеђење санитарно-хигијенских услова и мјера за држање домаћих животиња и 

кућних љубимаца 

- хигијенске диспозиције отпадних вода (оборинске, фекалне, индустријске) 

- обезбјеђење мјера за заштиту изворишта и вода за пиће, водотока, земљишта и 

ваздуха 

- обезбјеђење санитарно-хигијенских услова у прозводњи и промету животних 

намирница и предмета опште употребе. 

Скупштина општине Костајница је у програму рада за 2009. годину предвидјела усклађивање 

ове одлуке са позитивним законским прописима 

 

►Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (“Службени гласник општине Костајница”, 

број: 8/07) 

- овом одлуком се прописује начин кориштења станова, пословних и гаражних 

простора у стамбеним, стамбено-пословним зградама као и заједничких дијелова и 

уређаја који се налазе у зградама, те земљишта које служи редовној употреби зграда 

на подручју општине Костајница, а све у циљу одржавања реда, мира и чистоће. 

- ова одлука се само једним мањим дијелом односи и на област вода и заштите 

околиша, када су у питању одржавања заједничких инсталација и уређаја у стамбеним 

зградама (водовод, канализација), те одржавање и чишћење дворишних простора 

стамбених зграда. 

 

 ► Одлука о промјени облика организовања КЈП “Комунално” Костајница (“Службени 

гласник општине Костајница”, број:14/06) 

- овом одлуком је извршена промјена облика организовања КЈП “Комунално” 

Костајница у акционарско друштво 

► Одлука о комуналним таксама («Службени гласник општине Костајница» број: 4/09) 

- донесена је нова  Одлука о комуналним таксама којом је пријашња Одлука о 

комуналним таксама («Службени гласник општине Костајница», број:5/03,1/04 и 3/08) 

стављена ван снаге.  

- овом одлуком су утврђене комуналне таксе за кориштење одређених предмета и 

услуга које су утврђене тарифом комуналних такса. 

 

► Одлука о заштити изворишта воде за пиће Мраово поље (“Службени гласник општине 

Костајница”, број:12/07) 

- овом одлуком је регулисано само једно извориште воде за пиће на подручју општине 

Костајница 

- потребно је донијети Одлуке и за друга изворишта 
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► Одлука о организовању и функционисању цивилне заштите општине Костајница ( број:08-

081-112/02 од 06.02.2002. године) 

- ова одлука је донесена на основу Закона о цивилној заштити 

В) Програм новелирања постојећих и израде нових општинских прописа и планских 

докумената из области вода и заштите околиша 

 

► Одлука о комуналном реду 

- потребно је  одлуку прилагодити позитивним законским прописима 

- носилац израде Одјељење за општу управу 

- планирано да се измијени до краја 2009. године 

 

► Одлука о санитарном минимуму  

- такођер као и претходну одлуку потребно је ускладити са позитивним законским 

прописима како би била примјењива 

- ноцилац израде: Одјељење за општу управу 

- рок доношења: крај 2009. године 

 

► Потребно је донијети одлуке о заштити изворишта воде за пиће. За сада постоји само 

Одлука о заштити изворишта Мраово поље 

- носилац израде. Одјељење за општу управу, Комунално предузеће 

- рок израде: прва половина 2010. године 

 

►Потребно је донијети Одлуку о заштити од пожара 

- носилац израде: Цивилна заштита, ДВД 

- рок израде: прва половина 2010. година 

►Одлука о мјерама заштите од пожара 

- носилац ЦЗ и ДВД 

- рок израде: прва половина 2010. година 

►Одлука о проширењу и коначном рјешавању статуса “Градског гробља”                       

( надлежност, пројектовање, уређење, газдовање, проширење) 

- носилац: Начелник општине 

- рок израде: први квартал 2009. године 

 

У изради општинских прописа из области вода и заштите околиша, осим општинских 

служби учествоваће и јавна предузећа и установе са подручја општине. Потребно је и 

мотивисати грађане са подручја општине како би се омогућило и њихово учешће у изради 

одлука. 

 

Г) Мјере и радње на изради и реализацији прописа новелирања постојећих и 

доношења    нових општинских  прописа и планских докумената из области вода и 

заштите околиша 

 

У програму рада Скупштине општине Костајница за 2009. годину није предвиђена ни 

једна од наведених тема које су предвиђене Законским прописима. 

 

► Код израде нових одлука и новелирања постојећих ради усклађивања са 

позитивним законским прописима потребно је обезбиједити следеће: 

 

■ I фаза – иницијатива 
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 - иницијативу за доношење Одлуке могу дати: СО-е, Начелник, одборници, општинска 

одјељења, одсјеци, грађани и невладине организације 

 

■ II фаза – израда нацрта 

- надлежно одјељење или одсјек који је носилац израде одлуке, врши израду нацрта одлуке 

 

■ III – Усвајање на сједници Скупштине општине 

 

► Општина Костајница ће по усвајању Закона о преносу права својине на капиталу 

Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне 

самоуправе који је упућен по хитном поступку,  чије се усвајање у најскоријем периоду 

очекује  предузети следеће радње: 

-организовати и ускладити опште акате са важећим законима, од стране предузећа која то 

нису завршила и подношење одговарајућих пријава надлежним јавним регистрима, 

-поднијети пријаву надлежним јавним регистрима за упис промјене оснивача, односно 

акционарима или члана, од стране предузећа која су окончана поступак организаовања и 

усклађивања са важећим законима. 

 

 

 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Свјетлана Бајалица, дипл.правник 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

Број: 01-013-195/09. 

Датум: 30.06.2009. 

 

 

 На основу члана 56. Статута општине Б Костајница («Службени гласник општине 

Б.Костајница»,број:12/05) Скупштина општине Костајница на сједници одржаној  дана 

30.06.2009. године  доноси 

 

О Д Л У К У 
 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за припрему  потребних  аката у сврху  усклађивања 

организације Јавних предузећа којих је оснивач општина Костајница са законским 

прописима, у следећем саставу: 

 

 1.Свјетлана Бајалица, предсједник, 

 2.Тања Деветак, члан, 

 3. Анђелко Ераковић,члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак именоване комисије је да припреми потребну документацију како би се  

извршила  промјена облика организовања и ускладила организација јавних предузећа којих је 

оснивач општина Костајница( ЈП « Радио Костајница « и ЈП « Банијапромет».)   са Законом о 

јавним предузећима , Законом о предузећима и Законом о систему јавних служби и иста 

усвојила на сједници Скупштине општине. 

 

Члан 3. 

 Крајњи рок за припрему потребних  докумената у сврху усклађивања организације  

јавних предузећа којих је оснивач општина Костајница са законским прописима је 

30.09.2009.године. 
 

Члан 4. 

 Након усвајања потребних аката задужују се директори јавних предзузећа да изврше 

потребе активности како би се наведене промјене регистровале у  надлежном суду и 

евидентирале код  надлежног министарства. 

 

Члан 5. 

 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 

Број: 01-013-194/09. 

Датум:30.06.2009  

 

 

 На основу члана 4.став 2. Закона о социјалној заштити ( « Службени гласник 

Републике Српске «,број: 5/93), члана 18. став 1 тачка 1 и тачка 3., члана 30 став 1 алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи( « Службени гласник Републике Српске « број:101/04, 42/05 и 

118/05), члана 56. Статута општине Б. Костајница ( « Службени гласник општине 

Б.Костајница», број: 12/05) , Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

30.06.2009 године,усвојила је  

 

 

О Д Л У К У 
о додатним видовима социјалне заштите 

 

 

      Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се додатни видови социјалне заштите за кориснике  

социјалне заштите на подручју општине Костајница. 

 

      Члан 2. 

 У додатне видове социјалне заштите спадају: 

 

1. Активности по основу реализације   пројекта « Социјализација и рекреација 

дјеце и омладине“ за : 

- дјецу побједнике на регионалним и општинским такмичењима                                                   

дјецу из породице са лошим материјалним статусом 

-     дјецу са посебним потребама,   

- дјецу  из многочланих породица, 

- дјецу из функционално и структурално поремећених породица, 

- дјецу корисника додатка за дјецу, 

- дјецу ометену у физичком и психичком развоју. 

Активности из тачке 1.овог члана односе се на подршку општине у виду обезбјеђења 

џепарца за дјецу , израде колективног пасоша, учешћа  у трошковима превоза дјеце до 

мјеста поласка и набавку неопходне сезонске гардеробе.                                                                      

 

2. Љетовање и зимовање дјеце на Сицилији: 

- превоз дјеце без родитељског старања и дјеце из породица са лошим материјалним 

статусом са мјеста поласка , тј.  из Костајнице до Бањалуке и у повратку са 

Сицилије из  Бањалуке до Костајнице. 

  

3. Помоћ у набавци уџбеника и школског прибора за: 

      -     дјецу из вишечланих породица са лошим материјалним статусом,  

-     дјецу из породице са лошим материјалним статусом , а корисници су неког од 

права из Закона о социјалној заштити, 
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- дјецу без родитељског старања,  

- дјецу погинулих бораца и РВИ прве и друге категорије која остварују право на 

додатак  за дјецу. 

 

4. Субвенција за набавку огревног дрвета: 

- корисницима новчане помоћи, 

- лицима смјештеним у основној школи у Календерима, 

- корисницима додатка за помоћ и његу другог лица чији мјесечни приход не 

прелази износ новчане помоћи за појединце, 

- породицама са лошим материјалним и здравственим статусом које имају 

малољетну дјецу. 

 

5. Субвенција за плаћање станарине 

 

Члан 3. 

Поступак за остваривање  додатних видова социјалне заштите покреће се на захтјев  лица, 

законског заступника или стараоца или Центар за социјални рад покреће по службеној 

дужности када сазна о потреби да се неком лицу пружи социјална заштита. 

 

Члан 4. 

Начелник општине ће посебном одлуком утврдити висину новчаних  помоћи и 

субвенција за поједине ставке наведене у овој Одлуци за сваку годину , а на основу 

буџетског захтјева и планираног буџета општине за текућу годину. 

 

      Члан 5. 

  

 Новчана средства за додатне видове социјалне заштите обезбједиће се из буџета 

општине и сваки вид помоћи ће имати своју субаналитику. 

 

      Члан 6. 

 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:01-013-193/09. 

Датум: 30.06.2009. 

 

 На основу члана 6. став 2. и став 4 ,а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске (« Службени гласник Републике Српске 

«,број:41/03),члана 5 став 1. под ђ) , члана 8. Закона о јавним предузећима («Службени 

гласник Републике Српске «,број: 75/04) , члана 8. Статута Комуналног предузећа 

«Комунално»ад Костајница и члана 56 .Статута општине Б. Костајница («Службени гласник 

општине Б. Костајница»,број: 12/05), Скупштина општине на сједници одржаној дана 

30.06.2009. године   донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за избор и именовање Надзорног одбора 

Комуналног предузећа  « Комунално»ад Костајница 
           
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критерији за избор и именовање 

Надзорног одбора Комуналног предузећа «Комунално» ад Костајница . 

 Под критеријима за именовање из предходног става сматрају се: степен образовања 

,стручно звање ,радно искуство и други услови и стандарди утврђени Законом о 

министарским ,владиним и другим именовањима РС и овом Одлуком ,а који су битни за 

правилно и успјешно вршење функције. 

 

Члан 2. 

 Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 

услове и критерије утврђене Законом о министарским,владиним и другим именовањима РС, 

Статутом Комуналног предузећа «Комунално « ад Костајница и овом Одлуком. 

       

1. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 

- Да су држављани РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година , 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти  у Би Х  и 

РС (било на нивоу државе или ентитета)као резултат дисциплинске мјере  у 

периоду од три године прије дана објављивања  јавног конкурса  за  

упражњену позицију 

- да нису под оптужницом  међународног суда  за ратне злочине у бившој 

Југославији  ( члан IX  тачка 1. Устава Босне и Херцеговине), 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање 

функције, 

- кандидат не може обављати  дужност, активности или бити на положају који 

доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, влаидним и 

другим именовањима РС и Законом о сукобу интереса у институцијама власти 

БиХ. 
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  2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
- Висока,виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави КП» Комунално»ад Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада  Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

Члан 3. 

 У Надзорни одбор КП «Комунално» ад Костајница именују се три члана , а у складу 

са Законом о јавним предузећима ,Статутом КП «Комунално» ад Костајница и овом Одлук 

м. 

      Члан 4. 

 Надзорни одбор ,на основу проведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за 

избор ,именује Скупштина општине Костајница која представља Скупштину предузећа КП» 

Комунално»ад Костајница.  

      Члан 5. 

 Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима утврђеним 

овом Одлуком. 

      Члан 6. 

 У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу,за који се спроводи поступак избора ,те лица која су упозната са Законом о 

министарским и владиним именовањима РС: 

 

      Члан 7. 

 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 

 Комисија за избор се именује актом Скупштине општине . 

 У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне 

службе општине ,а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке. 

 

      Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Костајница». 

 

 

 

 

 

 

               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                       Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013-192/09. 

Датум: 30.06.2009.  

 

 На основу члана 9. Закона о министарским ,владиним и другим именовањима 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске «,број: 41/03) и члана 56. Статута 

општине Б.Костајница («Службени гласник општине Б. Костајница»,број:12/05) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана  30.06.2009. године   донијела је 

 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор Надзорног одбора 

КП «KОМУНАЛНО»ад Костајница 
 

 

 

Члан 1. 

 Овом  Одлуком регулишу се услови и поступак за именовање комисије за избор у 

сврху провођења поступка попуне упражњеног мјеста Надзорног одбора  КП «Комунално» 

ад Костајница. 

 

     Члан 2. 

 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 

Надзорног одбора  КП «Комунално» ад Костајница,након расписаног конкурса ,у следећем 

саставу: 

 

 1.Тања Деветак, предсједник, 

 2.Жељко Палија, члан, 

 3.Мирсад Ковачевић, члан, 

 4.Бранка Грубљешић, члан, 

 5.Исмет Боснић,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс,да сачини 

листу са ужим избором кандидата који испуњавају критерије за избор,по потреби прикупи 

додатне податке о кандидатима ,обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи 

ранг-листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању Надзорног одбора КП « Комунално»ад Костајница. 

 

 

     

Члан 4. 

 У спровођењу поступка за избор Надзорног одбора   , Комисија за избор провјерава и 

утврђује редослијед кандидата на основу стручне способности. 
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Члан 5. 

 Комисија за избор престаје са радом даном именовања Надзорног одбора           КП « 

Комунално» ад Костајница. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Костајница» 

 

 

 

 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013-191/09. 

Датум: 30.06.2009. 

 

 На основу члана 6. став 2. и став 4 ,а у вези са чланом 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске (« Службени гласник Републике Српске 

«,број:41/03),члана 5 став 1. под ђ) , члана 8. Закона о јавним предузећима («Службени 

гласник Републике Српске «,број: 75/04) , члана 10. Статута  ЈП „Банијапромет“ Костајница и 

члана 56 .Статута општине Б. Костајница («Службени гласник општине Б. Костајница»,број: 

12/05), Скупштина општине на сједници одржаној дана  30.06.2009. године   донијела је: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за избор и именовање Надзорног одбора 

ЈП „Банијапромет“ Костајница 

           
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критерији за избор и именовање 

Надзорног одбора  ЈП „Банијапромет“  Костајница . 

 Под критеријима за именовање из предходног става сматрају се: степен образовања 

,стручно звање ,радно искуство и други услови и стандарди утврђени Законом о 

министарским ,владиним и другим именовањима РС и овом Одлуком ,а који су битни за 

правилно и успјешно вршење функције. 

 

Члан 2. 

 Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 

услове и критерије утврђене Законом о министарским,владиним и другим именовањима РС, 

Статутом  ЈП „Банијапромет“  Костајница и овом Одлуком. 

       

2. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 

- Да су држављани РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година , 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти  у Би Х  и 

РС (било на нивоу државе или ентитета)као резултат дисциплинске мјере  у 

периоду од три године прије дана објављивања  јавног конкурса  за  

упражњену позицију 

- да нису под оптужницом  међународног суда  за ратне злочине у бившој 

Југославији  ( члан IX  тачка 1. Устава Босне и Херцеговине), 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање 

функције, 

- кандидат не може обављати  дужност, активности или бити на положају који 

доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, влаидним и 

другим именовањима РС и Законом о сукобу интереса у институцијама власти 

БиХ. 
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  2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
- Висока,виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави ЈП „Банијапромет“ Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада  Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

Члан 3. 

 У Надзорни одбор ЈП „Банијапромет“  Костајница именују се три члана , а у складу са 

Законом о јавним предузећима ,Статутом ЈП „Банијапромет“  Костајница и овом Одлуком. 

      Члан 4. 

 Надзорни одбор ,на основу проведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за 

избор ,именује Скупштина општине Костајница која представља Скупштину предузећа ЈП 

„Банијапромет“  Костајница.  

      Члан 5. 

 Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима утврђеним 

овом Одлуком. 

      Члан 6. 

 У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу,за који се спроводи поступак избора ,те лица која су упозната са Законом о 

министарским и владиним именовањима РС: 

 

      Члан 7. 

 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 

 Комисија за избор се именује актом Скупштине општине . 

 У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне 

службе општине ,а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке. 

 

      Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Костајница». 

 

 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

               Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:01-013-190/09. 

Датум: 30.06.2009. 

 

 

 На основу члана 9. Закона о министарским ,владиним и другим именовањима 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске «,број: 41/03) и члана 56. Статута 

општине Б.Костајница («Службени гласник општине Б. Костајница»,број:12/05) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана  30.06.2009. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор Надзорног одбора 

ЈП „Банијапромет“  Костајница 
 

 

 

Члан 1. 

 Овом  Одлуком регулишу се услови и поступак за именовање комисије за избор у 

сврху провођења поступка попуне упражњеног мјеста Надзорног одбора  ЈП „Банијапромет“  

Костајница. 

 

     Члан 2. 

 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 

Надзорног одбора  ЈП „Банијапромет“  Костајница,након расписаног конкурса ,у следећем 

саставу: 

 

 1.Свјетлана Бајалица,предсједник, 

 2.Слободан Ђурић,члан, 

 3.Горан Милијевић, члан, 

 4.Емина Мушић,члан, 

 5.Ефраим Подиновић,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак комисије за избор је да размотри приспјеле пријаве на конкурс,да сачини 

листу са ужим избором кандидата који испуњавају критерије за избор,по потреби прикупи 

додатне податке о кандидатима ,обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи 

ранг-листу кандидата СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању Надзорног одбора  ЈП „Банијапромет“  Костајница. 

 

Члан 4. 

 У спровођењу поступка за избор Надзорног одбора , Комисија за избор провјерава и 

утврђује редослијед кандидата на основу стручне способности. 
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Члан 5. 

 Комисија за избор престаје са радом даном именовања Надзорног одбора                       

ЈП „Банијапромет“  Костајница. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Костајница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                  Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                      
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 6. Закона о министарским ,владиним и другим именовањима 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске «,број: 41/03),  члана 121. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 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 
30.06.2009. године  донијела је  
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за  провођење поступка  за пријем службеника у 

Административну службу општине Костајница 
 

I 
 Овом  Одлуком регулишу се услови и поступак  попуне упражњених радних мјеста 
службеника   у Административној служби  општине Костајница. 
 

II 
 Сви кандидати  за пријем на упражњена  радна мјеста   морају испуњавати опште и 
посебне  услове прописане Законом  о локалној самоуправи  и Правилником  о организацији  
и систематизацији радних мјеста  Административне службе општине Костајница. 

III 
 Након одржане сједнице СО-е на којој ће се именовати  Комисија за провођење 
поступка  , Начелник  општине ће објавити јавни конкурс за попуну упражњених  радних 
мјеста у складу са чланом 119. и 120. Закона о локалној самоуправи. 
 

IV 
 За избор кандидата на упражњена  радна  мјеста  именује се  Комисија  за избор од 
пет чланова и то: 
 1.Тања Деветак,предсједник, 
 2.Дамир Шевић,члан, 
 3.Стево Пушкар, члан, 
 4.Зоран Бајалица,члан, 
 5.Хаседа Суљановић,члан. 

V 
 Задатак Комисије за провођење  поступка је да  размотри приспјеле пријаве на 
конкурс,да сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за 
именовање,по потреби прикупи додатне податке о кандидатима ,обави интервјуе са 
кандидатима и након тога предложи ранг-листу кандидата  Начелнику општине  на 
разматрање и доношење коначне Одлуке о избору и  пријему службеника у радни однос у 
Административној служби општине Костајница. 
 

VI 
 Комисија  за провођење поступка  престаје са радом  даном пријема службеника    у 
радни однос  у Административној служби општине Костајница. 
 

VII 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Костајница“. 
 
Број: 01-013-189/09. 
Датум, 30.06.2009.                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 25., члана 28. и члана 69.став 1.и став 2. Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник РС“, бр. 6/09) и члана 25.став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број: 93/06) и члана 56. 
Статута општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 
12/05)  , Скупштина општине  Костајница  на сједници одржаној дана  
30.06.2009.године доноси 

 

П Р О Г Р А М 
АГРОТЕХНИЧКИХ МЈЕРА ПРОТУПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, ШУМАМА И ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Под агротехничким мјерама  подразумијевају се мјере које се морају 
спроводити на пољопривредном земљишту и то: 

- мјере спречавања ерозије земљишта водом, 
- мјере спречавања закоровљености и обрастања вишегодишњим 

растињем и  
- мјере одржавања каналских мрежа. 

 
Мјере заштите од пожара  на пољопривредном земљишту, шумама и 

шумском земљишту, су мјере које се морају проводити да би се спријечила појава и 
ширење пожара. 

 
Агротехничке мјере на пољопривредном земљишту и мјере заштите од 

пожара на пољопривредном земљишту, шумама и шумском земљишту дужни су 
спроводити: 

-власници, посједници или корисници пољопривредног земљишта (у даљем 
тексту:  власници) и  

- власници шума и шумског земљишта. 
 

1. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ ВОДОМ 
 
Власници пољопривредног земљишта дужни су одржавати дугогодишње 

засаде и вишегодишње културе, подигнуте ради заштите земљишта од ерозије 
водом. 

Због заштите земљишта, забрањује се сјећи дугогодишње засаде подигнуте  
ради заштите земљишта од ерозије водом, осим сјече из агротехничких разлога. 

 
2. МЈЕРЕ СПРИЈЕЧАВАЊА ЗАКОРОВЉЕНОСТИ И ОБРАСТАЊА 

ВИШЕГОДИШЊИМ РАСТИЊЕМ 
 

Власници пољопривредног земљишта, ради спријечавања обрастања 
земљишта коровима и вишегодишњим растињем, дужни су предузимати сљедеће 
мјере: 

- редовно преоравати, окопавати и косити коров, те крчити вишегодишње 
растиње и 
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- прскањем хербицидима са зелене листе хербицида  које је одобрило 

Министарство пољопривреде, који нису толико штетни по земљиште и 
околину  и у количинама које прописују  произвођачи  истих, вршити  
уништавање  корова и вишегодишње растиње. 

 
3. МЈЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ 

 
Власници пољопривредног земљишта, ради одржавања канала у функцији 

одвода вишка воде и одржавања изведених система дренаже, дужни су предузети 
сљедеће мјере: 

- обрађивати пољопривредно земљиште на начин да се не оштети намјена 
канала за одвод вишка воде и 

- обрађивати пољопривредно земљиште на начин да се не оштети 
изведени дренажни систем за побољшање водо-заштитних особина 
земљишта. 

 
4. МЈЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА 

 
Пољским путем сматра се сваки некатегорисани пут, који се користи за 

прилаз на пољопривредно земљиште, а којим се служи већи број корисника. 
Пољски пут се одржава на начин утврђен посебном Одлуком о 

некатегорисаним путевима. 
 

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, 
ШУМАМА И ШУМСКОМ ПУТУ 

 
Власници пољопривредног земљишта дужни су, ради спријечавања појаве 

и ширења пожара на пољопривредном земљишту, предузимати сљедеће мјере: 
- уклањати суве биљне остатке након проведених агротехничких мјера у 

трајним засадима, поменуту мјеру извршити обавезним заоравањем 
биљних остатака и  

- уз међу, преорати или очистити земљиште затрављено сувим биљем и 
биљним отпадом, ради спрјечавања ширења пожара на околно 
земљиште. 

 
Физичка лица, која управљају, односно лица која су власници шума и шумског 

земљишта, дужна су планирати и спроводити сљедеће превентивне мјере заштите 
од пожара и то: 

- у времену повећане опасности вршити надзор обиласком, те сарађивати с 
развијеним системом осматрања, као и службама узбуњивања и 
ватрогасним јединицама (добровољним и професионалним) у циљу 
откривања, обавјештавања, коришћења опреме и гашења пожара, 

- поставити знакове упозорења, уредити и означити мјесто осматрања, 
- правовремено његовати састојине, прорјеђивати састојине, уклањати 

осушена стабла, те кресати и уклањати суве гране, према правилима 
струке, уз присуство лица за обављање стручних послова у шумарству, 

- успоставити шумскиред након сјече, скупљати суве биљне остатке након 
чишћења шума и одржавати противпожарне просјеке и путеве према 
правилима шумарске струке, прије времена пожарне опасности, 
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- постојеће противпожарне просјеке, просјеке с елементима шумског пута и 
противпожарне путеве редовито чистити, уређивати и одржавати 
проходним за ватрогасна возила и ватрогасце, 

- према потребама планирати израду нових противпожарних просјека, 
просјека са елементима шумског пута и противпожарних путева у складу 
са законским и подзаконским актима  из области шумарства, 

- одржати доступним постојеће изворе воде у шумама, те приступе вањској 
хидрантској мрежи. 

 
Забрањује се уклањање спаљивањем корова и биљног отпада  на 

пољопривредном и шумском земљишту.  
Запаљиве материје могу се држати и узкладиштавати  само у објектима који 

су за то подешени или преуређени у складу са техничим и другим прописима. 
 
Власници и друга правна лица, државни и дурги органи, предузетници у 

области пољопривреде и пољопривредни произвођачи, за вријеме жетве и вршидбе 
предузимају посебне мјере заштите стрних усјева од пожара. 

Под посебним мјерама заштите стрних усјева од пожара подразумјевају се 
нарочито: организовање сталног дежурства, осматрачке службе и службе везе и 
обавјештавања. 

Сваки власник земљишта који примјети пожар дужан је да га угаси, ако то 
може учинити без опасности за себе или другога. 

Уколико власник није у могућности да угаси пожар, дужан је да о пожару 
обавијести ватрогасну јединицу, односно станицу полиције или општински центар за 
осматрање и обавјештавање, (служба ЦЗ општине). 
 

6. НАДЗОР 
 

Надзор над провођењем ових мјера обављају пољопривредни , шумарски, 
водопривредни инспектори, те инспектор заштите од пожара у складу са законским и 
подзаконским овлашћењима. 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-013-209/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским , владиним и другим 
именовањима  Републике Српске  („Службени гласник РС“; број: 41/03) , члана 35. 
Закона о локалној самоуправи   („Службени гласник РС“; број 101/04, 42/05  и 
118/05), а у складу са Одлуком  о условима   и расписивању  јавног конкурса за 
попуну  упражњених мјеста  начелника  Одјељења у Административној служби 
општине Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, број: 16/08) и члана     
56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 
12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  30.06.2009. 
године  доноси следеће 
 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
 
 

 1.ТАЊА ДЕВЕТАК, дипломирани правник,  именује се за начелника  
Одјељења за општу управу, на период трајања мандата Скупштине  општине. 
 
 
 
 2.Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-200/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским , владиним и другим 
именовањима  Републике Српске  („Службени гласник РС“; број: 41/03) , члана 35. 
Закона о локалној самоуправи   („Службени гласник РС“; број 101/04, 42/05  и 
118/05), а у складу са Одлуком  о условима   и расписивању  јавног конкурса за 
попуну  упражњених мјеста  начелника  Одјељења у Административној служби 
општине Костајница  („Службени гласник општине Костајница“, број: 16/08) и члана     
56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 
12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  30.06.2009. 
године  доноси следеће 
 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА  ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 
 

 1.МИРЈАНА КОСТАДИНОВИЋ, дипломирани економиста , именује се за 
начелника  Одјељења за  привреду, финансије и друштвене дјелатности  , на период 
трајања мандата Скупштине  општине. 
 
 
 
 2.Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-198/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби  („Службени гласник  РС“, 
број: 68/07) , члана  48.Закона  о здравственој заштити („Службени гласник РС“,  
број: 18/99, 58/01 и 62/02) , члана 12. Закона  о  министарским, владиним и другим 
именовањима  РС („Службени гласник РС“, број 41/03), члана  39. Статута 
Здравствене установе  „Дом здравља  Костајница“  Костајница бр. УО-141/02. и 
члана 56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, 
број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора Здравствене установе  „ Дом здравља 

Костајница“ Костајница 
 

 
 
 

1.Љубиша Лукић, доктор медицине,  именује се за  директора Здравствене 
установе „ Дом здравља Костајница „ Костајница са даном 30.06.2009. године,  на  
мандат од  четири  (4)  године. 
 

 
 2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-199/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби  („Службени гласник  РС“, 
број: 68/07) , члана 12. Закона  о  министарским, владиним и другим именовањима  
РС („Службени гласник РС“, број 41/03), члана  16.став 1. Статута  Центра за 
социјални рад Костајница бр.01-530-2/08. и члана 56.Статута  општине Б.Костајница 
(„Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  
Костајница на сједници  одржаној дана  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора  Центра за социјални рад Костајница 

  
 

 
 

1.Славица Савић, социјални радник,   именује се за  директора Центра за 
социјални рад Костајница  са даном 30.06.2009. године, на мандат  од  четири (4) 
године. 
 

 
 2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-201/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број:01-013-188/09. 
Датум: 30.06.2009 год. 
 
 
 
 На основу члана 58. Закона о уређењу простора ( « Службени гласник 
Републике Српске» ,број: 84/02-пречишћени текст) и члана 56. Статута општине 
Б.Костајница ( « Службени гласник општине Б.Костајница»,,број: 12/05 ),Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 30.06.2009.годнине доноси: 
 
 

     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за израду регулационог плана 

 
 

1.Именује се Савјет за израду регулационог плана  за проширење Српског 
православног  гробља и измјене и допуне регулационих планова  „Блок 1“ и „Блок 3“у 
следећем саставу: 

1.Остоја Кантар, предсједник, 
2.Тања Деветак, члан, 
3.Милан Пилиповић, члан, 
4.Жељко Палија, члан, 
5.Мирсад Ковачевић,члан. 

 
 

2.  Задатак именованог Савјета је да : 
    

- прати израду планова и заузима стручне ставове о питањима општег , 
привредног и просторног развоја општине, 

- даје стручне ставове у погледу рационалности и квалитета 
предложених планских рјешења,  

- даје стручне ставове око усаглашености планова са плановима који 
представљају основу за њихову израду, 

- прати усклађеност планова  са одредбама Закона о уређењу простора и 
другим прописима заснованим на Закону. 

 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
        Петар Боројевић, инг. 

 



Број 9  13.07.2009. Службени гласник општине Костајница     страна 38 

 

 
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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1. Задужује се Начелник општине Костајница  да уз стручну помоћ и 
консултације  са Министарством за управу и локалну самоуправу  утврди процедуру , 
начин  поступања и смјернице  у сврху  покретања  поступка  за територијално 
комплетирање територије   општине Костајница припајањем 5 села која су остала у 
саставу подручја општине Козарска Дубица. 
 
 2.Задужује се Начелник општине да након добијања смјерница од 
Министарства за управу и локалну самоуправу обави разговог са Начелником 
општине Козарска Дубица,  у циљу реализације иницијативе из тачке 1.овог 
закључка. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-183/09. 
Датум, 30.06.2009.       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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 
 1.Задужује се Одјељење за општу управу које је провело јавну расправу  на 
нацрт Одлуке  о изградњи  , одржавању и управљању системима за 
водоснабдијевање на сеоском подручју  да у приједлог Одлуке угради  предложене 
измјене и допуне са јавне расправе у складу са записником са јавне расправе , а које  
нису обухваћене  у коначном приједлогу  Одлуке достављене на сједницу СО-е.   
 
  
 
 2.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-184/09. 
Датум, 30.06.2009.       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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Скупштина  општине прихвата  Информацију  КП „Комунално“ а.д. 
Костајница  о проблематици у  комуналној дјелатности. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација  КП „Комунално“ а.д.  
Костајница  о проблематици у комуналној дјелатности. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-197/09. 
Датум, 30.06.2009.       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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о реализацији пројеката  који се финансирају  из 
Развојног програма Владе РС. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је Информација о   реализацији пројеката који 
се финансирају из Развојног програма  Владе РС. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-187/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 
 

Број: 02-020-1061/09. 
Датум, 16.06.2009. 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ  ИЗ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА ВЛАДЕ РС 

 
 
 

1. “Пословна зона“-у току је израда регулационог плана 
2. Изградња главне мреже  водовода : Грдановац, Мракодол, Тавија, 

Петриња 
 

Уговорено (Уговор) 387.469,31 КМ 
Уговорено (Анекс)  162.496,20 КМ 
   =================== 
  УКУПНО: 549.965,47 КМ 

 
 Изграђени водоводни правци: 
 - Мракодол-Грдановац    Ø 110  л=4820 м 
 - Костајница –Петриња    Ø 110  л=6280 м 
 - Мракодол II-Избјегличко насеље Ø 110  л=  159 м 
 -Тавија I     Ø 110  л=1010 м 
 -Тавија II – Ташли бунар   Ø 110  л=1418 м 
 -„Петра Пеције“    Ø 110  л=  415 м 
        ================= 
         л=14102 м 
 
 У склопу пројекта изграђене  су одговарајуће шахте , те је цијели пројекат 
завршен  око 95 %. 
 
 3.Изградња канализације у Тавији  II фаза – пројекат је прошао  фазу тендера, 
изабран је извођач радова, чека се реализација кредита да Општина уплати  свој 
дио  средстава и потпише уговор са Фондом за развој  и запошљавање РС. 
 
 4.Регулација водотока потока Тавија- у току  је израда регулационог плана  и 
пројектног задатка. 
 
 
 
 
 
 



Број 9  13.07.2009. Службени гласник општине Костајница     страна 43 

 
 5.Изградња сточне пијаце: у току је израда пројектног задатка  и имовинско-
правног рјешења. 
 
 6.Асфалтирање локалне путне мреже и улица  
 Уговором је уговорена  изградња  локалног пута Тавија –Г.Слабиња дужине 
Л=3713 м, ширине 3 м и нова улица дужине Л=350 м и ширине 5 м у вриједности   
642.192,30 КМ. 
 
 Изграђено је: 
 - локални пут  Тавија-Голобрађе дужине Л=4614 м, ширине 3 м, 
 -нова улица дужине  Л=100 м  ширине 5 м, 
 -треба се изградити  попречна улица која спаја  „Устаничку“ и „Петра Пеције“ 
дужине Л=200 м, ширине 4 м. 
 
 7.“Улична расвјета“ у току је израда  изведбеног  пројекта расвјете. 
 
  
 
 
 
 

 
         НАЧЕЛНIК 
        Марко Чолић, дипл.ек. 
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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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација о реализацији пројеката из области 
водоснабдијевања  и отпадних вода (KFW  И GOV WADE). 
 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је  Информација о реализацији пројеката из 
области водоснабдијевања  и отпадних вода (KFW  И GOV WADE). 
 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-185/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 
 
Број: 02-020-1060/09. 
Датум, 16.06.2009. 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА И ОТПАДНИХ ВОДА (KFW И GOV 

WADE) 
 
 
 
 1.ПРОЈЕКАТ  KFW 
 
 Завршен је тендер  за избор најповољнијег  извођача радова и до краја јуна  
комисија ће изабрати  најповољнијег извођача. 
 
 Према плану  радови треба да почну у септембру и трајаће око 18 мјесеци , 
односно 550 дана. 
 
 
 2.ПРОЈЕКАТ GOV WADE 
 
 Одобрено је 35.000,00 КМ , Оштина треба обезбједити  35.000,00 КМ и до 
31.08.2009. године  потписати уговор  за одговарајући пројекат. 
 
 
  

 
         НАЧЕЛНИК 
        Марко Чолић, дипл.ек. 
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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  30.06.2009. године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Прихвата се  Информација Начелника општине   и Административне службе  
о програму мјера за ублажавање економске кризе. 
 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  је  Информација Начелника општине и 
Административне службе  о програму мјера за ублажавање економске кризе. 
 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-186/09. 
Датум, 30.06.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛIКА СРПСКА 
ОПШТIНА КОСТАЈНIЦА 

-НАЧЕЛНIК- 
 
Датум, 26.05.2009. 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ  О ПРОГРАМУ МЈЕРА  ЗА 

УБЛАЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ 
 
 
 
 Од самог почетка 2009. године  сви пројекти развоја општине  и друге 
активности усмјерене су на рјешавање  питања  неразвијености општине  , посебно 
производње  у индустрији и пољопривреди. 
 Економска криза је додатно  повећала проблеме  на нашој неразвијеној 
општини , посебно погодила   извозна предузећа која  раде  лон-послове, па је 
дошло  до привременог отпуштања радне снаге. 
 Програм мјера Владе  и Начелника општине краткорочно не могу ријешити  
све проблеме економске кризе, али у овом  периоду  омогућавају реалан развој  и 
ново запошљавање  у услужним дјелатностима  и производњи. 
 Начелник општине са сарадницима   је обавио разговоре са  већим 
производним предузећима , упознао њихову проблематику   и пружа сваку помоћ у 
рјешавању  проблема на локалном нивоу, код надлежних министарстава, привредној 
комори  и другим владиним и невладиним  агенцијама. 
 Сва буџетска  средства користе се  намјенски  уз обавезу  мјера штедње. 
 
 ПРIЛОЗИ: 

- Програм рада Начелника  и  Административне службе – достављен; 
- План улагања у развојне пројекте Општине за 2009.годину-достављен; 
- Програм мјера  Начелника и Административне службе за ублажавање  

економске кризе  -достављен Министарству  управе и локалне самоуправе-
прилог; 

- Збирни преглед  прихода и расхода  за I квартал 2009. године – достављен; 
- Iзвјештај  за запошљавање  -Биро Костајница о кретању  радне снаге за 

период  01.01. до 20.05.2009. године-прилог. 
 
    
 

         НАЧЕЛНIК 
        Марко Чолић, дипл.ек., с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
 

-Одлука о престанку рада Јавне установе  Дјечији вртић „Кестенко“   
  Костајница.......................................................................................   стр 1 
-Одлука о изградњи, одржавању и управљању системима за водоснабдијевање  
 на сеоском подручју..........................................................................   стр 2-4 
-Одлука и Програм одржавања и заштите локалних путева, некатегорисаних 
  јавних путева и улица  у насељима................................................   стр 5-10 
-Одлука и Програм новелирања постојећих и израде нових  општинских прописа 
  из области вода и заштите околиша...............................................   стр 11-17 
-Одлука о именовању  Комисије за припрему потребних аката  за усклађивање 
  аката  за ЈП „Радио Костајница“  и ЈП „Банијапромет“...................   стр 18 
-Одлука о додатним видовима социјалне заштите...........................   стр 19-20 
-Одлука о утврђивању критерија за избор  и именовање Надзорног одбора 
 Комуналног предузећа  „Комунално“ Костајница..............................   стр 21-22 
-Одлука о именовању Комисије за избор Надзорног одбора КП „Комунално“  стр 23-24 
-Одлука  о утврђивању критерија за избор и именовање Надзорног одбора 
  ЈП „Банијапромет“ Костајница ............................................................   стр 25-26 
-Одлука о именовању Комисије  за избор Надзорног одбора  ЈП „Банијапромет“ стр 27-28 
-Одлука о именовању Комисије за провођење поступка  за пријем службеника  у  
  Административну службу  општине Костајница................................................. стр 29 
-Програм агротехничких мјера  протупожарне заштите на пољопривредном  
  земљишту, шумама и шумском земљишту......................................................... стр 30-32 
-Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу......................... стр 33 
-Рјешење о именовању начелника  Одјељења за привреду, финансије и друштвене 
  дјелатности............................................................................................................ стр 34 
-Рјешење  о именовању директора ЗУ „Дом здравља Костајница“.................... стр 35 
-Рјешење о именовању Центра за социјални рад  Костајница............................ стр 36 
-Рјешење о именовању  Савјета  за израду регулационог плана....................... стр 37 
-Закључак-за територијално комплетирање територије општине Костајница... стр 38 
-Закључак................................................................................................................. стр 39 
-Закључак – информација КП „Комунално“ а.д..................................................... стр 40 
-Закључак-информација о реализацији пројеката који се финансирају из  
  Развојног програма Владе РС................................................................................ стр 41-43 
-Закључак-Информација о реализацији  пројекат из области  водоснабдијевања 
  и отпадних вода (KFW  и GOV WADE).................................................................. стр 44-45 
-Закључак-Информација  Начелника општине  и Административне службе о  
 програму мјера за ублажавање економске кризе................................................ стр 46-47 
 
ТИРАЖ: 15 примјерака 
 
ШТАМПА:Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
            Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Административна служба 

 

Датум, 15.07.2009. 

 

 

 

Р Е В Е Р С 

 

 
 Потврђује се да је радник   ЖЕЉКО ПАЛИЈА примио на кориштење  и бригу  о истом 

ниже наведена основна средства и ситан инвентар: 

 

 

 

 НАЗИВ     КОМАДА   БРОЈ 

 

1.______________________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________________________ 

 

4.______________________________________________________________________________ 

 

5.______________________________________________________________________________ 

 

6.______________________________________________________________________________ 

 



7.______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Именовани је дужан пријавити Комисији  оштећења на основним средствима. 

 

 

 

 ПРЕУЗЕО:        ПРЕДАО: 

_____________________      ___________________ 


