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                                         СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК 

                      ОПШТИНЕ   КОСТАЈНИЦА 

                             БРОЈ 3/13 
_____________________________________________________________________________

_                                      

_____________________________________________________________________________                    

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07), Скупштина општине Костајница  је на сједници одржаној дана 15.03.2013. 

године донијела  слиједећу: 

 

 

О Д Л У К У 

 

 
Члан 1. 

Усваја се Програм рада Начелника општине  и Административне службе за 

2013. годину. 

 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Програм рада Начелника општине и 

Административне службе за 2013. годину. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-161/13                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. год.            Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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УВОД 

 

 Начелник општине према утврђеним законским рјешењима представља 

извршну функцију у Општини и руководилац је Административне службе (општинске 

управе). Имајући у виду процес развоја локалне управе пред Начелником општине се 

поставља читав низ задатака и обавеза из различитих области. 

 Опремање Административне службе извршено је у претходном периоду, доста 

темељно и са савременом опремом. Опремање управе је извршено путем донације 

Пројекта управне одговорности („ГАП Пројекта“), као и других како међународних 

тако и домаћих пројеката. Може се у овој фази констатовати да је сада АДС сасвим 

солидно и савремено опремљена. 

Имајући у виду закључке СО-е Костајница, те обим и карактер економске кризе 

мора се приступити оптималној и рационалној организацији локалне управе. Ова мјера 

претпоставља  

смањење броја радника односно службеника у АДС-у.  

              Општинска управа се мора организовати као оптимална и рационална служба  

која може у потпуности одговорити свим захтјевима грађана и која задовољава све 

стандарде. У том циљу  ће бити усвојен нови Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Административној служби. 

 Осим ове околности општина Костајница у задњих четири године енормно је 

повећала задуженост (друга општина по задужености у Републици Срспкој), повећан је 

значајно број радника у Административној служби, а и јавним предузећима и 

установама од општиинског значаја. Као посљедица таквог стања долази до значајног 

повећања издвајања средстава за плате што отежава могућности за инвестиције. Такође 

енормно су задужене и скоро све јавне установе и предузећа. Потребно је посебно 

истаћи садашње финансијске проблеме у КП „Комунално, Дому здравља, ЈП „СТИК“, 

итд, што нас све ставља у веома озбиљну ситуацију.                                                       

Због свих ових чињеница ова година бити ће година изузетних напора када ћемо 

покушати постићи финансијску консолидацију општине, јавних предузећа и установа. 

Овај посао је веома отежан због чињенице да је укупно економско стање у РС и БиХ 

веома тешко. Сигуран сам да ћу са заједно са својим тимом сарадника а уз подршку 

СО-е и грађана општине, успјешно савладати и ову незавидну ситуацију. 
  

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

 

 Доношењем потребних одлука и благовременим усвајањем Буџета за 2013 год. 

створени су потребни предуслови за квалитетно функционисање Административне 

службе. Иако смо били свјесни да предложени буџет, није у потпуности осликао наше 

намјере и жеље,  прихватили смо да  се ребалансом буџета и планираним активностима 

приближимо жељеним циљевима. 

 У 2013. години Административна служба биће оспособљена за потпуно 

извршавање свих законом утврђених обавеза. 

 Очекујем да у 2013. години реализујемо слиједеће: 

• Обезбједимо адекватан простор за рад административне службе и деташираних 

републичких органа (зграда општине и  зграда „Ђачки дом“), 
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• Организационо, а посебно кадровско сређивање Административне службе са 

тежиштем на нову систематизацију радних мјеста у АДС, 

• Едукација, а посебно интерна обука службеника у циљу постизања потребних 

професионалних стандарда, 

• Интерна обука радника Административне службе (изузев техничког особља) у 

раду са информатичком и дигиталном опремом, 

• Увођење нових информатичких  софтвера у циљу унапређења рада, 

• Оспособљавање управе за припрему пројекта за приступне фондове ЕУ, 

• У процесу реорганизације АДС започећемо са формирањем општинске 

инспекцијске службе, 

• Убрзати и поједноставити све процедуре у корист грађана, 

• АДС у потпуности подржати активности на попису становништва. 

 Осим напред наведених задатака јачања општинске Административне службе 

ангажоваћемо се и на јачању деташираних републичких органа у Костајници, посебно 

у обезбјеђивању адекватног простора, недостајуће опреме и кадрова. Посебно истичем 

потребу даљњег јачања Подручне јединице Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове на активностима око покретања грунтовнице, Пореске 

управе, Фонда здравства и Фонда Пензијско инвалидског осигурања. 

 Вјерујем да ће остваривањем ових планираних задатака у 2013. години бити 

постигнут значајан напредак у задовољавању потреба грађана и да ће 

Административна служба постепено све више бити стављена и у развојну функцију. 

Истичем да је пракса да се уз расправу о Програму рада Начелника и АДС-а , води и 

расправа о извјештају о раду у претходној години, али имајући у виду да смо имали 

локалне изборе крајем године и промјену власти то није могуће. 
 

ГЛОБАЛНИ – ОПШТИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 
 

 Имајући у виду потребу уравнотеженог приступа развоју и планирању развоја, 

уз оперативне и текуће циљеве, намеће се потреба дефинисања тзв. „Глобални-општих 

развојних циљева“. Овај термин представља планско остваривање крупних циљева и 

активности који по обиму и садржају прерастају ниво општине, али који се у њој 

имплементирају и за њу имају велики значај. 

 Од ових циљева и активности за 2013. годину планирамо: 

• Афирмацију сарадње са општинама из Републике Хрватске које се наслањају на  

путни коридор  Загреб – Сисак –Костајница – Приједор – Бања Лука посебно  у 

апликацији пројеката према фондовима ЕУ, 

• Иницирање наставка изградње магистралног пута М-14 (заобилазница) са 

могућношћу изградње дионица и преноса активности у наредне године, 

• Иницирање наставка изградње регионалног пута Р-475 Костајница–Приједор, са 

могућношћу преноса дијела активности у наредне  године, 

• Наставак активности  на усвајању Урбанистичког плана града и припреме за 

израду Просторног плана општине, 

• Убрзати реализацију Регулационог плана „Блок 1“ – пословна зона 

• Ревизију Регулационог плана „Блок 2“ и „Блок 3“, 

• Започети, односно наставити са припремом пројеката за приступне фондове ЕУ, 

• Почетак  реализације завршног дијела пројекта КФW, ИИ фазе водоснадбјевања 

општине, као и проширење канализационог система, те дефинисање наредних 

дугорочних пројеката у овој области, 
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• Унапређење функционисања граничног прелаза, посебно иницирање рјешавања 

одређених питања с циљем постизања оптималних рјешења за БиХ и РХ, 

• Покретање активности на регулацији водотока на подручју општине, 

• Афирмисати приступ рјешавања разграничења у долини ријеке Уне између 

Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, са тежиштем рјешавања 

просторно-функционалног аспекта, а посебно обезбједити приступ грађана 

Костајнице ријеци Уни. 
 

ОБЛАСТ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Административна служба у овој области има обимне и значајне задатке. У 

складу са Законом о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих 

Административна служба у првостепеном поступку рјешава права ових категорија. 

 Административна служба врши на основу постојећих одлука СО-е и 

остваривање других права за ове категорије становништва (помоћ у набавци огријевог 

дрвета, помоћ у превозу ученика, помоћ код сахране и сл.). Ове обавезе се финансирају 

из општинског буџета. 

 Уз извршавање редовних обавеза из ове области у 2013. години планирамо: 

• Завршетак додјеле станова у новој стамбеној згради, 

• Потпуна реализација права бораца и РВИ по општинској одлуци, 

 

 Путем Центра за социјални рад у овој години општина ће наставити са уредним 

сервисирањем права најугроженијих категорија становништва општине. И поред 

изражених 

великих потреба у досадашњем раду смо комбиновањем права која произилазе из 

Закона о социјалној заштити и који се финансирају из републичког буџета и права која 

се финансирају из општинског буџета, обухватили значајан број корисника. На основу 

одлуке Министарства здравља и социјалне заштиту РС у првој половини 2013. године 

ће се извршити потпуна ревизија корисника.  
  

ОБЛАСТ ПОВРАТКА И ПОМОЋ ИЗБЈЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
 

 На подручју општине Костајница завршен је процес повратка имовине, као и 

остали поступци који су пратили овај процес. У међувремену су рјешавани 

многобројни инфраструктурни а посебно стамбени проблеми. 

 Избјеглице су, без обзира да ли су ријешили стамбено питање, прошли фазу 

интеграције и њихова се права сада изједначавају с правима осталих грађана. Одређена 

подршка избјеглицама, која је до сада обезбјеђивана у ограниченом обиму, у наредном 

периоду ће бити смањивана односно биће исказана кроз подршку у рјешавању питања 

инфраструктуре (нисконапонска мрежа, путна мрежа, вода и канализација). Реално је 

очекивати и скоро потпуно обустављање финансирања трошкова становања овој 

категорији становништва од стране Министарства за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске. Ове године уз помоћ међународних фактора покренут је тзв. 

„Балкански пројекат“ који подразумјева подршку повратку у  Србију, Хрватску, БиХ и 

Црна Гору. Овај пројекат је ове године покренут и очекује се да се  по овом пројекту 

одређене активности реализују и у нашој општини. Активности се проведе на државној 

разини и оне су у току. 

Повратничка популација и ове године може очекивати подршку у: 
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• реконструкцији стамбених објеката  путем пројекта ЗП-08, који је након 

вишегодишњег застоја напокон покренут. Пројекат је практично заустављен  

2008. године, због познатих околности да би почетком ове године поново био 

покренут. 

• реконструкцији нисконапонске мреже и канализације, 

• помоћ у одрживом повратку на нивоу БиХ (донације у сјеменском материјалу 

или у покретању бизниса). 

 

ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ  
 

 Имајући у виду  уставну позицију општине, те садашње економске прилике у 

овој области преостаје нам да и у 2013. години радимо на јачању повољног пословног 

окружења за покретање и развој малих и микро предузећа на подручју општине. У том 

смислу посебно ће бити потребно јачање презентације могућности пословања и 

олакшица које обезбјеђује општина са намјером привлачења међународних 

инвестиција али и очувања постојећих привредних субјеката. Улазак РХ у Европску 

унију у току године отвара одређене могућности због прекомпозиције у сфери 

тржишта, пресељењем у ове просторе производних капацитета из ЕУ. У ову активност 

смо се већ укључили, али је очито да ће наши напори бити лимитирани и осталим 

економским и политичким питањима. У овој области планирамо активности на 

подршци занатству и тзв. кућном бизнису, као и терцијарном сектору.  

 Вјерујем да ће у 2013. години бити створени услови за покретање рада 

одређеног броја нових пословних субјеката, те да ћемо зауставити тренд затварања 

предузећа и радњи. Такође почетком реализације Регулационог плана "Блок 1“, „Блок 

2“ и „Блок 3" тј. утврђених пословних и индустријских зона може се постићи 

континуиран и динамичан рад како производног тако и услужног сектора. 

 Конкретне мјере и активности које планирамо у 2013. години: 

- посебна подршка развоју занатства и малих предузећа, сталним креирањем 

одређених олакшица ( након што смо умањили стопу пореза на непокретности и 

кумуналне накнаде, у 2013. години ћемо наставити са умањење накнада и ренти 

за новоизграђене пословне објекте,) 

      -   активирање пројеката путем Владе Републике Српске , поготово у сектору 

пољопривреде                      

 -   јачање функције и значаја граничног прелаза, са пратећим мјерама посебно са 

привредног аспекта, 

       -   подршка развоју занатства и угоститељства и подршка раду удружењу занатлија 

и предузетника, 

       -   расписивање додатних конкурса за додјелу локација за изградњу малих и микро 

 производних објеката, са подстицајним мјерама, 

- довођење пословница нових банака ради обезбјеђења повољних финансијских  

 услова подршке малим и средњим предузећима, 

- операционализација одређених мјера и активности које произилазе из 

Стратешког плана развоја општине, 

- посебно креираним и постепеним мјерама пружити подршку развоју туризма, 

посебно у дијелу смјештајних капацитета, 

- реализација најављених пројеката подршке одрживом повратку, 

      - подршка грађевинарству и производњи грађевинског материјала, 

       -    формирање општинског развојног тима, 
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       -  обезбјеђење стручне помоћи у оквиру административне службе приликом 

регистрације предузећа. 

 

Развоју пољопривреде потребно је и у 2013. години дати подршку слиједећим мјерама 

и активностима: 

- Развој, унапређење  и и организовање повртларске производње, нарочито 

пластеничке, обезбјеђењем услова за организован откуп и пласман проиузвода, 

развојем сарадње са предузећима из ове области на кооперативно  задружном 

принципу, пружањем техничке и стручне помоћи, 

- Подршка произвођачима путем програма обнове и набавке пољопривредне 

механизације, 

- Развој и унапређење сточарске производње пружањем савјетодавних услуга у 

сарадњи са овлаштеним стручним и научним институцијама, 

- Унапређење воћарства, подизање нових и проширење постојећих засада воћа и 

примјена савремене технологије у овој области пољопривредне производње, 

- Пружање стручне и техничке помоћи у кориштењу подстицајних мјера 

Министарства пољоппривреде, шумарства и водопривреде, за развој 

пољопривреде и села, 

- Координација пројеката из области пољопривреде и руралног развоја, 

Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике српске и 

провођење у сарадњи са заинтересованим пољопривредницима,  

- Унапређење рада општинске пољоппривредне службе у пружању стручне 

помоћи, 

- Формирање одсјека за пољопривреду у складу са правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у АДС  

- Обезбјеђење   потпуне  ветеринарске заштите на подручју општине, 

организовањем ветеринарске службе, 

- Едукација пољопривредних произвођача организовањем стручних предавања, 

студиских путовања и посјета пољопривредним сајмовима и изложбама. 

 У области привреде и поред многих непознаница економске политике у 2013. 

години истичем слиједеће циљеве: 

- наставак пословања постојећих привредних субјеката са повећањем обима 

производње и запослености, 

- покретање одређеног броја нових пословних субјеката, 

- унапређење рада у области угоститељства и туризма и његово профилисање као 

привредне гране. 
 

ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

 У 2013. години и поред очекиваних финансијских потешкоћа планирам: 

- иницирање изградње  спортских терена на подручју Општине, 

- редовно сервисирање материјалних трошкова Средњошколског центра и помоћ  

у добијању одређених усмјерења у складу са развојним потребама општине и тржишта 

рада, 

- помоћ Основној школи у ваннаставним активностима и набавци огријева, 

- почетак рада Дјечијег вртића (средствима општине и донатора), 

- помоћ у опремању информатичком опремом Средњошколског центра и 

Основне школе (путем донаторских средстава), 
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- редовно стипендирање студената, подршка превозу ђака, итд., 

- подршка редовном функционисању Дома здравља уз провођење утврђених 

реформи,  

- редовна подршка традиционалним културним и спортским манифестацијама у 

граду,  

- редовно обезбјеђење средстава у складу са усвојеним буџетом за стабилно 

функционисање културно-образовних установа и средстава информисања, 

- унапређење рада Туристичке организације , 

- подршка развоју цивилног друштва и невладиних организација и удружења у 

оквирима усвојеног буџета, 

- подршка раду постојећих спортских клубова и удружења као и подршка новим 

иницијативама за покретање других спортских активности, 

- подршка традиционалним спортским манифестацијама ("Љетна лига, духовски 

турнир, турнир у уличној кошарци, моторијада, итд) 

 

Цијенећи очекивану финансијску ситуацију и усвојени буџет одлучни смо да у 

2013. години задржимо достигнути ниво у области друштвених дјелатности са тежњом 

да се  у неким сегментима оствари напредак, односно изврши стабилизација стања у 

овој области. 

 

РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 

У 2013.години планирам следеће захвате: 

- инцирање наставака изградње дионице магистралног пута М-14, са преносом дијела 

активности у 2014.годину, 

- инцирање наставака изградње регионалног пута Р-475 Костајница–Приједор, са 

преносом дијела активности у 2014. годину, 

- наставак асфалтирања локалне путне мреже и градских улица, у складу са програмом 

капиталних улагања, 

- изградња канализације по КфW пројекту друга фаза, 

- почетак реализације пројекта КфW  друга фаза у области водоснадбијевања и одбране 

од високих вода, 

- почетак реализације пројекта Европске инвестиционе банке, одбрана од високих вода, 

тј. регулација водотока, 

- покретање реализације Пословне зоне Блок-1,као и других зона, почетак изградње 

објеката и завршетак изградње неопходне инфраструктуре, 

- завршетак  ревитализације  локалне депоније смећа, 

- модернизација комуналне службе и повећање нивоа квалитета услуга, набавком нове 

механизације и опреме (путем Шведске организације за међународну сарадњу 

обезбјеђено ново возило, канте за смеће и контејнери) 

- усвајање програма капиталних улагања и плана имплементације стратегије у 2013 

год, након усвајања ребаланса буџета, 

- реконструкција нисконапонске мреже у граду и на подручју општине, у сарадњи са 

ЈП „Електропривреда“ РС, а посебно реконструкција високонапонске мреже, 

- наставак додјеле парцела грађевинског земљишта ради изградње стамбених и других 

објеката  

- завршетак стамбено пословне зграде код  „Ђачког дома“ тј. њено стављање у 

функцију, 
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- наставак израде урбанистичке и пројектне документације која се односи на уређење 

простора и изградњу инфраструктуре,  

- завршетак санације Дјећијег вртића по програму, заједно са другим донаторима и 

покретање његовог рада, 

- уређење плажа на ријеци Уни, 

- почетак изградње спортских терена у приградским и руларним дијеловима општине. 

- подршка изградњи стамбених објеката. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКE 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 3. и 5. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број:68/07), члана 10. и 21. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:119/08, 1/12) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05, 

1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 15.03.2013.год. донијела 

је: 

ОДЛУКУ 

о оснивању Јавне предшколске установе –  

Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 

 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

„Ради подстицања физичког, интелектуалног, социоемоционалног развоја, 

комуникације, креативности и стваралаштва дјеце, учење засновано на искуству и 

интересовањима, стицање нових искустава и проширивања знања о себи, другим 

људима и свијету потребних за даље образовање и васпитање и укључивање дјеце у 

друштвену заједницу, поштујући и уважавајући права и могућности дјеце, а у циљу 

подстицања и развијања способности дјеце те квалитетног испуњавања слободног 

времена оснива се Предшколска установа – Клуб за дјецу у Костајници /у даљем 

тексту Предшколска установа/. 

 

Члан 2. 

Предшколска установа – Клуб за дјецу је јавна прешколска установа у својини 

општине Костајница која даном уписа у судски регистар стиче својство правног лица. 

 

2. НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Члан 3. 

Назив предшколске установе је: Јавна предшколска установа – Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница. 

Скраћени назив установе је: ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница. 

 

Члан 4. 

Сједиште ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница је у Костајници у улици 

Васе Пелагића б.б. 

 

Члан 5. 

Дјелатност  ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница је: 

85.10 – Предшколско образовање. 

 

 

3. ПРАВНИ СТАТУС, ОВЛАШТЕЊА, ЗАСТУПАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА 
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Члан 6. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ има својство правног лица, које стиче даном 

уписа у судски регистар. 

 

Члан 7. 

У правном промету са трећим лицима ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ исутпа у 

своје име и за свој рачун. 

За обавезе у правном промету ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ одговара без 

ограничења свим средствима са којим располаже и којим се финансира. 

Општина Костајница као оснивач /у даљем тексту: Општина/ за обавезе ЈПУ – 

Клуб за дјецу „Кестенко“ одговара у правном промету до висине оснивачког улога, 

утврђеног овом Одлуком. 

 

Члан 8. 

 ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ заступа и представља директор самостално и 

без ограничења. 

 

4. СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА И НАЧИН ЊИХОВОГ 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

 

Члан 9. 

Средства за почетак рада ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ чине оснивачки улог 

оснивача у висини од 3.000,00 КМ, те основна средства затечена на дан 15.03.2013.  у 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ у Костајници, чију књиговодствену вриједност ће 

утврдити накнадно формирана комисија. 

Средства за пословање ЈПУ – Дјечији клуб „Кестенко“ обезбјеђују се из: 

- средстава насталих обављањем дјелатности, 

- средстава буџета општине Костајница, 

- поклона и завјештања. 

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 10. 

У циљу обављања дјелатности због којих је ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ 

основан, општина ће у складу са Законом обезбједити средства, прописане услове за 

рад ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“, вршити благовремено именовање и разријешење  

органа ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“, давати сагласност на Статут и друга општа 

акта и тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу са Законом. 

 

Члан 11. 

Општина ће преко надлежног општинског органа управе утврдити критеријуме 

за пријем дјеце на боравак у ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“. 

 

Члан 12. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ – утврђује начин и услове регресирања 

трошкова боравка у ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ у зависности од материјаног 

положаја породице и даје на сагласност оснивачу. 
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Члан 13. 

Почетак и завршетак радног времена у ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ утврђује 

управа ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ у складу са потребама дјеце и радним 

временом родитеља. 

Оснивач  ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ даје сагласност на предложено радно 

вријеме. 

 

Члан 14. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ утврђује цијене услуга у ЈПУ – Клуб за дјецу 

„Кестенко“. 

Оснивач  ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ даје сагласност на предложене цијене 

услуга. 

 

6. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ И ЈПУ – КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ 

„КЕСТЕНКО“ 

 

Члан 15. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ се обавезује да ће послове из своје надлежности 

обављати благовремено и квалитетно, на законит начин и у складу са закљученим 

уговорима, те да неће без сагласности Општине предузимати обављање других послова 

који не представљају предмет и садржај дјелатности из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 16. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ ће најмање једанпут годишње подносити 

извјештај о свом раду Скупштини општине, а на захтјев Скупштине и чешће. 

 

7. ОРГАНИ ЈПУ – КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ И ЊИХОВА ОВЛАШТЕЊА 

 

Члан 17. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница има: 

- управни одбор, 

- директора. 

 

Члан 18. 

Орган управљања у ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ је Управни одбор. 

Управни одбор има три члана. 

Чланове Управног одбора ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“, на основу 

проведеног јавног конкурса именује Оснивач. 

Предсједника Управног одбора бирају чланови управног одбора из реда 

чланова. 

Чланови Управног одобра се именују на период од четири године. 

 

Члан 19. 

Управни одбор: 

- Доноси Статут и остала општа акта предшколксе установе, 

- Одлучује о пословању предшколске установе, 

- Разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун, 

- Доноси програм рада и финансијски план предшколске установе, 

- Одлучује о кориштењу средстава, у складу са Законом и 
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- Врши друге послове утврђене актом о оснивању и статутом установе. 

 

Члан 20. 

ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ руководи директор. 

За директора ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ може бити именовано лице које 

поред општих услова завршен одговарајући ниво високог образовања просвјетне 

струке и најмање пет година радног искуства у предшколском васпитању и образовању 

или било  којем сегменту образовања. 

Изузетно за директора предшколске установе може бити именовано лице са 

завршеном вишом школом просвјетно педагошке струке, ако нису испуњени услови из 

става 2. овог члана. 

Директора предшколске установе на основу проведеног јавног конкурса именује 

Скупштина општине на период од четири године и по истеку мандата може бити још 

једном изабран у истој предшколској установи. 

Мандат директора почиње од дана ступања на дужност. 

 

Члан 21. 

Именовање и разрјешење предсједника и чланова Управног одбора, њихова 

права и обавезе, услове, начин и поступак именовања и разрјешења директора њихова 

права и обавезе ближе ће се регулисати Статутом ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“ 

 

Члан 22. 

Статут ЈПУ – Клуб за дјецу „Кестенко“  донијеће се у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

Члан 23. 

Најкасније у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке, Скупштина 

општине ће у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом ЈПУ – Клуб за дјецу 

„Кестенко“ извршити именовање чланова Управног одбора као и избор директора ЈПУ 

– Клуб за дјецу „Кестенко“. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању јавне 

установе Дјечији вртић „Кестенко“ у Костајници, број:01-013-1587/04 од 28.12.2004., 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Дјечији вртић 

Кестенко“ у Б. Костајници, број: 01-013-374/05 од 25.03.2005. и Одлука о измјени и 

допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Дјечији вртић Кестенко“ у Б. Костајници 

број:04-013-161/05 од 27.10.2005. године. 

 

Члан 25. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће су у Службеном гласнику 

општине Костајница. 

 

 

Број:01-013-158/13                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. год.                                                                Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 17.,члана 21. став 4., члана 29.став 2, члана 29. став1. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06) и члана 

56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине  Костајница“, број: 

12/05, 1/07),Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној дана  15.03.2013.  

године донијела 

 

О Д Л У К У 

о грађевинском земљишту 

 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се границе и обухват градског грађевинског земљишта и 

осталог грађевинског земљишта на подручју општине Костајница, управљање и 

располагање грађевинским земљиштем у државној својини и плаћање накнада за 

грађевинско земљиште. 

 

Члан 2. 

Градским грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се изграђено и 

неизграђеноземљиште у граду и насељима градског карактера на подручју општине 

Костајница које је одговарајућим плановима намјењено за изградњу објеката и као 

такво одређено овом одлуком. 

Остало грађевинско земљиште, у смислу ове одлуке, је изграђено и неизграђено 

земљиште намјењено за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о уређењу 

простора, а које се налази ван зоне градског грађевинског земљишта утврђеног овом 

Одлуком. 

 

II – УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ УДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 3. 

Скупштина општине управља и располаже градским грађевинским земљиштем 

у државној својини које се налази на подручју општине Костајница. 

Скупштина општине може неизграђено градско грађевинско земљиште 

продавати и давати у замјену ради изградње трајних грађевина или га давати у закуп 

ради изградње привремених грађевина. 

 

Члан 4. 

На услове и поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта  

примјењује се Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике српске и јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.20/12). 
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Одређивање почетне тржишне цијене градског грађевинског земљишта 

 

Члан 5. 

Почетна тржишна цијена градског грађевинског земљиште се утврђује на 

основу процјене извршене од стране Комисије за процјену грађевинског земљишта ( у 

даљем тексту: Комисија). 

Комисију из претходног става именује Начелник општине на период од једне 

године. Комисија има пет чланова од којих најмање један члан мора бити одређен као 

стални судски вјештак грађевинске струке. 

Задатак комисије је да изврши процјену неизграђеног градског грађевинског 

земљишта и утврди почетну тржишну цијену истог водећи нарочито рачуна о намјени 

земљишта, положају земљишта у насељу,уређености земљишта и информацијама о 

кретању цијена земљишта. 

Почетна тржишна цијена градског грађевинског земљишта утврђена на начин из 

претходног става примјењује се док траје поступак продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта (непосредном погодбом или путем лицитације), а најдуже 

једну годину. 
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III – ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 6. 

Под изграђеним градским грађевинским земљиштем у државној својини које је 

у општој употреби, у смислу ове одлуке сматрају се: тротоари, тргови, паркинзи, 

травњаци и уређене и неуређене површине око објеката,утврђена као површина нужна 

за функционисање изграђеног објекта за колективно становање ( у даљем тексту: 

Изграђено градско грађевинско земљиште). 

 

Члан 7. 

Изграђено градско грађевинско земљиште даје се у закуп путем јавног конкурса 

(огласа). 

 

Члан 8. 

Изграђено градско грађевинско земљиште из члана 6. ове Одлуке може се дати у 

закуп ради: 

-постављања киоска, 

-постављања слободностојећих рекламних паноа, 

-постављања љетних башти, 

-постављања тенди и полица испред трговачких радњи, 

-постављања продајних столова (тезги), 

-постављања расхладних витрина, аутомата за точење сладоледа и др. сличних уређаја, 

-постављања других специфичних садржаја (дјечији аутићи и возићи, уређаји за 

печење кокица, кукуруза и сличних производа, постављање моторних возила, 

покретних столова и сталака за продају лутрије, књига, 

часописа, сувенира, наочала и сличних садржаја), 

-изградње привремених пијаца и аутобуских стајалишта, 

-постављања садржаја из области културе, спорта и образовања, 

-коришћење паркинг простора испред пословних простора (угоститељске и трговинске 

радње), 
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-вршења повремених радњи у изузетним приликама (нпр. празници). 

У случају да се у складу са посебним прописима наплаћује закуп, не може се за 

коришћење истог простора на јавној површини наплатити и комунална такса. 

За коришћење права, предмета и услуга прописаних Законом о комуналним 

таксама, за које је прописано плаћање комуналне таксе не може се уводити друга 

посебна накнада. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ИЗГРАДЊЕ И ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И НЕИЗГРАЂЕНОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 9. 

Привременим објектима у смислу ове Одлуке сматрају се: 

− Монтажни објекти за промет на мало прехрамбених производа, трикотажа, 

парфумерија, бижутерија, цвијеће, играчке и сл. 

− Монтажни објекти за обављање занатске дјелатности и других дјелатности 

слободних професија и продају производа који настану обављањем тих 

дјелатности (аутомеханичар, лимар, вулканизер, аутопраона, бијела техника и 

сличне дјелатности). 

− Киосци за продају канцеларијског материјала и школског прибора, дувана, 

новина, књига, разгледница, улазница, лутрија и слично. 

− Објекти за угоститељску дјелатност путем шалтерске продаје. 

− Телефонске говорнице. 

− Надстрешнице. 

− Билборди и свјетлеће самостојеће рекламе 

− Рекламне табле и панои 

− Уређаји за продају сладоледа, 

− Отворене љетне терасе угоститељских објеката - љетне баште. 

Рок трајања привремене намјене ових објеката не може бити дужи од 5 (пет) 

година. 
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Члан 10. 

Испред трговачких радњи могу се постављати витрине ради излагања, 

рекламирања и продаје производа као и постављања рекламних табли и паноа за 

трговачке радње али уз претходно одобрење надлежног општинског органа. 

 

Члан 11. 

Привремени објекти из члана  9. ове Одлуке могу се постављати само на оним 

локацијама које одобри надлежни орган општине Костајница. 

Привремени објекти се могу постављати и на земљишту у власништву грађана и 

правних лица ако искључиво служе за потребе отварања нових радних мјеста, односно 

за обављање дјелатности правног лица на властитом земљишту, а уз услове и начин 

прописан Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 12. 

Локације на којима се могу постављати привремени објекти на подручју 

општине Костајница је неизграђено градско грађевинско земљиште које одреди 
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надлежни орган за послове урбанизма и слободне јавне површине које одреди 

надлежни орган надлежан за комуналне послове. 

Конкретне слободне локације предложи ће наведени органи уз строго 

поштивање законских одредби. 

Дужност надлежног органа је да обезбједи израду плана размјештаја 

привремених објеката из члана 9. ове Одлуке, са минималним условима за постављање 

истих и предложи га Скупштини на усвајање. 

 

Члан 13. 

Привремени објекти из члана  9.ове Одлуке могу се постављати под овим 

условима: 

− Да се на раскрсницама и угловима улица не смањује видљивост и не угрожава 

безбједност саобраћаја. 

− Да се привремени објекти не постављају над комуналним инсталацијама и 

каналима за одводњу као и да не спречавају прилаз комуналним објектима 

(трафостаницама, шахтовима, хидрантима и слично). 

− Да привремени објекти постављени поред јавних категорисаних путева буду 

удаљени од главног пута на удаљеност која је предвиђена Законом о јавним 

путевима. 

− Да се постављањем привремених објеката не угрожава видљивост изгледа 

постојећих објеката. 

− Да постављени привремени објекти не сметају пролаз и нормално коришћење 

сусједних објеката сталног карактера. 

− Да се привремени објекти не постављају на зеленим површинама. 

− Да се постављањем привременог објекта не чини већа сметња несметаном 

пролазу пјешака на тротоару или другој јавној површини односно да пролаз 

буде усклађен са Правилником о пројектовању за лица са умањеним тјелесним 

функцијама. 

− Да је заинтересована странка за постављање привременог објекта измирила све 

финансијиске обавезе према општини Костајница. 

 

Члан 14. 

Постављање љетних башти испред постојећих угоститељских објеката уз јавни 

категорисани пут може се одобрити и на мањој удаљености али под условима да се 

поштују одредбе Закона о јавним путевима односно да се на привременим објектима 

постави заштитна ограда. 

Изричито се забрањује бетонирање зелених површина или постављање 

бетонских елемената у сврху љетних башти или других дјелатности у привремене 

намјене на зеленим површинама. 

 

Члан 15. 

Величина површина привремених објеката одређује се према зависности од 

величине опреме, инсталација и уређаја који се уграђују. 
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КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 16. 

Јавне површине и неизграђено градско грађевинско земљиште могу се дати на 

коришћење ради постављања привремених објеката ( у закуп ) путем конкурса или 

огласа. 

Непосредном погодбом земљиште се може дати у закуп само у случајевима када 

се ради о земљишту испред пословних (угоститељских) објеката за постављање 

љетних башти односно дати предност власницима или корисницима угоститељских 

објеката али уз услов као и осталим понуђачима, као и ако се на конкурсу или огласу 

не јави потребан број понуђача, или ако је надлежни орган општине оглашавао исту 

јавну површину три или више пута у претходним годинама, а на предметне огласе нису 

конкурисали више кандидата осим власника-корисника угоститељског објекта и да 

заинтересовано лице докаже да је измирило обавезе из претходног периода према 

буџету општине Костајница. 

Поступак јавног надметања и редослијед првенства по конкурсу и остваривање 

права не додијелу земљишта непосредном погодбом у складу са Одлуком утврђује 

комисија која се састоји најмање од три члана, које именује Начелник општине. 

 

Члан 17. 

Конкурс за давање земљишта и јавних површина за постављање привремних 

објеката објављује и проводи надлежни орган општине Костајница. Конкурс односно 

оглас објављује се у средствима јавног информисања и на огласној табли општинске 

управе, односно начин којим се обезбјеђује транспарентност. 

Рок за пријаву на конкурс односно оглас не може бити краћи од 8 дана нити 

дужи од 15 дана. 

Конкурс или оглас треба да садржи: 

− Локацију за постављање објеката. 

− Вријеме коришћења локације (одређен рок, а најдуже 5 година) 

− Рок за постављање објеката који не може бити дужи од три мјесеца од дана 

закључивања уговора о давању земљишта за постављање привремениог објекта. 

− Цијена по 1 м2 бруто површине локације за постављање привременог објекта у 

складу са овом Одлуком. 

− Обавезу плаћања износа од 20% на име кауције, када се ради о поступку 

лицитације, за учешће на конкурсу односно огласу. 

− Утврђен износ за плаћање трошкова конкурса или огласа. 

− Рок за подношење пријава на конкурс или оглас. 

− Мјесто, датум и вријеме отварања пријава или датум одржавања конкурса. 

− Друге посебне услове које утврди надлежни орган управе. 

 

Члан 18. 

По истеку рока на који је конкурс или оглас расписан Комисија за давање 

неизграђеног градског грађевинског земљишта и јавних површина на коришћење за 

постављање привремених објеката, дужна је у року од 2 дана да размотри све 

поднесене пријаве и да донесе ранг листу о резултатима конкурса или огласа.  

Комисија је обавезна да објави ранг листу на огласној плочи Административне 

службе и истовремено их обавијести о роковима и условима за могућност улагања 

приговора. 
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Учесници конкурса или огласа имају право приговора на приједлог Комисије 

Начелнику општине Костајница у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг 

листе. 

Ако начелник утврди да је приједлог Комисије у супротности са одредбама 

Закона и ове Одлуке измјениће тај приједлог и својим рјешењем ће вратити предмет 

Комисији на поновни поступак или ће својим рјешењем које је коначно утврдити 

најповољнију понуду. 
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Члан 19. 

Ако корисник не испуни преузете обавезе утврђене у уговору, губи право 

коришћења земљишта за постављање односно изградњу привременог објекта. 

 

Члан 20. 

Уговор о закупу земљишта и јавних површина обавезно треба да регулише 

слиједеће: 

− локацију за постављање привременог објекта 

− вријеме коришћења земљишта, а које за неизграђено градског грађевинско 

земљиште може бити до привођења земљишта трајној намјени али не дуже од 

пет година 

−  за јавне површине не дуже од шест мјесеци 

−  висину накнаде и начин плаћања, као и поступања општине у случају ако друга 

уговорна страна не испуњава предвиђене обавезе из уговора. 

−  обавезу корисника да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о привођењу 

земљишта трајној намјени односно истека рока за коришћење земљишта уклони 

привремени објекат и земљиште доведе у првобитно стање без права на 

накнаду. 

 

Члан 21. 

Корисник земљишта дужан је да у року од 3 (три) мјесеца од дана закључивања 

уговора о давању земљишта на коришћење за постављање привременог објекта да 

изгради односно постави привремени објекат. 

Ако корисник земљишта, по истеку рока из става 1.овог члана не постави 

привремени објекат надлежни орган општине Костајница ће отказати уговор, а 

корисник губи право на поврат плаћених накнада. 

 

Члан 22. 

Ако се привремени објекти постављају на рок који није дужи од 20 дана јавне 

површине и неизграђено градско грађевинско земљиште могу се дати на коришћење и 

непосредном погодбом ,након чега надлежни орган доноси Рјешење о привременом 

кориштењу. 

 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСНО ПОСТАВЉАЊЕ 

ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 23. 

Привремени објекти из члана 9. тачка 1. до тачке 7.ове Одлуке на територији 

општине Костајница не могу се поставити без одобрења о постављању које издаје 

надлежни орган општине Костајница ускладу са Законом о уређењу простора и овом 

Одлуком. 
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Прије издавања одобрења за грађење односно постављања и закључивања 

уговора о закупу земљишта,надлежни орган треба издати локацијске услове којом се 

одређује трајање привремене грађевине и обавезе корисника да по истеку тог времена 

земљиште доведе у одговарајуће стање уклањањем привремене грађевине. Локацијска 

сагласност садржи и урбанистичко-техничке услове са стручним мишљењем, те остале 

податке и услове и сагласности прописане Законом о уређењу простора као и обрачун 

накнада за коришћење земљишта. 

Привремени објекти из члана 9. тачка 8. до тачке 10. ове Одлуке на територији 

општине Костајница не могу се поставити без одобрења за кориштење јавне површине 

које издаје надлежни орган општине Костајница у складу са овом Одлуком. 

Да ли захтјевана локација за постављање привремених објеката из претходног 

става испуњава услове из ове Одлуке у сваком конкретном случеју одлучиват ће 

Комисија од три члана, коју именује Начелник Одјељења, у чијем саставу треба да 

буду заступњене грађевинска и саобраћајна струка. 

184 

Члан 24. 

Уз захтјев из члана 23. став 1. за издавање локацијиских услова односно 

постављање привременог објекта корисник земљишта је дужан да поднесе: 

-урбанистичко техничке услове, 

-копију катастарског плана, 

-доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем, 

-опис објекта, 

-увјерење о измиреним обавезама по основу непореских прихода општини Костајница. 

Инвеститор привремених објеката из члана 9. тачка 7. и 8. је обавезан да плаћа 

годишњу накнаду за јавно оглашавање у складу са Одлуком о комуналним таксама, 

док је ослобођен обрачуна по основу уређења 

грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности. 

Уз захтјев из члана 23. став 3. за издавање одобрења за грађење односно 

постављање привременог објекта корисник земљишта је дужан да поднесе: 

− доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем, 

− копију катастарског плана, 

− опис објекта са архитектонским изгледом хоризонтелних и вертикалним 

габаритима, 

− увјерење о измиреним обавезама по основу непореских прихода општини 

Костајница. 

 

Члан 25. 

Одобрење за грађење односно постављање привременог објекта садржи податке 

о земљишту на којима се поставља објекат, основне податке о објекту(величина, врста 

и намјена), рок важења одобрења и обавеза уклањања без накнаде. 

Објекти изграђени на дијеловима грађевинске парцеле,на којим се накнадно 

утврди могућност изградње ових или сличних  објеката,ови објекти немају статус 

привремених објеката већ се стичу услови за поступак легализације овог објекта,уз 

прихватање досадашњих уплата по основу накнаде и ренте. 

 

Члан 26. 

Накнада за коришћење неизграђеног градско грађевинског земљишта и јавне 

површине (закуп) за постављање привремених објеката обухвата: 
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закуп за коришћење земљишта односно јавне површине која се одређује по јединици 

површине 

− земљишта (м2) и припадности земљишта грађевинским зонама које су утврђене 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

− рента на основу природних погодности грађевинског земљишта и већ изграђене 

комуналне инфраструктуре, а које нису резултат улагања средстава власника 

односно корисника некретнина. 

 

Закуп за привремене пословне објекте по зонама мјесечно износи: 

Прва зона _____________________ 5,00 КМ/м2 земљишта 

Друга зона ____________________ 4,00 КМ/м2 земљишта 

Трећа зона ____________________ 3,00 КМ/м2 земљишта 

Четврта зона __________________ 2,00 КМ/м2 земљишта 

Пета зона _____________________ 1,00 КМ/м2 земљишта 

Шеста зона ____________________0,50 КМ/м2 земљишта 

 

Рента по зонама износи: 

Прва зона _______________________ 20,00 КМ/м2 објекта 

Друга зона ______________________ 16,00 КМ/м2 објекта 

Трећа зона ______________________ 12,00 КМ/м2 објекта 

Четврта зона _____________________ 8,00 КМ/м2 објекта 

Пета зона ________________________ 4,00 КМ/м2 објекта 

Шеста зона _______________________ 2,00 КМ/м2 објекта 
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Рента се плаћа једном и плаћа је сваки нови корисник прије почетка обављања 

своје дјелатности. 

Закуп за коришћење јавних површина за постављање отворених љетних тераса-

башти испред пословних простора се утврђује по јединици површине (м2) за један 

мјесец коришћења и износи: 

Прва зона ________________________ 5,00 КМ/м2 објекта 

Друга зона _______________________ 4,00 КМ/м2 објекта 

Трећа зона _______________________ 3,00 КМ/м2 објекта 

Четврта зона _____________________ 2,00 КМ/м2 објекта 

Пета зона ________________________ 1,00 КМ/м2 објекта 

Шеста зона ______________________ 0,50 КМ/м2 објекта 

Корисници љетних тераса – башти су дужни ову накнаду плаћати мјесечно у 

корист буџета општине Костајница. 

 

Члан 27. 

Рекламе, рекламне конструкције, рекламни панои, рекламни свијетлећи и други 

ормарићи, јарболи заставе, огласне табле, огласни стубови, транспаренти, заштитне 

тенде и остало (у даљем тексту „привремени самостојећи објекти) могу се постављати 

само на основу локацијских услова издате од надлежног општинског органа. 

За постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог сладоледа 

плаћа се мјесечно, по једној расхладној витрини (не већој од 2 м2), 

.....................................20, КМ , 

За постављање покретних столова за продају цвијећа и прикладних поклона 

поводом 8. марта, у сврху продаје новогодишњих честитки, накита, и прикладних 

новогодишњих поклона, за период манифестација кестена „Кестенијаде“ или излагање 
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штандова за рекламирање и продају за период који заинтересована странка захтјева, 

плаћа се дневни закуп у износу ..... .........3,00 КМ/м2, 

Распоред штандова по нумерацији на јавној површини ће се вршити по 

временском периоду подношње захтјева. 

 

Члан 28. 

Одобрење за постављање љетне баште издаје се за период од 01.04.-01.10. 

текуће године. 

Уколико се јавне површине користе за пружање угоститељских услуга ван 

периода утврђеног ставом један овог члана , закуп се плаћа као у сезони.“ 

 

 

УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 29. 

Власник објекта је дужан након истека рока наведеног у дозволи за постављање 

привременог објекта, уклонити привремени објекат у року од 8 (осам) дана о свом 

трошку и без права накнаде. 

187Ако власник објекта не уклони објекат након истека рока одређеног у дозволи, 

уклањање ће се извршити принудним путем на основу рјешења, надлежни орган а 

трошкови уклањања падају на терет власника објекта. 

Ако је власнику објекта истекао уговор за коришћење земљишта за постављање 

привременог објекта а земљиште се не приводи намјени у складу са регулационим 

планом,а није поднио захтјев за обнављање уговора за коришћење земљишта најмање 

15 дана прије истека уговора, поступиће се у складу са ставом 1. и 2. овог члана. 

 

Члан 30. 

На основу рјешења надлежни орган привремени објекат се може уклонити и 

прије истека уговореног рока у дозволи у случају када се: 

− Земљиште које је дато на коришћење за постављање привременог објекта 

приводи трајној намјени ускладу са спроведбеним планским актом, 

− Утврди да власник објекта не плаћа накнаду за коришћење земљишта; 

− Корисник земљишта, односно власник објекта не користи, односно не 

намјенски користи земљиште илиобјекат или их издаје у закуп другим лицима; 

− Корисник земљишта односно власник објекта одступи од локације или замјени 

мјеста одређене локације,замјени објекат другим објектом, одступи од одобрене 

величине објекта, измјени дјелатност која му је урјешењу одређена; 

Поступа и у другим случајевима у супротности са одредбама ове Одлуке о 

одредбама Закона о уређењу простора. 

Привремени објекат неће се измјештати када закупац јавне површине добије 

писмену сагласност Начелника општине за вршење закупа од стране другог лица, под 

условима из уговора о додјели. 

 

Члан 31. 

Рјешењем из претходног члана ове Одлуке одредиће се рок за уклањање објекта 

који не може бити краћи од 8 (осам) дана нити дужи од 15 дана. 

Жалба против рјешења из става 1. овог члана не одлаже извршење рјешења. 

Ако власник не уклони објекат у одређеном року, уклањање ће се извршити 

принудно на трошак власника објекта. 
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Власник порушеног објекта нема право на накнаду нити право на обезбјеђење 

друге локације за постављање привременог објекта. 

 

Члан 32. 

Начелник општине са подносиоцем захтјева, коме се у складу са одредбама ове 

одлуке може дозволити привремено коришћење изграђеног градског грађевинског 

земљишта, закључује уговор озакупу изграђеног градског грађевинског земљишта 

којим се одређује локација, временски периодкоришћења, врста дјелатности која ће се 

обављати, висина и начин плаћања закупнине и одржавањеизграђеног градског 

грађевинског земљишта. 

 

IV – НАКНАДЕ 

 

Члан 33. 

Физичка и правна лица којима се продаје неизграђено градско грађевинско 

земљиште непосредном погодбом или путем лицитације дужна су да плате тржишну 

цијену за купљено земљиштекоја се утврђује на начин прописан чланом 6. ове Одлуке. 

Физичко и правно лице које је инвеститор изградње трајних објекта на градском 

грађевинском земљишту дужно је да плати: 

− накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, 

− накнаду за основу природних погодности градског грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 

приликом кориштења тог земљишта, а које нису резултатулагања средстава 

власника некретнина – једнократна рента. 
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1.Накнада за уређење градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 34. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата стварне 

трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта као што је то предвиђено 

стратешким и спроведбеним планскимактом.. 

Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта се утврђује 

сагласно програму уређења градског грађевинског земљишта, или у складу са Одлуком 

о утврђивању базне цијене када запоједино подручје не постоји програм уређења 

градског грађевинског земљишта . 

Одлуку о базној цијени надлежни орган је обавезан да донесе до 31.03. текуће 

године за примјену у години доношења, а иста може да се примјењује најдуже 48 

мјесеци, ако се у међувремену не укажепотреба за доношење одлуке о базној цијени. 

 

Члан 35. 

Уређење градског грађевинског земљишта у смислу ове одлуке обухвата 

припремање тог земљишта за стамбену, пословну и другу изградњу и његово 

опремање. 

 

Члан 36. 

Припремање градског грађевинског земљишта обухвата: 

− Израду програмске и просторно-планске документације, 

− рјешавање имовинско-правних односа, 

− геодетске и друге подлоге за потребе израде просторно-планске документације, 
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− израду техничке документације за изградњу инфраструктурних система, 

− санацију терена, 

− провођење планова парцелације и 

− друге радове који се односе на припремање земљишта за грађење. 

 

Члан 37. 

Опремање градског грађевинског земљишта обухвата изградњу 

инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација за заједничко и појединачно 

коришћење. 

Прикључци на комуналне и друге инфраструктурне системе не спадају у радове 

на опремању градског грађевинског земљишта и терете трошкове грађења објекта. 

 

Члан 38. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о висини 

накнаде у складу са Законом и овом Одлуком. 

Накнаду из претходног става плаћа инвеститор грађевине која се гради на том 

земљишту према јединици корисне површине објекта за чију изградњу се издају 

локацијски услови. 

Инвеститор је дужан накнаду за уређење градског грађевинског земљишта 

платити прије подношења захтјева за издавање одобрења за грађење или у складу са 

чланом 54. ове Одлуке. 

 

Члан 39. 

Корисна површина грађевине утврђује се на основу Урбанистичко техничких 

услова по важећим стандардима, а као корисна површина грађевине сматра се бруто 

грађевинска површина хоризонталних габарита објекта помножена бројем етажа уз 

умањење од 20%. 

Обрачун накнада за подрум и поткровље се додатно умањује 50%, а отворене 

површине 70%.189 

Обрачун накнаде за котловнице, спремишта, стакленике, помоћне просторије, 

гараже, шупе, ако су самостални објекти, а на предметној парцели је већ издата 

грађевинска дозвола за стамбени објект додатно се умањује за 50%. 

 

Члан 40. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта које је дјелимично 

уређено, односно ако нису изграђени сви инфраструктурни објекти уређаја и 

инсталације који су предвиђени планским актом на основу којег је издата 

урбанистичка сагласност, умањује се за одговарајући проценат и то: 

- за асфалтни пут 20% 

- за асфалтни тротоар 10% 

- за канализацију 15% 

- за водоводну мрежу 15% 

- за макадамски пут 6% 

- за паркиралиште 6% 

- за електричну мрежу 6% 

- за телефонску мрежу 6% 

- за јавну расвјету 6%. 
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Члан 41. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта умањује се за 

инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације у чијој је изградњи инвеститор 

учествовао ако то докаже адекватним средствима финансијско-правних токова 

(уговори,рачун и сл.). 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта код промјене намјене 

објекта или дијела објекта се не наплаћује. 

 

Члан 42. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта за објекте намјењене за 

спорт и рекреацију умањује се за 50%. 

 

Члан 43. 

Код доградње и надоградње постојећих објеката односно код замјене старих 

објеката новим објектом инвеститор плаћа разлику накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта за површинудограђеног дијела односно разлику у површини 

између новог и старог објекта. 

 

Члан 44. 

Ако се објекат гради на градском грађевинском земљишту које није уређено, 

инвеститор је дужан да изврши уређење на цијелој површини грађевинске парцеле 

сагласно урбанистичко-техничким и другим условима утврђеним у локацијским 

условима, у којем случају инвеститор није дужан да платинакнаду за уређење градског 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 45. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта не плаћа се за изградњу 

јавних инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација ако су исти у државној 

својини или су од посебногдруштвеног интереса, или се као инвеститор појављује 

Скупштина општине. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског 

земљишта за инфраструктурну изградњу и објекта од комерцијалног интереса , а гдје 

инвеститор није Скупштина општине Костајницаи предузећа и органи чији је оснивач 

општина, обрачунава се вриједност од 2% од предрачунске вриједности пројекта. 

 

2.Накнада за природне погодности и погодности изграђене инфраструктуре 

(једнократна рента) 
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Члан 46. 

I ЗОНА обухвата 

 1.Трг Краља Петра I Ослободиоца 

 2. Младена Стојановића 

 2.Светосавска до раскршћа са улицом Вука Караџића 

 4.Ватрогасна 

 5.Петра Пеције до раскршћа са Ватрогасном 

 6.Крешимира Хајдића 

 7.Ранка Шипке до раскршћа са ул. 2. Маја 
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II ЗОНА обухвата 

 1.Ранка Шипке, од границе зоне I до мостића 

 2.Светосавска, од границе зоне I до Васе Пелагића и десно до државне границе 

 3.Мирзе Делибашића 

 

III ЗОНА обухвата 

 1.Ул. 2. Маја 

 2.Петрињска 

 2.Устаничка до „Партизанског гробља“ 

 4.Петра Пеције до раскршћа са улицом Ж.Ф.Т. 

 5.Ул. Ђоке Мазалића 

 6.Радничка 

 7.Палешка 

 8.Козарска 

 9.27. Јули 

 10.Вука Караџића 

 11.Николе Тесле 

 12.Младена Ољаче 

 

IV ЗОНА обухвата 

 1.Устаничка до краја улице 

 2.Петра Пеције до краја улице (резервоара Ташли бунар) 

 2.Бранка Ћопића 

 4.Васе Пелагића до броја 54 

 5.Светосавска од ракрснице са Васом Пелагића до раскрснице са 27. Јули 

 6.Османа Ђикића 

 7.Бубњарица до броја 22 

 8.Петра Кочића 

 9.Алексе Шантића 

 10. Лазе Штековића 

 11.Десанка Максимовић 

 12. Османа Карабеговића 

 

V ЗОНА обухвата 

 1.Брдска улица 

 2.Ж.Ф.Т. 

 2.Гумњанска 

 4.Преостали дио Светосавске 

 5.Васе Пелагића од броја 54 до краја улице 

 6.Бубњарица од броја 22 до краја улице (ретзервоар „Бубњарица“) 

 7.Баљска 

 8.Иве Андрића 

 9.Партизански пут 

 10. Меше Селимовића 

 11.Скендера Куленовића 

 12. Зијада Диздаревића 

 12.Џемала Биједића 

 14.Мака Диздара 

 15. Војводе Мишића 
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 16. Гаврила Принципа 

 17. Петра Боројевића 

 18. Владимира Назора 

 19. Владе Дивца 

 20. Милоша Црњанског 

 21. Доситеја Обрадовића 

 22. Бранислава Нушић 

 

VI ЗОНА обухвата 

              1. Ивана Горана Ковачића 

   2.Тавија  улице- 

 - Јована Дучића 

 - Петра Петровића II Његоша 

 - Љубе Јандрића 

 -Стевана Сремца 

 -Бранка Радичевића 

 - Јована Јовановића Змаја 

 -Жарка Згоњанина 

 -Михајла Пупина до кућног броја 2 

 -Ћирила и Методија 

 

Члан 47. 

1.Као основица за утврђивање висине једнократне ренте и накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта служи просјечна коначна грађевинска цијена из 

претходне године м2 висине стамбене површине на подручју општине Костајница. 

2.Просјечну коначну грађевинску цијену одређује одлуком Скупштина општине 

сваке године, а најкасније до 31. марта текуће године. 

3.Просјечна коначна грађевинска цијена из претходног става овог члана 

валоризује се у току године свака 3 мјесеца на основу индекса раста цијене 

грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи по сумарној методологији и 

подацима које објављује Завод за статистику. 

 

Члан 48. 

Висине једнократне ренте по м2 корисне површине грађевине које ће се градити 

на градском грађевинском земљишту утврђује се у проценту од просјечне коначне 

грађевинске цијене из претходног члана и по зонама износи:191 

- у првој зони 6% 

- у другој зони 5% 

- у трећој зони 4% 

- у четвртој зони 3% 

- у петој зони 2% 

- у шестој зони 1%. 

 

Члан 49. 

Висина накнада за природне погодности грађевинског земљишта /једнократна 

рента/ утврђује се рјешењем о висини накнаде у складу са Законом и овом Одлуком. 

Накнаду из претходног става плаћа инвеститор грађевине која се гради на том 

земљишту према јединици корисне површине објекта за чију изградњу се издају 

локацијски услови. 
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Инвеститор је дужан накнаду за природне погодности грађевинског земљишта 

платити прије подношења захтјева за издавање одобрења за грађење или у складу са 

чланом 54. ове Одлуке. 

 

Члан 50. 

Корисна површина грађевине приликом утврђивања једнократне ренте у 

поступку обрачуна накнаде се утврђује на начин прописан чланом 39. ове одлуке. 

 

Члан 51. 

Ако се на одређеној грађевинској парцели гради нова грађевина умјесто раније 

легално изграђене грађевине инвеститор је дужан платити једнократну ренту за 

разлику у површини између новог и старог објекта. 

 

Члан 52. 

Једнократна рента се не плаћа за изградњу јавних инфраструктурних објеката, 

уређаја и инсталација. 

2. Плаћање накнада 

 

Члан 53. 

Накнаду за продано градско грађевинско земљиште односно купопродајну 

цијену плаћа купац најкасније у року од 15 дана од дана потписивања уговора о 

продаји. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и једнократна рента се 

плаћају прије подношења захтјева за издавање одобрења за грађење. 

Изузетно накнаде из претходног става код изградње објеката за колективно 

становање (стамбени и стамбено-пословни објекти), индустријских објеката и објеката 

производног занатства инвеститор може платити и у ратама у складу са чланом 54.ове 

Одлуке. 

 

Члан 54. 

Да би искористио могућност плаћања накнада у ратама инвеститор је дужан 

поднијети Начелнику општине захтјев да му се одобри плаћање накнада у ратама. 

Плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне 

ренте у ратама одобрава стална Комисија коју именује Начелник Општине која 

предлаже Начелнику да са инвеститором закључи уговор о плаћању у ратама. 

Плаћање у ратама се може одобрити најдуже на период од пет година у складу 

са Законом, од дана закључења уговора. 

У Уговору о плаћању у ратама као средство обезбјеђења потраживања одређује 

се мјеница. 

Временско трајање мјенице мора да покрива цијели отплатни рок. 

За свако закашњење у плаћању рата инвеститору ће се обрачуванати затезна 

камата у складу са законом. 

 

4. Посебне одредбе 

 

Члан 55. 

Средства која се остварују из накнада за градско грађевинско земљиште 

издвајају се на посебан рачун и користе се за уређење градског грађевинског земљишта 

и израду просторно планске документације. 
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Члан 56. 

За изградњу производних објеката од посебног значаја за општину и објеката од 

посебног друштвеног интереса могу се одлуком Скупштине општине утврдити додатне 

олакшице за плаћање накнада по основу градског грађевинског земљишта. 

 

V – ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Члан 57. 

Остало грађевинско земљиште обухвата грађевинско земљиште у државној 

својини, и грађевинско земљиште у приватној својини, за које Програм уређења доноси 

Скупштина општине и уз магистрални, регионалне и локалне путеве у ширини од 100 

м са обје стране пута, уз прибављање сагласности надлежног органа или предузећа. 

Одредбе ове одлуке које се односе на градско грађевинско земљиште 

примјењују се и на остало грађевинско земљиште. 

 

 

Члан 58. 

Висина једнократне ренте по метру квадратном корисне површине грађевине 

умањује од основице из члана 47. ове одлуке у износи од 50%. 

 

Члан 59. 

Накнада за уређење осталог грађевинског земљишта поред умањења из члана 

48. ове Одлуке умањује се по основу припремања грађевинског земљишта за 20%. 

 

VI-НАДЗОР 

 

Члан 60. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган и Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална полиција и 

Грађевински инспектор. 

 

VII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 61. 

Грађевински објекти који ће се градити или су изграђени на углу улица који 

припадају различитим зонама сматраће се да се налазе у зони која је више вреднована 

на основу комуналне опремљености исаобраћајне повезаности. 

Ако земљиште или објекат има прилаз из улица која по опремљености припада 

јавној зони у односу на зону у којој се они налазе сматра се да припадају оној зони у 

којој се налази улица из које имају прилаз. 

Земљиште или објекат у улици која још није добила своје име сматра се да је у 

оној зони којој припада најближа улица на коју се повезује или представља њен 

огранак. 

У случају да се припадност улице зона не може ријешити ни на начин из 

претходног става земљиште или објекат ће се сврстати у зону коју одреди надлежно 

одјељење. 
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Члан 62. 

Накнаде прописане овом одлуком утврдит ће се по одредбама ове Одлуке у 

свим случајевима у којима на дан ступања на снагу ове Одлуке не постоји коначно 

рјешење којим је одговарајућа накнада утврђена. 

 

Члан 63. 

Висина закупнине за неизграђено градско грађевинско земљиште које је 

додјељено у закуп физичким или правним лицима за изградњу привремених грађевина 

у складу са одредбама ранијих одлука којима је регулисана ова област и са којима су 

закључени уговори о закупу неизграђеног градског грађевинског земљишта ће се 

ускладити са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 64. 

Детаљан опис границе обухваћеног земљишта и податке о катастарским 

парцелама и власницима из јавног регистра о некретнинама, као и израда копије 

катастарског плана са уцртаном границом градског грађевинског земљишта и 

парцелама обухваћеним овом Одлуком, надлежна општинска службе урадит ће 

Географског информационог система са доступним ажурираним катастарским 

подлогама. 

 

Члан 65. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском 

земљишту  (Сл. гласник Општине Костајница, број:03/11, 01/12,  и 01/13). 

 

Члан 66. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 Број: 01-013-162/13. 

Датум: 15.03.2013. год. 

                                                                                     

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                         

                     Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА          

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајнице“,број: 12/05), Скупштина општине Костајница је на својој редовној 

сједници одржаној дана  15.03.2013. године донијела  слиједећу: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о управљању , поступку и условима издавања у закуп пословних зграда  и 

пословних просторија  у својини општине Костајница 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се уређује управљање, поступак и услови издавања у закуп 

пословних зграда и пословних просторија (у даљњем тексту: пословни простор)  у 

својини општине Костајница. 

 

Члан 2. 

Поступак додјеле и давања у закуп пословних простора  припрема 

Административна служба општине Костајница, Одјељење за општу управу, а поступак 

проводи Комисија коју именује Начелник , у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 3. 

О пословним просторима води се посебна евиденција која садржи: податке о 

пословном простору (гаражи): број, локација, површина и намјена; податке о закупцу: 

име и адреса одн. фирма и сједиште , основ кориштења, рок кориштења и висину 

закупнине.  

 

Члан 4. 

Одјељење за општу управу  врши контролу кориштења и предузима потребне 

мјере ради обезбјеђења рационалног и намјенског кориштења пословних простора, 

брине се и предузима  мјере ради благовремене наплате закупнине и обавља друге 

послове управљања пословним просторима.  

 

II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП 

 

Члан 5. 

Пословни простори, у складу са овом Одлуком, издају у закуп путем:  

1. прикупљања писмених понуда,  

2. непосредне погодбе.  
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Поступак издавања у закуп путем лицитације  

 

Члан 6. 

Поступак издавања у закуп путем лицитације спроводи се на основу огласа о 

давању у закуп , који расписује Начелник општине ,а објављује се  у једном од дневних 

листова и на огласној табли Административне службе општине.  

Оглас о издавању у закуп пословних простора садржи:  

- назив и сједиште закуподавца,  

- начин давања у закуп пословних простора ,  

- податке о пословној зградим или пословној просторији (број, локација, површина),  

- износ закупнине по 1 м 
2 

,  

- вријеме трајања закупа,  

- висину и начин полагања кауције и трошкова провођења огласа,  

- услове о праву учествовања у јавном надметању,  

- начин и рок подношења писмених понуда,  

- вријеме и мјесто отварања писмених понуда,  

- рок и начин објављивања резултата огласа.  

 

Члан 7. 

Поступак се спроводи на основу писмених понуда, које се достављају 

Административној служби општине директно на протокол, у затвореној коверти са 

обавезном назнаком: ”Пријава на оглас за закуп пословног простор”.  

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 

Неблаговремене и непотпуне понуде и понуде поднешене противно условима огласа 

Комисија ће одбацити.  

 

Члан 8. 

Учесник на огласу може бити свако физичко и правно лице, осим лица која нису 

у цјелости измирила обавезе по раније закљученом уговору о закупу са општином 

Костајница.  

Учесник на огласу обавезан је у писменој понуди навести слиједеће податке:  

- име, очево име, презиме и тачну адресе (за физичко лице), а за правно лице пуни 

назив фирме и сједиште;  

- прецизну ознаку пословне зграде, пословне просторије на коју се односи понуда;  

-број планираних новозапослених радника, 

-број  издрживаних чланова породице, 

-за правне субјекте број запослених у предузећу. 

 

Члан 9. 

Уз понуду, учесник на огласу је обавезан приложити:  

- доказ о уплати кауције и трошкова огласа,  

- доказ о инвалидности или статусу члана породице погинулог борца (рјешење 

надлежног органа).  

 

Члан 10. 

Поступак након приспјећа понуда ради издавања у закуп пословних простора, 

проводи и утврђује резултате Комисија за пословне просторе (у даљњем тексту: 

Комисија), у саставу од три члана, коју именује Начелник.  

О раду Комисије се води записник који потписују сви чланови Комисије.  



Број 3             18.03.2013.године      Службени гласник општине Костајница 33 

 

 

Члан 11. 

Комисија на дан одређен огласом, утврђује колико је понуда приспјело , које су 

благовремене, а које су приспјеле послије истека рока. Рок приспијећа понуда 

Комисија утврђује на основу пријемног печата на коверти у којој је понуда приспјела.  

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи односно њихови пуномоћници.  

 

Члан 12. 

Издавање у закуп путем прикупљања писмених понуда, може се извршити само 

ако су приспјеле најмање двије понуде за исти пословни простор . 

               Предност имају  кандидати који на основу бод листе добију више бодова : 

1. чланови породице погинулог борца који свој статус доказују рјешењем о 

утврђивању права на породичну пензију или инвалиднину.....................15 бодова 

2. РВИ (према степену инвалидитета), до 5 катег -10 бодова,а изнад пете кат.- 5 

бодова, 

3. број новозапослених радника по раднику...................................................    5 бод, 

4. број уздржаваних чланова породице ,по члану .........................................5 бодова 

5. укупан број запослених у установи или предузећу, по раднику, до 50 радника 1 

бод по раднику, а у фирмама преко 50 радника  максимално добивају 55 бодова.  

 

Члан 13. 

Лице које оствари право на закуп пословног простора плаћа закупнину у износу 

која је утврђена.  

У случају да се одлуком Скупштине општине  утврди већа закупнина од износа 

који је понуђен  уговорио, дужан је да  прихвати кориговани закуп или се у супротном 

отказује Уговор. 

Лица која плаћају по старим поступцима већи закуп,након усвајања ове одлуке 

у СО-е бити ће им понуђен нови уговор о закупу, у складу са овом одлуком.  

 

Члан 14. 

Након отварања понуда, Комисија утврђује резултате проведеног поступка и 

доноси одлуку о додјели у закуп и исте објављује на огласној табли Административне 

службе Општине , у року од 5 дана од дана отварања понуда.  

Учесник који сматра да је његово право повријеђено у проведеном 

поступку,може изјавити приговор Начелнику општине Костајница у року од 8 дана од 

дана објављивања резултата односно  одлуке.  

 

Члан 15. 

Рјешавајући по приговору Начелник ће:  

- поништити резултате проведеног поступка додјеле  и Одлуку Комисије, уколико 

оцијени да је приговор основан и да је у поступку било недостатака који су могли бити 

од утицаја на резултате поступка,  

- одбити приговор као неоснован и потврдити Одлуку Комисије.  

 

Члан 16. 

               Уколико  првопласирани кандидат одустане прихвата се понуда 

другопласираног кандидата.  
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У случају да прво прикупљање писмених понуда није успјело, зато што нису 

учествовала најмање два понуђача или су исти одустали од пунуде, поступак ће се 

поновити.  

 

Поступак издавања у закуп путем непосредне погодбе  

 

Члан 17. 

Ако и поновљени поступак прикупљања писмених понуда није успио, издавање 

у закуп се може извршити путем непосредне погодбе. 

 

Члан 18. 

Непосредном погодбом се може додијелити простор сваком заинтересованом 

лицу, изузев лицима која по члану 8. ове Одлуке  не могу учествовати ни у поступку 

издавања у закуп путем прикупљања писмених понуда.  

Уколико је пословни објекат предмет двају поступака додјеле и уколико су оба 

неуспијешна због незаинтеросованости  кандидата,Начелник општине може сманјити 

закуп својимм закњучком. 

Износ закупнине за пословни простор не може бити мањи од 70 % утврђене  

цијене закупнине. 

 

Члан 19. 

Понуде за закључење уговора о закупу путем непосредне погодбе, могу се 

поднијети у року од 8 дана од дана коначности резултата проведеног поступка 

лицитације.  

Понуде се подносе писмено у затвореној коверти, са обавезном назнаком: 

,,Понуда за непосредну погодбу,, .  

У погледу услова које треба да испуни лице које подноси понуду и 

документације коју је у обавези да приложи, и за издавање у закуп путем непосредбе 

погодбе у цјелости важе одредебе чл. 8. и 9. ове одлуке.  

 

Члан 20. 

Поступак непосредне погодбе проводи Комисија за пословне просторе . 

Уговор о закупу путем непосредне погодбе може се закључити иако је 

приспјела само једна понуда.  

 

Члан 21. 

 Изузетно  Начелник општине Костајница може  продужити уговор о закупу 

пословног простора са правним или физичким лицима  који су  били  закуподавци 

пословних простора  у протеклом периоду , ако су исти уредно измиривали своје 

обавезе, без провођена поступка додјеле предвиђеног овом Одлуком. 

 

III УГОВОР О ЗАКУПУ 

 

Члан 22. 

Уговор о закупу пословног простора  закључује Начелник у име општине, на 

основу коначне одлуке Комисије.  

Уговор се закључује у писменом облику а у складу са одредбама Закона о 

закупу пословних зграда и просторија.  
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Члан 23. 

Понуђач чија је понуда одлуком Комисије утврђена као најповољнија, дужан је 

закључити уговор о закупу у року од 5 дана од дана коначности одлуке о додјели у 

закуп.  

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у року из 

претходног става, уговор ће се закључити са слиједећим најповољнијим понуђачем.  

 

Члан 24. 

Закуп пословног простора  почиње тећи од дана закључења уговора, а 

закуподавац је дужан истог дана предати закупцу пословни простор. 

Уколико закуподовац не уведе закупца у посјед по закљученом уговору, обавезе 

на име закупнине ће тећи од дана увођења у посјед, што се доказује записником о 

увођењу у посјед.  

 

Члан 25. 

Закупац је дужан плаћати закупнину унапријед мјесечно, најкасније до 5-ог у 

мјесецу. 

 

Члан 26. 

Закупац је дужан на свој терет, вршити оправке на пословном простору  које су 

неопходне ради одржавања истог у стању у којем се може користити за редовну 

намјену ( текуће одржавање ). 

Трошкови инвестиционог одржавања пословног простора  као посебног дијела 

зграде (поправке и замјена инсталација централног гријања, телефонских и 

електроинсталација, водовода и канализације и др. оправке које су од утицаја на 

кориштење других посебних дијелова зграде падају на терет закуподавца.  

Уколико се ради о оправци пословног простора која је по свом карактеру хитна 

те не трпи одлагање( радови хитних интевенција), трошкови оправке падају на терет 

закуподавца, под условом да закупац исте није сам проузроковао, те да је о потреби 

оправке претходно обавијестио закуподавца .  

Оправке чију је потребу закупац сам изазвао увијек падају на терет закупца. 

  

Члан 27. 

Закупац је дужан да плаћати трошкове чишћења,утрошену електричну енергију, 

гријање, као и остале услуге у року доспијећа назначеном на испостављеном рачуну.  

Трошкови текућег одржавања на заједничким дијеловима зграде, падају на терет 

закупца. Закупац је дужан на име аконтације трошкова одржавања плаћати одређени 

мјесечни износ на рачун заједнице етажних власника стамбене зграде, а у складу са 

Законом о одржавању стамбених зграда.  

 

Члан 28. 

Закупац нема право вршити било какве преправке или адаптације пословног 

простора без сагласности закуподавца.  

Преправке или адаптације пословног простора изведене на тражење закупца а уз 

сагласност закуподавца, падају на терет закупца.  

Право закуподавца је да врши контролни надзор над извођењем радова на 

преправци и адаптацији пословног простора.  
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Члан 29. 

Закупац не може закупљене пословне просторије или њихов дио дати у 

подзакуп трећем лицу, без сагласности закуподавца.  

 

Члан 30. 

По престанку закупа, закупац је дужан пословни простор  предати закуподавцу 

у стању у којем је примио, а што се констатује посебним записником.  

Закупац је дужан, ако закуподавац то тражи, пословни простор вратити у стање 

у којем је био прије преправке или адаптације које је извео закупац, ако је исту извео 

без сагласности и надзора закуподавца.  

По престанку уговора о закупу, закупац има право да тражи накнаду за 

евентуалну повећану вриједност пословног простора, која је настала улагањем закупца, 

под условом да је за исто улагање имао сагласност закуподавца.  

У случају спора надлежан је Основни суд у Новом Граду.  

 

Члан 31. 

Уговор о закупу закључен по одредбама ове Одлуке  престаје из разлога и на 

начин утврђен Законом о закупу пословних зграда и просторија.  

Отказни рок за отказ уговора о закупу пословног простора износи 30 (тридесет) 

дана од дана када је извршена уредна достава изјаве о одустанку.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 32. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број  01-013-308/11 од 

31.10.2011.године („Службени гласник општине Костајница“, број 11/11). 

 

Члан 33. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана  доношења, а биће објављенa у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

  

      

Број: 01-013-164/13 

Датум: 15.03.2013. године 

          

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                         Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајнице“,број 12/05) ,Скупштина општине Костајница је на својој редовној 

сједници одржаној дана 15.03.2013. године донијела слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде за издавања у закуп пословних зграда  и пословних просторија  

у својини општине Костајница 

  

I 

 Овом Одлуком утврђује  се висина накнаде за издавање у закуп пословних 

зграда и пословних просторија у својини општине Костајница. 

 

II 

              Закупнине за кориштење пословних  зграда и пословних простора  у својини 

општине Костајница износи 10,00 КМ/м
2 

,у првој грађевинској зони. 

 Привредним  субјектима са подручја општине Костајнице умањује се закупнина 

за 20%. 

 

III 

 Висина закупа пословних простора у својини општине Костајница, који се дају 

у закуп деташираним републичким органима који своје услуге за потребе општине 

Костајница  пружају без накнаде, у износу од  10,00 КМ/м
2
. 

За пословне просторе који се налазе у другим зонама, закуп се утврђује на 

основу реалних кретања на тржишту, а на основу приједлога Комисије коју формира 

Начелник Општине. У овим случајевима коначну Одлуку о висини закупа доноси 

Начелник општине. 

Уколико одређени пословни простор није у функцији и нема заинтересованих 

да га користе, Начелник општине може привремено, до годину дана, такав простор 

додијелити на кориштење без накнаде, уз обавезу одржавања истог.  

 

IV 

 Поред закупнине Закупац –државна установа-орган је дужан да плаћа и  износ 

од 3,00 КМ/м
2 

  за трошкове гријања и одржавања хигијене . 

 

V 

Закупнина за кориштење пословног простора или зграде плаћа се мјесечно 

унапријед, најкасније до 5-ог у мјесецу. 
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VI 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број: 01-013-80/12 од 

30.03.2012.године („Службени гласник општине Костајница“, број: 2/12). 

 

VII 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

Број:01-013-165/13        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:15.03.2013 год.               Жељко Чекић, мр.инж. с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 112/06), члана 57. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Костајница“, бр.03/11) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, бр. 12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница је на сједници одржаној дана 15.03.2013.  године донијела следећу 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

РЕНТЕ ОД ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ СТАМБЕНИХ 

ОБЈЕКАТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена м
2 

корисне стамбене 

површине изграђене на подручју општине Костајница у 2012. години, која служи као 

основица за израчунавање висине једнократне ренте код изградње, доградње и 

надзиђивања објеката у 2013. години. 

 

 

Члан 2. 

Утврђује се да просјечна коначна грађевинска цијена 1 м
2 

корисне стамбене површине 

изграђене на подручју општине Костајница износи 600,00 КМ, и служи као основица 

за обрачун једнокартне ренте. 

 

 

Члан 3. 

Цијена из члана 2. ове Одлуке валоризоваће се у току године свака три мјесеца на 

основу индекса раста цијена грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи по 

сумарној методологији и подацима које обезбјеђује Завод за статистику. 

 

 

Члан 4. 

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

општине Костајница“. 

 

 

Број: 01-013- 163/13                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године               Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 44. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Костајница“, број:03/11) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница је на сједници одржаној дана  15.03.2013. године донијела 

следећу. 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 

 ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ 

 ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за обрачун накнаде уређења градског 

грађевинског земљишта, док се не донесе Програм уређења грађевинског земљишта. 

Уколико за одређено подручје (зону) буде донешен Програм уређења градског 

грађевинског земљишта ,базна цијена се неће примјењивати за то подручје (зону). 

 

Члан 2. 

На основу извршене анализе просјечне цијене на припремању и опремању 

грађевинског 

земљишта по м², те постојећег Законског рјешења којим је предвиђено да се износ 

накнаде утврђује по јединици корисне површине објекта који се гради на грађевинској 

парцели, утврђује се базна цијена по зонама како слиједи: 

 

- I зона базна цијена износи .................................................29,15 КМ/м² 

- II зона базна цијена износи ................................................21,31 КМ/м² 

- III зона базна цијена износи .............................................. 18,12 КМ/м² 

- IV зона базна станица износи...........................................  14,91 КМ/м² 

- V зона базна станица износи ............................................. 11,92 КМ/м² 

- VI зона базна цијена износи................................................  9,54 КМ/м² 

 

Члан 3. 

Базна цијена за обрачун накнаде уређења грађевинског земљишта из претходног члана 

примјењиват ће се од  31.03.2013. године до 31.03.2015.године, до када је Скупштина 

општине дужна утврдити вриједност базне цијене за наредну годину,  односно да 

донесе програм уређења градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 4. 

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

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-166/13       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године                         Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РепубликеСрпске“, број: 101/04, 42/05 и 117/05) и члана 56. Статута општине 

Костајница(„Службени гласник општине Костајница“, број 12/05 и 1/07) Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана  15.03.2013. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о начину привременог коришћења и функционисања јавне површине и плану 

размјештаја привремених објеката на локацији „Зелена пијаца“ 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин привременог коришћења и функционисања 

јавне површине, као и план размјештаја привремених објеката на локацији тзв. „Зелена 

пијаца“ у Костајници означеној као к.ч. 804/1 и к.ч.804/3  К.О. Костајница. 

1. План размјештаја привремених објеката (саставни дио ове Одлуке), 

2. Површину привременог објекта, као и могућност спајања, односно раздвајања 

дијела парцела, 

3. Начин додјеле локације за постављање привременог објекта, 

4. Утврђивање бодовне листе за додјелу, 

5. Састав Комсије за додјелу објеката и њено именовање, 

6. Закључивање и раскид уговора о привременом кориштењу, 

7. Начин наплате и изнопс закупнине, 

8. Друга питања од значаја за уређење јавне површине. 

 

Члан 2. 

Све локације које се дају на коришћење у складу са овом Одлуком, привременог 

су карактера до провођења парцеле трајној намјени. 

Процес привремене додјеле на коришћења проводи рјешењем комисија у складу 

са овом Одлуком. 

Непосредну организацију, уређење, одржавање и наплату закупнине врши КП 

„Комунално“ а.д. Костајница. 

Овим пословима, општина и КП „Комунално“ а.д.сачиниће посебан уговор 

којим ће дефинисати све детаље. 

Послови из претходног става односе се на: 

- одржавање реда, 

- обезбјеђење санитарних услова, 

- обезбјеђење адекватне расвјете, 

- наплату закупнине утврђене уговором и овом Одлуком, 

- обезбјеђење наплате осталих трошкова предвиђених уговором. 

- Обавезе надлежног предузећа: 

- судска регистрација 
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- радно вријеме 

- пијачни ред. 

 

Члан 3. 

Распоред привремених објеката врши се на основу Плана Размјештаја 

привремених објеката, а који је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове на основу Плана 

размјештаја утврђује минималне урбанистичко-техничке услове, тј. величину и изглед 

привременог монтажног објекта и површину која је предвиђена за рекламирање и 

продају робе испред привременог објекта. 

 

Члан 5. 

Површина привременог објекта утврђена је величином додјељене парцеле у 

складу са Планом размјештаја привремених објеката који чине саставни дио ове 

Одлуке. 

Спајање парцела у оквиру утврђених вањских габарита по плану размјештаја 

или закуп слободне парцеле од стране физичких и правних лица , могуће је само путем 

јавног конкурса,оглашеног од стране Одјељења за општу управу (у даљем тексту 

надлежни орган).Корисник парцеле са постављеним привременим објектом,може са 

другим корисником да организују заједничко пословање у циљу обезбеђења запослења 

о чему састављају уговор о пословно-техничкој сарадњи.Овим уговором дефинишу се 

сва права и обавезе те утврђују носиоца права закупа на заузетим парцелама. На овај 

Уговор обавезна је сагласност Начелника. 

Под слободном парцелом сматра се простор на коме је претходни корисник 

одјавио дјелатност и ослободио простор од лица и ствари, те уклонио постављени 

објект. 

Слободном парцелом се сматра и када је надлежни орган у управном поступку, 

због неизмирених обавеза претходног корисника, а по захтјеву надлежног предузећа, 

испразнио постављени киоск од лица и ствари и објекат привремено заузео до 

измирења насталих дуговања. 

Сматрат ће се слободном парцелом и када објекат претходног закупца није 

уклоњен са заузете локације, а у поступку конкурса учесник конкурса обезбједи 

адекватан доказ о куповини привременог објекта , у случају да локација буде 

додјељена учеснику конкурса. Ова локација ће се огласити слободном након одјаве 

дјелатности претходног корисника (што ће се аутоматски сматрати раскидом уговора) 

и по прибављању изјаве власника киоска да исти жели прометовати. 

 

Члан 6. 

Корисници парцела могу користити простор испред објекта за излагање робе за 

продају, у ширини постављеног киоска, у складу са Планом размјештаја из члана 3. и 4. 

ове Одлуке.. 

Надлежно предузеће на адекватан начин ће извршити обиљежавање дозвољене 

линије за излагање робе. 

За коришћење изложбеног простора плаћа се накнада у складу са овом Одлуком, о 

чему ће надлежно предузеће закључити посебан уговор, а добит по основу уговора 

реализује се у складу са средствима из уговора о закупу локације. 
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Начин додјеле локација за постављање привремених објеката 

 

Члан 7. 

Конкурс из члана 5. Ове Одлуке објављује се у локалним средствима јавног 

Информисања (Радио Костајница)и на огласној табли општине Костајница, односно на 

начин којим се обезбјеђује транспарентност. 

Рок пријаве на оглас или конкурс не може бити краћи од 8 дана, нити дужи 

дужи од 15 дана. 

Члан 8. 

Конкурс треба да садржи: 

1. Локацију за постављање објекта, 

2. Вријеме привременог коришћења локације, 

3. Рок за постављање објекта, 

4. Износ закупнине привремене локације и остали трошкови уређења, 

5. Утврђени износ за плаћање трошкова конкурса, 

6. Вријеме трајања конкурса и датум и вријеме јавног отварања конкурса. 

7. Контакт особу и мјесто гдје се може преузети пријавни образац. 

 

Члан 9. 

Редосљед првенства по конкурсу за додјелу привремених локација утврђује се 

бодовањем које врши Комисија именована од стране Начелника општине. 

Комисија броји 3 члана. 

 

Члан 10. 

Бодовна листа утврђује се на основу слиједећих критерија: 

1. Инвалиди до IV категорије ............................................................................... 10 бодова 

     Инвалиди од V- VII категорије ...................................................... ................   5 бодова 

2. Породице погинулих бораца  и породица погинулих  

припадника радне обавезе...................................................................................... 10 бодова 

3. Пласман властитих производа или кооперације ............................................. 10 бодова 

4. Лице које има статус борца прве категорија(сљедећа кат. -1 бод).................... 5 бодова 

5. Незапослена лица ................................................................................................ 10 бодова 

6. Број чланова домаћинства корисника, умањен за број чланова који су запослени или 

примају пензију (број чланова које издржава потенцијални корисник) ............5 бодова 

по члану 

7. Статус повратника, избјеглице и расељеног лица или учесника радне обавезе у 

складу са списком надлежног органа.........................................................................5 

бодова 

8. Пребивалиште на подручју општине Костајница ............................................. 10 

бодова 

9. За сваког планираног новозапосленог  радника, након отварања 

тј .покретања дјелатности ..........................................................................................5 бодова                                                   

Уколико конкурише правни субјекат, бодује се власник предузећа-субјекта, а 

уколико се ради о дионичарском друштву бодује се један од дионичара којег одреди 

надлежни орган предузећа. 

 

Члан 11. 

Ако се на основу наведених критерија из претходне тачке не може утврдити 

редослијед учесника конкурса, предност има онај учесник који има статус члана 
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породице погинулог борца, а ако више учесника има тај статус, онај који има већи број 

чланова породичног домаћинства. 

Ако се примјеном претходног става не може одредити редослијед првенства, 

предност има учесник који има статус више категорије инвалидности, а на крају 

кандидат који има више чланова домаћинства која издржава. 

 

Члан 12. 

По истеку рока на који је конкурс расписан, Комисија из тачке 9. ове Одлуке 

дужна је да у року од осам (8) дана размотри све поднешене пријаве и донесе ранг 

листу по извршеном бодовању. 

Ранг листа се објављује на огласној табли Административне службе општине 

Костајница и путем локалног радија, а треба да садржи рокове и услове могућег 

подношења приговора. 

 

Члан 13. 

Учесници конкурса имају право приговора на ранг листу Комисије начелнику 

општине Костајница у року од осам (8) дана од дана оглашавања исте. 

Ако начелник општине утврди да је ранг листа Комисије у супротности са 

одредбама закона и ове одлуке, поништит ће ранг листу и својим рјешењем ће вратити 

предмет Комисији на поновни поступак, или ће својим рјешењем које је коначно 

утврдити коначни редослијед. 

Надлежни орган по коначности ранг листе кандидату који је први на истој 

доноси рјешење којим се одобрава коришћење парцеле. 

 

Члан 14. 

Лицима – правним субјектима којима је привремено додијељена парцела, дужни 

су да у року од осам (8) дана од дана правоснажности акта о привременој додјели 

парцеле, закључе уговор о привременом кориштењу са КП „Комунално“ а.д. 

Костајница. 

Уговор се саставља у најмање пет примјерака, од којих се један примјерак 

доставља општини. 

Ако учесник конкурса у наведеном року не закључи уговор из става 1. овог 

члана, и не испуни обавезе предвиђене уговором, губи право привременог коришћења 

земљишта за постављање привременог објекта. 

 

Члан 15. 

Уговор о привременом кориштењу земљишта (парцеле) треба да регулише 

слиједеће: 

1. Ознаку привремене парцеле у складу са актом о додјели, 

2. Површину привремене парцеле, 

3. Вријеме коришћења привремене додјеле је искључиво ограничено на 12 

мјесеци, а могућност продуживања закупа је директно ограничена редовношћу 

измиривања обавеза по основу уговора (максимални дуг може да износи 30 

дана), 

4. Висину накнаде и начин плаћања, 

5. Обавезу корисника да у року од 15 дана од дана пријема Рјешења о привођењу 

земљишта трајној намјени, односно истека уговора за коришћење земљишта 

уклони привремени објекат и земљиште доведе у првобитно стање, без права на 

накнаду, или испуни услове из члана 5. ове Одлуке. 
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6. Могућност једностраног раскида уговора из објективних разлога, од стране 

потписника или по захтјеву Начелника општине, са отказним роком од 30 дана. 

7. Начин одржавања,  

8. Друга питања од значаја за организацију и функционисање међусобних права и 

обавеза. 

 

Члан 16. 

Привремени корисник парцеле дужан је да у року од 30 дана од дана закључења 

уговора о привременом кориштењу постави привремени објекат и отпочне са радом, 

ако посједује рјешење о обављању дјелатности издато од стране надлежног органа. 

Ако привремени корисник по истеку рока из претходног става не постави 

привремени објекат КП „Комунално“ а.д. Костајница дужно је да откаже уговор, а 

корисник губи право на поврат платежних накнада. 

О раскиду уговора КП „Комунално“ а.д. Костајница обавјештава надлежни 

орган Административне службе, ради понављања поступка додјеле слободне парцеле. 

Привремени корисник предметне парцеле – односно привременог објекта не 

може исти давати у подзакуп, већ уколико није заинтересован за коришћење предметне 

парцеле обавезан је да поступи у складу са члановима 5. и 15. ове Одлуке. 

 

Члан 17. 

Почетна закупнина за привремено коришћење парцеле одређује се износом од 8 

КМ мјесечно/М2 површине увећан за износ ПДВ .  Свим садашњим корисницима  

ступањем на снагу ове Одлуке умањује се закупнина за 20%. 

Ниједан корисник не може бити ослобођен плаћања обавезе закупа. 

Закупнину из претходног става која је саставни дио уговора о привременом 

кориштењу, наплаћује КП „Комунално“ а.д. Костајница. Наплата закупнине се проводи 

тако да КП „Комунално“ а.д.на утврђени закуп обрачуна ПДВ , те да га користи као 

властити приход у циљу финанцијске консолидације предузећа. 

КП „Комунално“ а.д. обрачунава додатне мјесечне трошкове корисницима 

парцела који се односе на слиједеће: 

- трошкови електричне енергије (трошкови јавне расвјете), 

- трошкови уређења прилаза парцелама (у оквиру укупне јавне површине), 

- трошкови ноћног чувара, 

- трошкови одвоза смећа, 

- остали комунални трошкови 

Наплату ових  трошкова врши КП „Комунално“ а.д., а утрошак се врши на 

основу годишњег плана, на који је обавезна сагласност начелника општине. 

Корекције висине закупнине, врши се уколико се укаже оправданост, а одобрава 

је Начелник општине. 

 

Члан 18. 

Уговор са корисником након 12 мјесеци се продужује, уколико је корисник у 

времену коришћења локације у потпуности поштовао одредбе Уговора без провођења 

процедуре поновног додјељивања. 

Продуживање уговора са корисником се може вршити до привођења парцеле 

коначној намјени, односно док закуподавац другачије не одлучи, у складу са чланом 

15. и 16 ове Одлуке. 
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Члан 19. 

Дио ове јавне површине означен у приложеном Плану остаје у функцији зелене 

пијаце, тј. продаје пољопривредних производа директних произвођача. Продаје се 

врше на тзв.тезгама, односно одговарајућим другим објектима. 

На овој локацији може се продавати искључиво роба која представља 

доминантно властити производ. 

Коришћење и функционисање ових објеката – локација врши се у складу са 

важећом одлуком за зелену пијацу, с тим да коришћење ових локација не може бити 

повољније од коришћења осталих локација на овој јавној површини (посебно у дијелу 

трошкова закупа). 

Режим функционисања овог дијела јавне површине у надлежности је КП 

„Комунално“ а.д. у складу са постојећом одлуком. 

 

Члан 20. 

Цијена закупа површине из члана 6.ове Одлуке износи 3,50 КМ по м2 

кориштене површине, а уговор о кориштењу површине који закључује надлежно 

предузеће потребно је у потпуности испунити у складу са одредбама чланова 15. и 17. 

ове Одлуке. 

 

Члан 21. 

Надзор над одредбама ове Одлуке по службеној дужности или по писменом 

захтјеву потписника уговора из члана 15. ове Одлуке вршит ће Комунална полиција, 

тржишна и санитарна инспекција. 

 

Казнене одредбе 

Члан 22. 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.500 ,00 конвертибилних марака 

казниће се правно лице, а у износу од 50,00 до 150,00 конвертибилних марака 

одговорно лице у правном лицу за прекршаје како слиједи: 

- уколико надлежно предузеће не буде судски регистровано за пружање пијачних 

услуга (члан 2. став 6) 

- уколико надлежно предузеће не буде обезбјеђивало санитарне услове (члан 2. 

став 5.) 

- уколико корисници парцела буду користили простор испред објекта иза 

дозвољене линије за излагање робе (члан 6.) 

- уколико привремени корисник започне са радом бех претходно прибављеног 

рјешења о обављању дјелатности (члан 16. став 1.) 

 

Члан 23. 

Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом (самостални 

привредник) казниће се за прекршаје, у износу од 30,00 до 300,00 конвертибилних 

марака како слиједи: 

- уколико корисници парцела буду користили простор испред објекта иза 

дозвољене линије за излагање робе (члан 6.) 

 

Члан 24. 

Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом(самостални 

привредник) казниће се за прекршаје, у износу од 30,00 до 500,00 конвертибилних 

марака како слиједи: 
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- уколико привремени корисник започне са радом бех претходно прибављеног  

рјешења о обављању дјелатности (члан 16. став 1.) 

Прелазне и завршне одредбе  

 

Члан 25. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину привременог 

коришћења и функционисања јавне површине и плану размјештаја привремених 

објеката на локацији „Зелена пијаца“ („Службени гласник општине Костајница“, бр. 

1/10, 11/11 и 12/11). 

КП „Комунално“ ће у року од 30 дана од усвајања ове одлуке ускладити 

функционисање зелене пијаце са овом одлуком. 

 

Члан 26. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 Број: 01-013-170/13                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године                                                            Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                 
 

 

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

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине 

Костајница (“Службени гласник Републике Српске“ број: 12/05, 01/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 15.03.2013.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 
о  успостављању Пословно-индустријске зоне „Тавија“ Костајница 

 

Члан 1. 

 Одлуком о успостављању Пословне-индустријске зоне „Тавија“ Костајница 

утврђује се јединствен назив зоне који се касније користи у свим документима зоне, 

дефинише се локација и величина зоне која је усклађена са регулационим планом, 

утврђују се дозвољени садржаји зоне и начин управљања зоном који је потребан како 

би се ефикасно могао наставити процес успостављања зоне. 

 

Члан 2. 

 Назив пословне зоне је Пословно-индустријска зона „Тавија“ Костајница. 

 

Члан 3. 

 Пословно-инустријска зона „Тавија“ је смјештена у Тавији, уз регионални пут 

Р-475. Локација зоне је одређена Планом парцелације. 

 Пословно-индустријска зона „Тавија“ је величине 4,73 Ха. 

 

Члан 4. 

Дозвољени садржаји зоне: 

- Производна и прерађивачка предузећа 

- Услужна предузећа 

- Логистички и дистрибутивни центри 

- Складишта 

- Пословни и технолошки центри 

Сви садржаји зоне морају испуњавати еколошке стандарде. 

 

Члан 5. 

Све активности на управљању зоном  до коначног формирања управљачког 

тијела зоне повјеравају се Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

административне службе општине Костајница 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-154/13              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013.године           Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА      

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                 
 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница (“Службени 

гласник РС“ број: 12/05, 01/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 

дана 15.03.2013.године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
o  успостављању Пословне зоне „1“ Костајница 

 

 

Члан 1. 

 Одлуком о успостављању Пословне зоне „1“ Костајница утврђује се јединствен 

назив зоне који се касније користи у свим документима зоне, дефинише се локација и 

величина зоне која је усклађена са регулационим планом, утврђују се дозвољени 

садржаји зоне и начин управљања зоном који је потребан како би се ефикасно могао 

наставити процес успостављања зоне. 

 

Члан 2. 

 Назив пословне зоне је Пословна зона  „1“ Костајница. 

 

Члан 3. 

 Пословна зона „1“ смјештена је на простору који је обухваћен регулационим 

планом  „Блок I“,  на улазу у Костајницу, уз планирану трасу магистралног пута М-14 

Бихаћ – Градишка у улици Ранка Шипке. Локација зоне је одређена  Одлуком о 

измјенама и допунама Регулационог плана „Блок 1“ и дио „Блока 2“, број:01-013-

367/12 од 21.12.2012. године. 

 Пословна зона „1“ је величине 2,06 Ха. 

 

Члан 4. 

Дозвољени садржаји зоне: 

- Услужна предузећа, 

- Занатска дјелатност, 

- Логистички и дистрибутивни центри, 

- Складишта, 

- Пословни тржни центри, 

- Пијаца, 

- Технолошки центри, 

- Аутобуска станица. 

Сви садржаји зоне морају испуњавати еколошке стандарде. 
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Члан 5. 

Све активности на управљању зоном  до коначног формирања управљачког 

тијела зоне повјеравају се Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

административне службе општине Костајница 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-155/13               ПРЕСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013.године          Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница је на сједници одржаној дана 15.03.2013. године донијела  

следећу: 

 

 

ОДЛУКУ 
о именовању јединствене листе стручњака за чланове изборних комисија у 

поступку попуне упражњених радних мјеста у АДС-у 

 

1. Именује се јединствена листа стручњака за чланове изборних комисија у 

поступку попуне упражњених радних мјеста у Административној служби 

општине Костајница у слиједећем саставу: 

1. Бранка Kукрика - дипломирани географ-туризмолог, ВСС, 

2. Милица Рељић - дипломирани економист, ВСС, 

3. Милан Стојаковић - дипломирани инжињер саобраћаја, ВСС, 

4. Љубиша Лукић - доктор медицине,специјалиста опште хирургије, ВСС, 

5. Душко Родић - дипломирани правник, ВСС 

6. Сања Боројевић - дипломирани новинар, ВСС, 

7. Светлана Ђурђевић - магистар политологије, ВСС, 

8. Ранко Кецман - инжињер, ВШС, 

9. Далиборка Стијак - професор, ВСС, 

10. Јелена Вујаклија - дипломирани економист, ВСС, 

11. Миодраг Чекић - дипломирани економист, ВСС, 

12. Милица Мухарем - дипломирани менаџер, ВСС, 

13. Ацо Мачак - дипломирани правник, ВСС, 

14. Бранко Грубљешић - наставник математике, ВСС, 

15. Зоран Бајалица - дипломирани економист, ВСС, 

16. Драгана Кондић - дипломирани економист, ВСС, 

17. Ирена Драгишић - дипломирани правник, ВСС. 

18. Маја Плавуљ-професор, ВСС, 

19. Милан Малинић, дипломирани инжињер пољопривреде, ВСС, 

20. Сњежана Боројевић, професор енглеског језика, ВСС. 

 

2. Приликом провођења поступка за пријем службеника, Скупштина општине, на 

приједлог начелника, именује непристрасне Комисије које се састоје од најмање 

пет (5) чланова, од којих су најмање два (2) члана службеници који имају 

професионално искуство, док се три члана именују са листе стручњака. 
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3. Комисија за избор је обавезна да поступак попуне упражњеног радног мјеста у 

Административну службу општине врши у складу са Законом о локалној 

самоуправи. 

 

4. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању 

јединствене листе стручњака за чланове изборних комисија у поступку попуне 

упражњених радних мјеста у АДС-у, број: 01-013-365/09 од 30.11.2009. године. 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

 

 

 

Број: 01-013-150/13         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године      Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 56. тачка 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник РС“, бр.55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница, на 

сједници одржаној дана 15.03.2013.године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о условима и начину постављања и уклањања  

објеката привременог карактера 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се врсте објеката привременог карактера, прописују услови и 

поступак за њихово постављање и уклањање на локацијама које се налазе на 

грађевинском земљишту које није приведено коначној намјени утврђеној у документу 

просторног уређења, то јест на дијеловима јавних површина урбаног подручја општине 

Костајница које су одређене за привремене намјене и неизграђеног грађевинског 

земљишта до његовог привођења коначној намјени. 

Одредбе ове Одлуке односе се и на објекте привременог каратера који се постављају на 

земљишту у својини физичких и правних лица, као и на  национализовано земљиште у 

складу са спроведбеним документима просторног уређења или урбанистичко-

техничким условима са стручном анализом, за подручја за која није донесен или 

ревидован документ спроведбеног нивоа, а којa имају прилаз са јавне површине. 

 

II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 

 

Члан 2. 

Изрази употребљени у овој Одлуци имају сљедеће значење: 

- јавне површине су земљишне или водне површине које су планом или на основу 

плана одређене нумерички и графички или само графички, и намијењене за обављање 

јавних функција, дјелатности и активностии које су као такве доступне неодређеном 

броју физичких или правних лица, 

- привремени објекат је објекат привремено постављен на локацији било за потребе 

градилишта или за организовање сајмова, јавних манифестација, те за друге потребе 

ускладу са планом (киосци,телефонскеговорнице, љетне баште, рекламни панои исл.), 

-постављање објеката подразумијева радовена изградњи (бетонирање постоља и 

платоа, 

израда потребних прикључака) имонтирање монтажно-демонтажних елемената или 

постављање већ урађеног привременог објекта, 

-уклањањем објекта сматра се рушење или демонтажа објекта или његовог 

дијела,збрињавање отпадног материјала настало грушењем, затеченог материјала, 

опреме и других елемената и довођење грађевинске парцеле или њеног дијела у уредно 

стање. 
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III ВРСТЕ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГКАРАКТЕРА 

 

Члан 3. 

Објектима привременог каратера у смислуове Одлуке сматрају се : 

1 .Пословни објекти типа киоск, 

2. Зимске баште-стакленици, 

3. Телефонске говорнице, 

4. Наткривени спортски терени-балони,спортски терени, трим стазе и остали садржаји 

постављени у нивоу терена везаноза пасивну рекреацију, 

5. Привремени монтажни објекти који сепостављају за потребе сајмова и 

јавнихманифестација, а који се неће уклонити уроку од 90 дана, 

6. Надстрешнице-аутобуска стајалишта, 

7. Привремени кампови, 

8. Објекти на води: сплавови, млинови и сл., 

9. Рекламне табле, стубови, јарболи,витрине и други рекламни објекти, 

10. Забавни паркови, 

11. Привремена паркиралишта и 

12. Привремене гараже. 

Објектима привременог карактера сматрајусе и објекти постављени у складу са ставом 

2. члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Киоск је типски објекат индустријски произведен или изграђен као монтажно-

демонтажни објекат, површине до 16 м2 који сепоставља на готову подлогу, 

самостално или у групацијама. 

 

Члан 5. 

Зимска башта – стакленик је индустријски произведен или постављен као монтажно-

демонтажни објекат од индустријски произведених профила, остакљен или затворен 

сличним транспарентним материјалима, који се поставља уз или испред основног 

објекта или простора до 40 м2. 

 

Члан 6. 

Телефонске говорнице су типски намјенски објекти који се постављају на готову 

подлогу (бетон, камене плоче, асфалт и сл.) или постављају (каче) на фасаду основног 

објекта. 

 

Члан 7. 

Наткривени спортски терени-балон сале су типски објекти лагане конструкције 

израђени од монтажно-демонтажних елемената са зидовима и кровним покривачем од 

импрегнираног или пластифицираног платна или другог сличног материјала који се 

постављају као самостални објекти. 

 

Члан 8. 

Привремени монтажни објекти који се постављају за потребе сајмова и јавних 

манифестација, а који се неће уклонити уроку од 90 дана, постављају се у складу 

саодобрењем за постављање и посебним прописима. 
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Члан 9. 

Привремени камп је простор (земљиште) одређен за постављање шатора, камп кућица, 

камп приколица или друге одговарајуће опреме за смјештај и боравак лица на 

отвореном простору, на одређено вријеме. 

 

Члан 10. 

Привремени објекти на води (сплавови, млинови, купалишта и др.) су објекти наводи и 

изнад воде, а постављају се у складу са одобрењем за постављање и посебним 

прописима, на одређено вријеме. 

 

Члан 11. 

Забавни парк је простор (земљиште) одређено за привремено постављање објеката, 

опреме и уређаја (рингишпили,дјечији аутићи, возићи и сл.) у сврху организовања ове 

дјелатности, наодређено вријеме. 

 

Члан 12. 

Привремена паркиралишта су уређене површине која се користе за паркирање возила. 

На привременим паркиралиштима морају бити обезбјеђени услови за несметано 

паркирање, а наричито обиљежена мјеста за паркирање возила и правци кретања 

возила. На саобраћајним знаковима којима се обиљежавају привремена паркиралишта 

морају бити означена обавјештења овремену и висини накнада за паркирање возила. 

 

Члан 13. 

Привремене гараже су индустријски произведени или монтажно-демонтажни објекти, 

који се постављају као слободно стојећи или објекти у низу, лоцирани најавној 

површини или површини одређеној за редовну употребу објеката, а служе за смјештај 

возила. 

 

Члан 14. 

Објекти привременог карактера се постављају на основу локацијских услова или 

одобрења за грађење у којима је изричито одређено да се ради о објекту привременог 

карактера. 

Локацијским условима за привремени објекат наводи се да је приликом привођења 

грађевинског земљишта трајној намјени у складу са спроведбеним документом 

просторног уређења, обавеза инвеститора да привремени објекат уклони и доведе 

земљиште у првобитно стање, освом трошку без права на накнаду, безобзира на рок 

утврђен бројем година уодобрењу за постављање. 

 

Члан 15. 

Трајање привремене намјене одређује себројем година, а најдуже 5 година, од дана 

издавања локацијских услова. Уколико због привођења земљишта трајној намјени 

настане потреба да се привремени објекат уклони прије истека рока из предходног 

става, Одјељење надлежно за послове урбанизма администативне службе општине 

Костајница (у даљем тексту надлежно одјељење), као надлежно за издавање 

локацијских услова за извођење радова увези са привођењем локације трајној намјени, 

дужно је да по издавању локацијских услова за трајни објекат, одмах обавијести 

инвеститора или власника привременог објекта о потреби и року његовог уклањања. 
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Ако инвеститор или власник по истеку рока не изврши обавезу уклањања објекта 

надлежно одјељење за издавање локацијских услова, наредиће уклањање привременог 

објекта и довођења земљишта у првобитно стање, на терет инвеститора. 

IV УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊАПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 16. 

Привремени објекти постављају се на основу: локацијских услова и одобрења за 

грађење за објекте из члана 3. тачке 1, 2 ако исти захватају већу површину од 

површине одређене члановима 4. и 5. ове Одлуке. Остали објекти привременог 

карактера постављају се на основу локацијских услова, осим ако истима није изричито 

предвиђено издавање одобрења за грађење. 

 

Члан 17. 

Локацијске услове, чији су саставни дио урбанистичко-технички услови израђени од 

стране овлаштене организације, за постављање привремених објеката, издаје надлежно 

одјељење административне службе, на захтјев инвеститора или власника односно 

корисника земљишта. 

Уз захтјев за издавање локацијаских услова доставља се: 

-урбанистичко-техничке услове, 

-копија катастарског плана, 

-опис објекта, 

-доказ о власништву или праву кориштења земљишта (уговор, односно други ваљан 

доказ о остваривању права грађења наземљишту), за објекте за које се не издаје 

одобрење за грађење, 

-увјерење о измиреним обавезама по основу непореских прихода општини Костајница. 

 

Члан 18. 

Објекти привременог карактера се могу постављати под условом да не нарушавају 

постојеће градске и друге функције, не девастирају простор, не угрожавају животну 

средину и колске и пјешачке комуникације, односно под условом да је: 

обезбјеђен пролаз за пјешаке од најмање 1,60 м ширине, као и удаљености од вањске 

ивице коловоза најмање 1,30 м. 

 

Члан 19. 

Рекламне табле-панои, рекламни стубови, јарболи и други рекламни медији, којима се 

рекламирају објекти, производи, услуге исл., могу се постављати поред јавних путева, 

изнад јавних путева (надвожњаци), на зеленим и другим јавним површинама 

видљивим са јавних површина као и на објектима који се могу користити 

запостављање рекламних медија (кровови, зидови и сл.) под условима прописаним 

Законом о уређењу простора и грађењу. 

Законом о јавним путевима и Законом о основама безбједности саобраћаја на 

путевима. 

Привремени објекти из претходног става морају бити удаљени од ивице коловоза 

минимално 1,00м и не смију: ометати саобраћај возила, смањивати прегледност пута и 

раскрсница, ометати кретање пјешака, заклањати саобраћајне знакове, по свом облику 

и боји бити слични саобраћајним знаковима и сл. 
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Члан 20. 

Услови за постављање објеката привременог каратера на јавним и другим површинама, 

утврђују се појединачним локацијским условима које издаје надлежно одјељење на 

основу конкретних урбанистичко-техничких услова. 

 

Члан 21. 

За рекламне објекте који се постављају најавној површини и површини видљивој са 

јавне површине, издати урбанистичко-технички услови представљају основ за 

доношење рјешења надлежног  одјељења о утврђивању висине накнаде коју 

инвеститор плаћа за одређени период у складу са важећим одлукама. 

 

Члан 22. 

За објекте из члана 3. тачке 1, 2 који се постављају на основу одобрења за грађење уз 

захтјев за издавање одобрења за грађење, инвеститор односно власник или корисник 

земљишта, доставља надлежном органу : 

-локацијске услове, 

-техничку документацију у 3 (три) примјерка са извјештајем о ревизији исте ако је 

предвиђена у складу са законом, 

-рјешење о заузимању јавне површине или доказ о праву својине односно други ваљан 

доказ о остваривању права грађења на земљишту, 

-посебне сагласности издате од надлежних органа за случајеве предвиђене посебним 

прописима. 

 

Члан 23. 

Вријеме коришћења јавних површина за постављање објеката привременог карактера, 

начин и рокови плаћања накнаде утврђују се рјешењем и уговором, а у складу са  

прописима и одлукама које регулишу ову област. 

 

V УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 24. 

Са јавних површина и грађевинског земљишта којем претходи привођење коначној 

намјени, објекти привременог каратера биће уклоњени: 

1.уколико су бесправно постављени, 

2.кад је то изричито утврђено локацијским условима и одобрењем за грађење, 

3.из разлога утврђених чланом 15. став 2. ове Одлуке, 

4.када корисник јавне површине не измирује обавезе проистекле из рјешења и уговора 

о кориштењу јавне површине у периоду посљедња два мјесеца остварене обавезе. 

5.уколико њихови инвеститори (власници) немају рјешење о заузимању јавне 

површине. 

6.уколико дође до промијена имовинско-правне природе за заузете локације јавног или  

приватног неизграђеног градског грађевинског земљишта, на основу правоснажне 

одлуке или рјешења овлаштеног органа или институције, а нови власник то захтијева. 

 

Члан 25. 

Ако инвеститор, односно власник привременог објекта исти не уклони по налогу 

надлежног одјељења, уклањање објекта и довођење земљишта у првобитно стање 

извршит ће комунална полиција, на трошак инвеститора или власника објекта. 
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врше Урбанистичко грађевинска 

инспекција и комунална полиција, сваки у оквиру своје надлежности. 

 

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, захтјев за издавање локацијских услова и одобрења за 

грађење за постављање објеката привременог карактера, нису дужни подносити 

инвеститори (власници) који имају важеће одобрење за постављање, тј. рок изражен 

бројем година није истекао. 

 

Члан 28. 

Саставни дио ове Одлуке је графички приказ плана размјештаја привремених објеката 

за подручје општине Костајница. 

 

Члан 29. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана оддана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
 

 

                                                                                                           

Број: 01-013-167/13                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године              Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07), Скупштина општине Костајница  је на сједници одржаној дана 15.03.2013. 

године донијела  слиједећу: 

 

 

О Д Л У К У 

 

 
Члан 1. 

Усваја се План управљања отпадом општине Костајница за период  2012.-2017. 

године. 

 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је План управљања отпадом општине Костајница за 

период 2012-2017 године. 

 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-152/13       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:15.03.2013. год.              Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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САЖЕТАК 

 

План управљања чвртим отпадом општине Костајница за период 2012-2017. године, 

представља основни стратешко-плански документ, чија је израда прописана чланом 9. 

Закона о  управљају отпадом Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 53/02. Период важења Плана је 2012. -2017.  Основни задатак документа је 

да у датом периоду одговори на нека од најзначајнијих питања из ове области с којима 

се суочава локална заједница, те кроз анализу постојећег стања дефинише могућа 

рјешења и постави стратешка опредјељења у области управљања отпадом. Током 

израде документа, посебна пажња је била усмјерена на активности јачања економских 

и људских капацитета у сектору управљања отпадом, побољшању квалитета и 

доступности услуга, мјерама и активностима које ће смањити ризике по здравље људи 

и околину, повећања свијести грађана и институција о значају правилног управљања 

отпадом, транспарентности у раду надлежних служби, те изналажења модела за 

ефикаснију наплату услуга везаних за чврсти отпад.  
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1 УВОД  

План управљања чвртим отпадом општине Костајница за период 2012-2017. године, 

представља основни стратешко-плански документ из ове области израђен у оквиру 

Програма управљања чврстим отпадом у БиХ, који је почетком 2010. године започела 

Шведске међународне агенције за сарадњу и развој (Сида) у сарадњи са 

конзултантском компанијом за одрживо пројектовање и менаџмент „Гронтмиј“. Поред 

тога, План представља законску обавезу прописану чланом 9. Закона о  управљају 

отпадом Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/02), којим се 

јединицама локалне самоуправе сугерише доношење локалног плана управљања 

отпадом.  

 

 Основни задатак документа је да у датом периоду одговори на нека од најзначајнијих 

питања из ове области с којима се суочава локална заједница, те кроз анализу 

постојећег стања дефинише могућа рјешења и постави стратешка опредјељења у 

области управљања отпадом. Током израде документа, посебна пажња је била 

усмјерена на активности јачања економских и људских капацитета у сектору 

управљања отпадом, побољшању квалитета и доступности услуга, мјерама и 

активностима које ће смањити ризике по здравље људи и околину, повећања свијести 

грађана и институција о значају правилног управљања отпадом, транспарентности у 

раду надлежних служби, те изналажења модела за ефикаснију наплату услуга везаних 

за чврсти отпад.  

 

С друге стране, потребно ће бити обезбиједити значајна финансијска средства. 

Искуства у западноевропским земљама показују да је ово дугорочан посао и да га треба 

радити темељито и постепено уз наглашену примјену   превентивних и репресивних 

мјера, уз ангажман великог броја субјеката. Овај план се доноси   на период од 6 

година.  

 

Реализација овог циља ће имати значајан позитиван епилог у смислу реализације 

других циљева, као што су заштита здравља  становништва, заштита околине, природе, 

вода, шума, земљишта, и тд. као и развој туризма, којег нема у окружењу са 

неријешеним управљањем отпадом. Процес планирања је континуиран процес, 

циклично се понавља са сврхом ревизије постигнутог и побољшања тренутног стања  

појединих компоненти система, док се планиране активности реализирају према 

редослиједу утврђеном на начин да систематски прати имплементацију унапријед 

зацртаних циљева. Анализа садашње ситуације система управљања отпадом на 

подручју општине Костајница, која је такође саставни дио Плана, ће утврдити 

приоритете за рјешавање, а  на основу тога и помоћи у дефинисању циљева. 

 

Фазно посматрање проблематике успоставе и рада интегралног система управљања 

отпадом омогућава првенствено базну успоставу основних предуслова  за развој једног 

таквог система, а потом увођење најефикаснијих механизама за третман отпада. 

Планом се утврђују периоди ревизије (једанпут годишње) која обухвата периодично 

рачунање индикатора стања система управљања отпадом, даје периодичну оцјену стања 

сектора, прати имплементацију подузетих активности, оцјењује њихове резултате и 

предлаже додатне активности са циљем побољшања стања сектора на крају наредног 

циклуса ревизије.  Учесници у изради Општинског плана управљања отпадом су 

општински радни тим од три члана којег је именовао Начелник општине 

Костајница који је носиоц свих активности, уз помоћ и сарадњу осталих 

општинских служби, Одсјека за развој, Одсјека за инспекцијске послове, 
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Комунално предузеће “Комунално” и уз велику помоћ Гронтмиј тима и спонзора-

донатора Шведске агенције тза развој СИДА. 

  

2 Основни подаци о Општини и произвођачима отпада 

 

2.1 Положај  

Општина Костајница смјештена је на сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, на 

десној обали ријеке Уне (око 40 км од њеног ушћа у ријеку Саву). Сјеверну и 

сјеверозападну границу чини ријека Уна, која је уједно државна граница према 

Републици Хрватској. Источну границу чини општина  Козарска  Дубица, а јужну 

границу општина Нови Град. Надморска висина је од 110м до 407м, блага клима 

умјерено-континенталног типа, атмосферски падавине равномјерно распоређене у току 

године, четвртина подручја  општине је уз ријеку Уну и чини плодну равницу, а остали 

дјелови су брдовито-брежуљкасти. На подручју општине има доста извора питке воде, а 

подручје општине је богато кестеновом  шумом. Општина има површину од 85,12 км², 

чине је подручја града са 11 села. 

 

Саобраћајницама је повезана са Приједором од кога је удаљена 50км, Бања Луком 

100км, Загребом 100км. Укупна дужина путне мреже у надлежности општине 

Костајница је 138,5км од чега на некатегорисане путеве отпада 22км, а на локалне 

116,5км. Општина Костајница комуникацијски је добро повезана са сусједним 

општинама Нови Град и Козарска Дубица, магистралним путем М-14, што ствара добре 

предуслове за регионално збрињавања отпада у будућности. Поред путне комуникације 

постоји и жељезничка пруга која пролази кроз подручју општине Костајница а 

најближа станица је Добрљин удаљена 13 км од Костајнице. Тренутно општина 

Костајница није потписница споразума за регионално збрињавања отпада из разлога 

што нису  јасно дефинисани  услови и финансијско  учешће општина на регионалном 

принципу. Важнији локални путни правци на подручју општине су дјелимично 

асфалтирани и на макадамском нивоу су у солидном стању до најудељенијих села 

(Побрђани 15 км) изузев насељеног мјеста М.Поље које има нешто лошију путну 

комуникацију, али због потребе санације изворишта планирана је санација и ове 

саобраћајнице у 2012-2014.години.   

 

 

2.2 Однос руралног и урбаног дијела Општине  

Укупна површина  општине  је 85, 12 км
2
 а  урбани дио општине износи  око 5,02 км², 

што је уједно и површина са које се прикупља отпад или свега око 6% укупне 

територије општине. Потребно је нагласити да сама површина не изражава потпуну 

слику око збрињавања отпада јер у урбаном дијелу живи 5273 становника што 

предстваља  покривеност од 67%  укупног становништва, односно од укупно 1882 

домаћинства од 1144 се врши прикупљње отпада или око 61% домаћинстава. Однос 

урбаног и руралног становништва се види кроз табелу 1 и мапу општине. 
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Табела 1 Однос руралног и урбаног дијела општине 

 
Ред. 

бр. 

Насељена мјеста Је ли насеље има урбан 

облик или је расуто на 

великој површини 

Постоји ли 

приступни 

пут довољно 

добар за 

зимски 

период 

Удаљеност од 

центра 

Општине 

КМ 

1 Костајница урбано да 1,5-2,0 

2 Зовик расуто не 9,0 

3 Горња  Слабиња расуто не 7,0 

4 Календери расуто не 7,5 

5 Гумњани расуто не 6,7 

6 Петриња урбан облик да 6,5 

7 Грдановац Урбан облик да 9,0 

8 Мракодол расуто да 8,0 

9 Мраово Поље расуто не 12,5 

10 Тавија Урбан облик да 3,2 

11 Побрђани расуто не 15 

 

 
Слика 1 Мапа Општине са границом урбаног подручја 

 

 

2.3 Број становника и домаћинстава по мјесним заједницама 

 

У општини Костајница нема успостављених мјесних заједница па је преглед 

становништва дат по насељеним мјестима. 

 

 

 



Број 3             18.03.2013.године      Службени гласник општине Костајница 67 

 
Табела 2 Број становника и домаћинстава по мјесним заједницама 

 
Ред. 

бр. 

Насељено 

мјесто 

Број становника 

према процјени 

Број домаћинстава према 

процјени 

Да ли насељено мјесто користи 

услуге? 

1 Костајница 4.953 1064 Да у цјелости (1064 домаћинства) 

2 Тавија 890 220 Да  - један дио насељеног мјеста 
користи услугу (80 домаћинстава) 

3 Петриња 706 167 не 

4 Мракодол 504 107 не 

5 Грдановац 240 76 не 

6 Г.Слабиња 170 57 не 

7 Календери 100 48 не 

8 М.Поље 60 31 не 

9 Гумњани 40 22 не 

10 Побрђани 40 20 не 

11 Подошка 90 36 не 

12 Зовик 70 34 не 

УКУПНО     7863 1882  

2.4 Произвођачи отпада из привреде 

На подручју општине Костајница постоји више привредних субјеката који би се могли 

третриати као произвођачи отпада из привреде, а који користе услуге КП „Комунално“ 

а.д. Овом табелом нису обухваћени пољопривредни произвођачи који производе 

значајне количине амбалажног отпада од искориштених средсзава за заштиту биља. 

Отпад који се прикупља од привредних субјеката као што су аутомеханичарске радње и 

меснице, се третира као комунални отпад, те се самим тим одвози на депонију.  
 

 

Табела 3 Произвођачи отпада из привреде 

 
Бр. Произвођач Врста отпада Оператор који преузима и збрињава отпад 

1. Млин Марин пљева   КП „Комунално“ 

2. „Фореста“ Пиљевина и дрво       Користе за производњу енергије сушаре и гријање 

3. „Јошне“ Пиљевина и дрво   Користе за производњу енргије сушаре и гријање 

4. „Бин интернационал“  папир          Нема преузимања 

5.        Протхерм                       метал                      Сировина за рециклажу 

6.        Сана Линеа                     текстил                      КП „Комунално“ 

7.        Текстил Станић                текстил                       КП „Комунално“ и предузетници  

8.        СТР (трговине)            картон, папир             КП „Комунално“ 

9.        СТР (Угоститељство)  картон, амбалажа      КП „Комунално“ 

10.      Месница Боројевић    отпаци,кости,               КП „Комунално“ 

11.   БС „Гаги  транс“        ,амбалажа и  сеператор уља   дио КП „Комунално“ и Еоромонт Бања Лука 

12. БС „Нестро петрол“     амбалажа и сеператор уља   КП „Комунално“ и Коминг Градишка 

13. Аутосервис „Бумбар“ амалажа, уља                   КП „Комунално“ и Ауто сервис Приједор 

14. Вулканизер „Рајшић“   гуме, уља, амбалажа      КП „Комунално“ и Лајф оил Тешањ 

15.  Приватни предузетници  (отпад од обраде меса)     одвозе сами на локлану депонију 

                                               крупније стоке свиње  и сл. 

16. Приватни предузетници   отпад од обраде месе 

                                               ( Пилићи ,кокошке и остало)       перје,изнутрице (цријева) одвозе сами             

2.5 Произвођачи отпада - јавне установе 

 

Отпад јавних институција се претежно састоји од амбалажног и канцеларијског отпада, 

али и електричног и електронског, а  који се прикупља и одлаже на депонија као 



Број 3             18.03.2013.године      Службени гласник општине Костајница 68 

 

мјешовити комунални отпад.  Медицински и фармацеутски отпад (гипс, завоји, одјећа и 

сл.) се не одвајају, него се на депонију одлау као мијешани отпад.  
 

Табела 4 Произвођачи отпада јавне установе 

 

 
 

Произвођач отпада 

 

Врста отпада 

Оператор који 

преузима и 

збрињава отпад 

Опасан отпад Други отпад  

Јавна управа Електрични и 

електронски 

отпад 

Папир     КП „Комунално“ 

Дом Здравља   Медицински 

отпад 

(газе,игле,завоји) 

 КП „Комунално“ 

Основна и средња школа                  Папир                        КП „Комунално“ 

ЈУ“Кестенко“                                    папир КП „Комуанлно“ 

ЈУ“Библиотека“                                  папир КП“Комунално“ 

 

Највећи поизвођачи отпада се налазе  у урбаном дијелу општине, гдје је 

највећа концетрација  домаћинстава, индустрије, радњи, јавних  и других 

установа. Тренутно прикупљени отпад се без селектирања одлаже на локалну 

депонију укључујући,  стакло, гуме, папир, медицински отпад, грађевински и 

остали отпад. Остали дио произведеног отпада рјешава се на разна начине, 

стварањем дивљих депонија, паљењем отпада, самоиницијативно одлагање на 

депонију и сл. Удаљена сеоска подручја свој произведени отпад-отпад од 

остатака хране се користи у прехрани животиња а мањи дио отпада се 

најчешће спали. 

3 Правни оквир за управљање отпадом  

 

3.1 Плански документи управљања отпадом 

 

Делегација ЕУ у БиХ је 1998. године кроз ПХАРЕ програм финансирала израду 

“Стратегије управљања отпадом у БиХ”. Стратегијом је по први пут интегрално 

сагледан проблем управљања отпадом у цијелој БиХ те предложен регионални приступ 

рјешавања одлагања отпада. Стратегија је усвојена од стране Народне скупштине РС 

2003. године и постала обавезујући документ, као и  подлога за све активности везане 

за управљање отпадом. Закон о управљању отпадом такође налаже израду републичке 

стратегије управљања отпадом, која још увијек није израђена. У складу са чланом 9. 

Закона о управљању отпадом јединице локалне самоуправе су дужне донијети локалне 

планове управљања отпадом.  

 

Општински  плански документи  који  имају  утицај на рјешења у управљању 

отпадом: 

• Стратешки план развоја за период 2007 -2017, 

• Урбанистички план из 1984 .године, 

• Регулациони планови из 1991. године , Блок I, Блок II, и Блок III, 
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• Измјена и допуна регулационог плана Блок I и дио  Блок II  из 2010. године, 

Измјена и допуна регулационог плана Блок III из 2010. године, 

• Регулациони план за проширења српског православног гробља „Чекиновац“ 

Котајница, из 2010. године, 

• Измјена дијела регулационог плана Блок II секција 1, из 2011. године 

• Измјена дијела регулационог плана Блок II секција 2, из 2011. године 

• Регулациони план за насеље у централној градској зони, из 1999. године 

• Регулациони план за насеље на локалитету „Тавија“ из 1999. године 

• План парцелације за к.ч. 1291 из 2004. године 

• Стратешки развојни план за воде и околишну санитацију 2007-2011- област 

управљања отпадом 

• У току је израда новог урбанситичког плана  носиоц израде „Урбис“ Бања Лука) 

 

Од свих горе наведених општинских планова, највећи значај за локално 

управљањем отпадом је у Стратешком развојном плану за воде и околишну 

санитацију ( у даљем тексту: СРПВОС), који је обухватио  и област збрињавања 

крутог отпада.  Усвајањем и реализацијом СРПВОС –а у области збрињавања чврстог 

отпада у периоду 2007-2011. године, рангирањем пројеката у 1. Рангу су  пројекти :  

a) Уређење локалне депоније у складу са планом прилагођавања ради продужења 

рада исте (ограда, одводни канали, приступни пут, проширење, рампа ),   

b) набавка булдозера и других по закону потребних машина (копач) на депонији, те 

организовање рада депоније и увођење све потребне документације.  

 

Осим 1. рангиарног пројекта су и пројекти који се тичу збрињавања отпада и то:   

• Доношења Плана мјера за спровођење Плана прилагођавања депоније (ранг 4), 

(овај рангирани пројекат се може третирати као и обавеза доношења Плана 

управљања отпадом општине Костајница)  

• Набавка пресе за пресовање папира, најлона и пластике (ранг 10),  

• Доградња систематизације у органу управе за ВОС, детаљна подјела по свим 

областима (ранг 18),  

• Санација дивљих депонија-евиденција, приједлог санације и спречавање 

њиховог даљег настајања (ранг 33).  

 

Од реализованих пројеката је уређење локалне депоније о чему ће више детаља и 

информација бити описано  у поглављу 6.4 овог плана- Локална депонија. 

 

3.2 Законска регулатива  

 

Законски прописи на нивоу  ентитета, Републике Српске су у прилично доброј мјери 

дефинисали сву актуелну проблематику везану за заштиту животне средине. 

Неопходно је успоставити ефикаснију контролу над провођењем усвојених законских 

рјешења. Потребно је  да се побољша координација  између надлежног министарства, 

Фонда за заштиту животне средине и локалне управе.  

 

У напријед датој табели, поред сваког важећег Закона и Правилника је уписан коментар 

који се односи само на дио обавеза и података које би надлежно општинско одјељење 
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требало да реализује како би створило једну ефективну базу података из које би се 

анализом добили ефектни приједлози за систематско рјешавање проблематике. 

 
Закон/Правилник Број Сл. 

гласника 

БиХ 

Надлежности/Обавезе 

Правилник о условима које 

морају испуњавати правна и 

физичка лица за промет 

фитофармацеутским 

средствима 

51/2011 Правилником се прописују услови у погледу просторија, 

опреме и кадрова, које морају испуњавати правна и 

физичка лица, која обављају промет фитофармацеутским 

средствима- ФФС. Промет ФФС на мало 

(пољопривредна апотека), морају имати одговарајући 

складишни простор за чување ФФС, простор за 

привремено складиштење отпада ФФС, продајни 

простор и радни простор за одговорно лице.  Простор за 

привремено складиштење отпада ФФС може се налазити 

и у склопу складишног простора намијењеног за чување 

ФФС. Одговорно лице се брине за скупљање отпада 

ФФС и отпадне амбалаже у складу с прописима, који 

уређују опасни отпад. 

 
Табела 5 Прописи од значаја за управљање отпадом РС  

 
Закон/Правилник Број Сл. 

гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

Закон о управљању отпадом „Сл.гласник 

РС“ број: 

53/02 

измјене и 

допуне 

бр.65/08 

Чл. 8. Сарадња са републичким министарством око 

израде Стратегије управљања чврстим отпадом. 

Чл. 9-10. Израда регионалних и локалних 

(општинских) планова управљања отпадом. 

Чл. 11-16. Обавеза добијања дозволе за обављања 

активности третмана отпада и његовог одлагања 

(комунална предузећа) 

Чл. 22. Обавезује  све дјелатности да предузимају 

мјере тако да се смањи количина и штетни  утицај 

отпада  на животну средину и људско здравље, да се 

промовише поновна употреба, рециклажа и 

безбједно одлагање отпада 

Чл. 26. Обавезује одговорно лице постројења за које 

је према Закону о заштити животне сердине 

потребна еколошка дозвола  да припрема и доноси 

План управљања отпадом 

Чл. 29. Даје могућност да произвођач и продавач 

пренесу обавезе управљања отпадом на оператера 

система за прикупљање отпада путем уговора или 

споразума. 

Чл.30- 31. Дефинише успостављање система 

прикупљања отпада од стране оператера за 

управљање отпадом, одговорност произвођача и 

имаоца отпада 

Чл. 32-35. Дефинише управљање комуналним 

отпадом, доношење одговарајућих прописа и 

њиховог садржаја.  

Чл. 36-38 Дефинише третман отпада, сакупљање 

отпада, коришћење отпада, одлагање отпада, 

спаљивање  отпада, начин  транспорта отпада 

Чл. 44. обавезује сваку депонију да се региструје у 

катастру некретнина и катастру загађивача 

Правилник о врстама отпада и 

дјелатностима управљања 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

Прописује обавезу комуналних предузећа да добију 

дозволу за управљање отпадом 
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Закон/Правилник Број Сл. 

гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

отпадом за које је потребна 

дозвола 

53/02 и 3/07 

Правилник о условима за 

пренос обавеза управљања 

отпадом са произвођача и 

продавача на одговорно лице 

система за прикупљање отпада 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

118/05 

Правилником се утврђују услови под којима 

произвођач отпада могу пренијети своје обавезе 

управљања отпадом на оператера система за 

прикупљање отпада путем уговора и споразума    

Правилник о садржају плана 

прилагођавања управљања 

отпадом за постојећа 

постројења за третман или 

одлагање отпада и 

активностима које предузима 

надлежни орган  

(„Сл.гласник 

РС“ број: 

39/05) 

Овим правилником се уређује садржај Плана 

прилагођавања за општинске депоније (чл.2) и План 

прилагођавања за постојећа  постројења и уређаје 

који нису депоније  (чл.3.) Захтјев за одобрење 

плана прилагођавања, власник постројења или 

локације подноси органу надлежном за издавање 

дозволе за управљање отпадом ( Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију). 

По захтјеву из претходног става надлежни орган 

одлучује рјешењем. 

Правилник о управљану 

медицинским отпадом 

Сл.гласник РС 

бр 90/06 

Овим правилником се прописује управљање 

медицинским отпадом, систем руковања и 

планирања третмана медицинског отпада 

Чл.5 обавезује здравствене установе да донесу План 

управљања отпадом који је дефинисан чл. 6. Закона 

о управљању отпадом 

Закон о апотекарској 

дјелатности 

Сл.гласник РС 

бр 119/08 

Апотека је обавезна да успостави систем управљања 

фармацеутским отпадом, што подразумијева 

успостављање писаних процедура којим се 

регулише управљање фармацеутским отпадом у 

апотеци, а у складу са Законом о управљању 

отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 53/02 и 65/08). Трошкови збрињавања 

фармацеутског отпада иду на терет правног или 

физичког лица код којег је отпад затечен. 

Уредба о управљању 

амбалажом и  амбалажним 

отпадом 

(Сл. гласник 

РС бр.50/11) 

Овом уредбом прописује се начин поступања са  

амбалажом и амбалажним отпадом (амбалажа која 

се производи односно ставља на тржиште, увезену 

амбалажу и сав амбалажни отпад настао у 

индустрији, занатству, малопродаји, услужним и 

другим дјелатностима, у домаћинствима или настао 

на неки други начин). 

Чл. 21-22. обавезује опаретера који обавља 

активности управљања амбалажом и амбалажним 

отпадом да прибави дозволу  за управљање 

амбалажним отпадом од надлежног Министарства. 

Чл. 23 прописује израду Плана управљања 

амбалажним отпадом 

Чл. 28-30 прописује начин извјештавања  о врстама 

и количинама амбалаже и амб.отпада, надлежног  

Министарства 

Правилник о смањењу 

амбалажног отпада 

Сл.гласник 

РС“ број: 

90/06 

Овим правилником прописују се циљеви управљања 

амбалажом и амбалажним отпадом, случајеви у 

којима се не осигурава прописано управљање 

амбалажним отпадом, количина отпада за који је 

неопходно осигурати простор за преузимање, 

сакупљање, разврставање и привремено 

складиштење амбалажног отпада, као и начин 

организације центара за сакупљање, разврставање и 

привремено складиштење амбалажног отпада 

Правилник о начину „Сл.гласник Прописује се начин и поступак управљања 
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Закон/Правилник Број Сл. 

гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

управљања отпадним гумама  РС“ број: 

20/12 

отпадним гумама. Правилник посебно 

третира Документ о кретању отпада, који попуњава 

власник отпадних гума, лице које врши транспорт, 

лице које врши сакупљање и складиштење и/или 

третман отпадних гума приликом њиховог 

преузимања, а у складу са посебним прописом. 

Правилник прописује начин складиштења, обавезу 

рециклирања и искориштавања гума у енергетске 

сврхе. 

Правилник о управљању 

медицинским отпадом 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

90/06 

Управљање медицинским отпадом врши се на 

основу Плана управљања медицинским отпадом. 

Здравствена установа дужна је донијети План 

управљања медицинским отпадом  најкасније до 

2007. године. 

Рукводилац установе дужан је именовати одговорно 

лице за управљање медицинским отпадом 

Одговорно лице израђује упутсво за поступање са 

мед. отпадом, проводу контролу и води евиденцију 

Ако установа запошљава више од 50 радника 

Руководилац је дужан да именује Одбор за УО 

Веома инфективни отпад захтјева топлотну или 

хемијску стерилизацију у подручју гдје се отпад 

производи прије него што се исти помијеша са 

осталим инфективним отпадом 

Категорије медицинског отпада потребно је држати 

у кутијама или амбалажи на којој су јасно наведене 

карактеристике и обиљежја категорија и које 

пружају одговарајућу заштиту за особе из 

медицинских установа које ступају у контакт 

приликом руковања наведеном амбалажом.   

Закон о заштити животне 

средине 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

53/02 и 109/05 

Чл. 26-27. Обавезе јединица локалне самоуправе да 

учествују у ширењу и унапређењу сазнања о 

животној средини преко институција за образовање, 

у сарадњи са удружењима за заштиту животне 

средине и невладиним организацијама које ангажују 

јавност у заштити животне средине 

Правилник о методологији и 

начину вођења регистра 

постројења и загађивача  

 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

92/071 

Јединица локалне самоуправе води регистар 

загађивача за постројења категорије Б. Јединица 

локалне самоуправе доставља надлежном 

министарству податке о свим другим издатим 

дозволама. 

Закон о комуналним 

дјелатностима 

„Сл.гласник 

РС“ број: 

124/11 

Чл. 2. као дјелатност од посебног друштвеног 

интереса сматра се између осталог и «збрињавање 

отпада из стамбених и пословних простора које 

обухвата одвожење, депоновање, уништавање и 

прераду отпадака, осим индустријског отпада и 

опасних материја као и одржавање депонија» .Чл. 2-

12 прописују обавезе и начин на који локална 

самоуправа уређује односно организује пружање 

свих комуналних услуга и даваоца свих комуналних 

услуга па самим тиме и услуга сакупљања, одвоза и 

депоновања отпада.    

Уредба о давању сагласности 

на цијене одређених производа 

Сл.гласник РС 

број:11/11 

Чл.  2. Сагласност на цијене произвођачи и даваоци 

услуга су обавезни прибавити при формирању 
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Закон/Правилник Број Сл. 

гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

цијена следећих производа и услуга: 

Између осталог под тачком ђ) Комуналних услуга: 

гријање, смеће, вода и канализација 

Чл. 5. тачка 3. Сагласност на цијене производа и 

услуга из чл. 2. тачка ђ) ове уредбе даје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе  

Закон о комуналној полицији  85/03 Чл. 9.Полиција  врши надзор између осталог и тачка 

11. «Одржавање чистоће на јавним површинама, 

одвоз кућних отпадака, као и грађевинског и шут 

материјала» 

 
Табела 6 Општински прописи од значаја за управљање отпадом  

 
Назив одлуке Број Службеног 

гласника 

Општине 

Прописане обавезе 

Одлука о комуналном 

реду 

„Службени 

гласник општине 

Костајница, број 

04/11 и 10/11 

Члан 3. и 4. прописује одржавање чистоће на јавним 

површинама, члан 14. прописује мјере-забране 

одлагања отпада, члан 16. мјере –забране за возила 

(спречавање изношења блата и слично на јавне 

површине), члан 17, прописује мјере за грађевински 

отпад, члан 29. прописује уређење, и заштиту 

паркова , шума и других зелених површина, чл. 47.-

49. прописује разврставање, прикупљање и одвоз 

отпада, возила за отпад, поступање са кабастим-

крупним отпадом и посуде за отпад, чл. 87.-89. 

прописује надзор над спровеђењем одлуке, чл. 90.-

93. прописује казнане одредбе над прекршиоцима из 

одлуке,  

Одлука о санитарно-

хигијенским мјерама у 

објектима 

Службени 

гласник општине 

Костајница, број 

05/11  

Чланови 4. до 15. који прпописују услове и мјере 

одржавања јавних површина и објеката уопште 

Одлука о утврђивању              Службени гласник            чл.1.-4. прописује обавезу плаћања  

комуналне 

комуналне накнаде               општине Костајница       накнаде и намјену средства прикупљенијих од 

за финансирање комуналних    број 07/11                    комуналне накнаде 

дјелатности заједничке                                                     чл.5.-17. прописује начин одређивања висине,  

комуналне потрошње                                                    утврђивање површине и подјеле на зоне 

   чл. 18.-22- прописује начин плаћања комуналне 

                                                                                    накнаде, чл. 32. прописује надзор , чл. 33. 

                                                                                            прописује казнене одредбе 

Одлука о оснивању                   Број одлуке                            Чл.1. Одлука о оснивању, чл. 3. 

дјелатности 

комуналног јавног                00-01-456/95                          предузећа између осталих збрињавање 

отпада, 

 предузећа „Комунално“                                                         чл. 9. прописује цијену комуналних услуга, 

из С. Костајнице                                                                           чл. 12.-18. прописује управљачку 

структуру 

                                                                                                       предузећа (директор,надзорни и управни            

одбор) 

Одлуке о промјени облика              број:  04-013-2394/06      чл.2 Одлука о акционарском друштву, 

организовања ЈП Комунално         од 21.12-2006,                 чл. 3. Утврђивање основног капитала 

Костајница                                          01-013-167/07                  чл.4.промјена дјелатности у складу са  

                                                             од 01.06.2007,                  важећом класификацијом 

                                                              01-013-17/11 

                                                            од 28.01.2011. 
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Назив одлуке Број Службеног 

гласника 

Општине 

Прописане обавезе 

Правилник о организацији              Службени  гласник                                           Прописује унутрашњу 

организацију и систематизацију радних 

и систематизацији радних              општине Костајница                   мјеста у АС општине Костајница 

мјеста АС општине                      број 17/09, 10/10,  

Костајница                                    5/11, 7/11 и 10/11 

 

 

3.3 Анализа и закључци  

 

Постојећа законска регулатива у РС И  БиХ је у великој мјери усаглашена са истом у 

Европској унији, и већим дијелом област управљања отпадом законски је уоквирена. 

Проблем настаје код примјене исте на терену, а када би се иста у потпуности 

примијенила, елиминирао би се законски оквир као узрок настанка проблема. 

Проблеми настају и честим измјенама или доношењем нових законских прописа  на 

ентитеском нивоу који утичу и на локалне прописе јер исти треба да буду усаглашени 

са законом. Одлуку о комуналном реду је потребно измјенити односно извршити 

усклађивање са Законом о комуналној дјелатности. 

 

Законом о управљању отпадом РС и пратећи подзаконски акти прописују обавезу 

раздвајања отпада и одговарајућег третмана за поједине категорије. Законодавац је 

донио посебне прописе за амбалажни отпад, медицински отпад, и отпадне гуме. 

Недостају посебни прописи  који ће регулисати начин управљања специфичним 

врстама отпада: отпадним уљима, искоришћеним батеријама, акумулаторима, отпадима 

од електричне и електронске опреме. На основу Закона о фитофармацетуским 

средствима („Сл.гласник БиХ“ 76/11) донесен је и правилник којим се уређује обавеза 

пољопривредних апотека за збрињавање искориштене амбалаже од средстава за 

заштиту биља. Законом о управљању отпадом је предвиђено да сваки произвођач 

отпада има склопљен уговор са овлаштеним оператером. Начин стицања овлаштења 

такођер је прописан законом. Међутим, наведени прописи нису у потпуној примјени, 

јер захтијевају значајна финансијска средства и техничку опремљеност. Такођер, за 

пласман појединих категорија потребно је постојање овлаштених оператера, што за 

животињски отпад није случај.   

 

Разрада прописа који регулишу поступање са посебним врстама отпада није обухваћена 

овом одлуком осим за возила за отпад, кабасти и грађевински отпад. Прилком 

доношења или ревизије постојеће планске документације (урбанистичких, 

регулационих планова) стварати могућност планирања објеката (зелених отока, 

платформи, сабирне центре и сл.) за прикупљање и одвоз отпада, што за сада није 

случај. 
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4 Административни оквир управљања отпадом  

4.1 Институционална организација 

Општина Костајница на локалном нивоу има законодавну и извршну власт. 

Законодавну власт чини скупштина општине  која има 17 одборника из девет 

политичких партија. Скупштина има предсједника, потпредсједника и секретара. 

Скуштина општине уједно представља и скупштину КП „Комунално“ а.д. Костајница. 

Извршну власт  чини  Начелник општине  који је   Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе организовао рад  у два  одјељења 

који даље имају шест одсјека  и центар за пружање услуга грађанима.  

 

Административна служба Општине Костајница је организована у два одјељења:  

• Одјељење за општу управу 

• Одјељење за привреду, финансије и друштвене  дјелатности 

 

Одјељење за општу управу чине: 

• Одсјек за паркинг службу и комуналну полицију  

• Одсјек за инспекцијске послове и борачко-инвалидску заштиту 

•  Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове   

 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове врши стручне, управне, 

административне и техничке послове које се односе на извршења закона и прописа 

којима је регулисана: 

• укупна стамбена област ( некретнине, стамбени и пословни објекти,  те остало у 

складу са законом), 

• одржавање комуналне инфраструктуре и објеката, 

• уређење и коришћења грађевинског земљишта, 

• изградња, одржавање и управљање локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама, 

• утврђивање накнада, припрему и израду одобрења за грађење, 

• употребу -технички пријем објеката, 

• припрему просторно-планске документације, 

• утврђивање назива улица, 

• припрему одлука и других аката 

• и други послови предвиђени Законом који су дати у надлежност Одсјека 

 

Овај одсјек се бави управљањем отпадом на начин да се свакодневно КП-у 

„Комунално“  издају радни налози за чишћење и прикупљање отпада са јавних 

површина. Поред наведеног Одсјека, контролу у извршавању издатих радних налога 

врши  Одсјек  за паркинг службу и комунална полиција. 

 

Поред тога, у општини постоји Одсјек за развој који има обавезу да врши прикупљање 

података важних за планирање. У оквиру истог Одсјека постоји службеник који је 

задужен за информисањем јавности по свим питињима па тако и из области 

комуналних питања. У оквиру  Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности организован је рад службе за издавање пољопривредних, водопривредних 

и еколошких сагласности и дозвола. Законом је регулисана подјела  локланих и 

републичких надлежности код издавања сагласности и дозвола. На општинском нивоу 
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се издају еколошке и водопривредне дозволе за мање сложене пословне објекте као што 

су бензинске пумпе, ауотпраонице, аутосервиси и слично.  

 

Одсјек за инспекцијске послове и борачко-инвалидску заштиту врши стручне и управне 

послове који се односе на послове: 

 

•  инспекцијског надзора, 

•  комунално-полицијске контроле, 

•  саобраћаја и паркинг службе, 

•  борачке и инвалидске заштите, 

•  цивилне заштите, 

•  војних евиденција. 

 

У овој служби запослен је једна комунални полицијац (ВСС) и његов по моћник (ССС). 

 

Послове  прикупљања и транспорта отпада обавља комунално предузеће КП 

„Комунално“ а.д. Костајница. Предузеће поред ових услуга, пружа услуге 

водоснабдијевања и извођења грађевинских радова. У послове радне јединице 

Комуналне услуге спадају:  

 
• чишћење и одржавање јавних површина, 

• одвоз смећа, 

• одржавање зелених површина, 

• одржавање депоније смећа, 

• одржавање путева, 

• зимска служба, 

• димњачарски послови и други послови везани за ову дјелатност. 

 

Укупно је запослено 12 особа. У 2013. години ће доћи до нове систематизације радних 

мјеста у комуналном предузећу, односно због тешког положаја свих предузеће у РС, 

број радних мјеста ће бити смањен.  

 

4.2 Уговори и сарадња у области управљања отпадом 

 

Општина Костајница припада приједорској регији и заједно са сусједним општинама 

Козарска Дубица, Нови Град, Приједор, Сански Мост-Оштра Лука учествује у 

договорима и проналажењу могућнаости заједничког збрињавања управљања отпадом 

на регионалном принципу. Тренутно општина Костајница није потписник споразума о 

заједничкој регионалној депонији “Курјево “ која се налази недалеко од Приједора из 

разлога фианансијске ситуацијеи односно недостатка финансијских средстава за ове 

намјене и економске кризе, гдје се једва одржава постојеће стање збрињавања отпада на 

локалном нивоу. Општина Костајница нема уговоре између општине и јавних или 

приватних предузећа ни са физичким лицима по питању управљања отпадом. Међутим, 

Скупштина општине Костајница је својим актом основала комунално предузећа  КП 

"Комунално” а.д. Костајница  и на њега пренијела послове управљања отпадом, које 

обавља минималне неопходне послове на збрињавању отпада на локалном нивоу. Осим 

наведеног предузећа, немамо на територији општине Костајница других  предузећа која 
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обављају услуге прикупљања и третмана отпада, а које евентуално имају овлаштења од 

стране виших органа власти.  

 

На подручју општине Костајница постоји 24 невладине организације и то: Спортско 

риболовно друштво “Мрена”, Ловачко удружење “Баљ”, Удружење пензионера, 

Удружење грађана и повратника, Еколошко друштво “Поуње”, Удружење фармара 

“Петриња”, Пољопривредно удружење “Зора”, Црвени крст, Удружење пчелара 

“Кестен”, Борачка организација Костајница, Субнор, Удружење породица погинулих 

бораца, ФК “Партизан”, Карате клуб-Костајница, КУД “Поткозарје”, Удружење грађана 

“Уна”, Мото клуб “Духови” Костајница, Омладински савјет Костајница, Омладински 

клуб “Феникс”, Савез инвалида рада општина Костајница, Удружење ратних војних 

инвалида, Удружење за помоћ особома са посебним потребама “Нада”, КК 

“Костајница” и Тениски клуб “Уна”. 

 Сарадња са НВО (невладин сектор) у претходном периоду је била далеко боља, када је 

удружење Поуње из Костајнице, прије пар година извршило већу акцију чишћење 

корита и обала ријеке Тавије, сакупљање олупина аутомобиле, постављање еколошких 

табли  као и друге активности на побољшању животне средине у општини Костајница. 

Садашње активности невладиних организација се одвијају на мањим активностима 

сваког удржења посебно  као што су уређења рибарских  и пјешачких стаза, уређења 

купалишта, изградња ловачких кућа , спортских терена и сличне активности. Како на 

подручју општине постоји солидан број НВО потребно је учинити додатне напоре како 

би се исти активније укључили у област збрињавања чврстог отпада , поготово што је у 

претходном период еколошко друштво “Поуње” доказало да се активно може укључити 

у ову област. 

4.3 Анализа и закључци 

Административни оквир управљања отпадом дефинисан је законом и нормативним 

актима (Сатутом) КП „Комунално “ а.д.  Костајница.  Осим сарадње између општине и 

КП „Комунално“ а.д. Костајница не постоје други уговори и сарадња у области 

управљања отпадом, што не значи да у будућности неће бити уговора и са другим 

оспособљеним и овлаштеним лицима, чак би било пожељно да се пронађу друге 

овлаштене организације или овлаштена лица која би уговором преузимала дио отпада 

који се може поновно искориштавати као што су гуме стакло, папир и слично. 

 

Са  КП “Комунално” а.д. Костајница  су уговорени   минимални  обими послова  како 

би се адекватно финансијској ситуацији и расположивим  капацитетима, извршило 

збрињавање  отпада. Овакав начин рада не даје у довољној мјери потребне резултате 

јер се своди на то да је цјелокупан посао око збрињавања отпада препуштен КП 

“Комунално“ а.д.  Костајница.  

 

Потребно је веће ангажовање општинске админстрације око збрињавања и управљања 

отпадом.  Посебно је потребна већа активност инспекцијских  служби првенствено 

комуналне инспекције да на терену уочава проблеме и већим ангажовањем да 

доприноси у циљу побољшања цјелокупног збрињавања отпада на локалном нивоу. 

 

Такође су  уочене честе измјене Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста у АС а нити у једној нема предвиђеног радног мјеста које би  директно  било 

везано за комуналне дјелатности. Из раније стечених искустава, кроз  провођење и  

импемнетацију  Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију, указала се 
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потреба да  бар једно радно  мјесто у општинској администрацији  буде предвиђено за 

питања комуналних дјелатности . Потребно је такође покренути активност за јаче 

учешће грађана и НВО сектора  у области збрињавања отпада. Посебну пажњу је 

потребно посветити произвођачима отпада са подручја општине, привредним 

организацијама и осталим пословним субјектима, саслушати њихове проблеме и 

потребе  и настојати  исте заједнички рјешавати. 

 

5 Постојећи капацитети за прикупљање и одвоз отпада  

 

5.1 Опремљеност за пружање услуге прикупљања и одвоза отпада 

 

Сва опрема и техника је већ одавно требала бити расходована због своје дотрајалости и 

старости али због недостатка финансијских средстава није се набављала нова опрема и 

техника па је постојећа “морала“ бити у функцији  како би се могао овбављати 

минимум послова у збрињавању и одвозу  отпада. Постојећа опрема се одржава у 

минималним условима како би се одржао минимум за сакупљање и збрињивање 

отпада. 

 
Табела 7 Опрема и техника којом располаже  КП „Комунално 

 
Врста посуде Број Запремина Година 

производње 

Локација 

Контејнер 7 5,0 м
3
 1988  

контејнери су 

дотрајали и нема 

економске 

оправданости за 

поправку истих 

Протхерм 

Сана линеа 

Нестро 

петрол  

Дом здравља 

Средња 

стручна 

школа 

Камион марке Стеyр-  1  1986  

Камион Фап 13   1  1984  

Камион Фап 13-накладач,  1  1983  

Булдозер ТГ 110 1    

Скип Б51  1  1979  

 

 

 

5.2 Динамика и  начин одвоза и прикупљања отпада 

 

Прикупљање и одвоз отпада се врши три пута седмично, уторком горњи дио града, 

четвртком доњи дио града и суботом  центар града и дио Тавије. Постојећих седам 

контејнера се одвозе по позивима од стране установа – предузећа код којих се 

контејнери  налазе  ( два у „Протхерму“, два у „Сана Линеа“, један у Дому здравља, 

један ССШ, један Нестро Петрол (бензинска станица). Прикупљање отпада од 

домаћинстава се врши од врата до врата, односно  камионом са ротом бубњем се иде по 
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улицама и  купи се отпад који грађани износе у врћема, кантама или другим подесним 

посудама. Само неколико стамбених зграда има канте за отпад-који су набавали 

властитим средствима. У табели 7 је приказано прикупљање и одвоз отпада. 
 

 

 

 

 

 
Табела 8 Динамика и начин одвоза и прикупљања отпада 

 

Насеље 
Начин 

прикупљања 
Број Одвоз 

Покривеност 

услугама 

Костајница горњи дио 

града 

Ручно од куће до 

куће 
 

Једанпут седмично 

(уторком) 
100 % 

Костајница доњи дио 

града  

Ручно од куће до 

куће 
 

Једанпут седмично 

(четвртком) 
100 % 

Костајница центар 
Ручно од куће до 

куће 
 

Трипут седмично 

(уторком, четвртком и 

суботом) 

100 % 

Тавија дио 
Ручно од куће до 

куће 
 

Једанпут седмично 

(суботом) 
60 % 

 

 

5.3 Сакупљање опасног отпада из домаћинстава 

Нема посебног збрињавања опасног отпада из домаћинства, већ се прикупља и одвози 

мјешани отпад. 

 

 

5.4 Сакупљање специјалног отпада 

 

Нема посебног третирања и  одвајања специјалног отпада. Отпад од животињских 

лешава када се појаве прикупља и одвози КП „Комунално“. Медицински отпад се 

састоји од газа, завоја, шприца којег такође одвози  КП „Комунално“. Грађевински 

отпад најчешће одвозе грађевинске фирме на приватне депоније које затим посипају 

земљом. Слупана и стара возила су прикупљења и одвежена од стране приватне фирме 

„Византија“ из Новог Града. Старе гуме из вулканизерских радњи одвози КП 

Комунално“, на локалну депонију. Кабасти отпад, намјештај када се појави одвезе КП 

„Комунално“, на депонију. Муљ из септичких јама као и уља и масти из сеператора 

сервиса и аутомеханичарских радњи збрињавају сами власници истих односно имају 

писмене или усмене уговоре са предузећима или овлаштеним лицима за преузимање 

отпада.  

 

Према прикупљеним подацима уговоре имају сљедећа предузећа: 

 

1. Нафтни терминал  и бензинска станица “Гаги транс“ - отпад настао од амбалаже, 

картона преузима КП „Комунално“ из Костајнице а уљни сеператор савких шест 

мјесеци  чишћење врши предузеће „Еуромонт“ из Бања Луке, 
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2. Бензинска станица „Нестро петрол“ - отпад од амбалаже и картон одвози КП 

„Комунално“ из Костајнице а чишћење уљног  сеператора и талога у резеворима  

по потреби чисти предузеће „Коминг“ из Градишке, 

3. Аутосервис „Бумбар“, прерађено уље из моторних возила одвози Ауто сервис 

Приједор и користи га за централно гријање а остали ситни отпад одвози КП 

„Комунално“ из Костајнице, 

4. Аутосервис и вулканизер „Рајшић“ , прерађено уље се враћа добављачу „Лајф 

оил“ Тешањ а гуме и остали ситнији отпад одвози КП „Комунално“ из 

Костајница, 

5. Тексти „Станић“ ситни текстилни отпад одвози КП „Комунално“ из Костајнице 

а крупнији отпад од текстила преузимају други предузетници који исти користе 

за брисање руку,  

6. „Протхерм“ преудзеће за производњу пећи и котлова за централно гријање, 

ситни отпад, картон од амабалаже и слично одвози КП“Комунално“ из 

Костајнице а отпад од метала, струготине продају предузећима који сакупљају 

секундране сировине 8некад је то  предузеће „1.Мај“  из Козарске Дубице или 

предузећа из Цазинске крајине овисно од тога ко понуди бољу откупну цијену). 

 

Постоје физичка лица која се баве узгојем и прерадом перади и исти сами произведени 

отпад депонују на локалну депонију као што су перје, изнутрице и слично.  

 

Општина нема успостављен регистар загађивача за погон и спотројења из своје 

надлежности. 

 

5.5 Произвођачи отпада који сами збрињавају отпад 

 

Општина Костајница нема уговора  са другим правним и физичким лицима која 

учествују у збрињавању отпада на подручју општине Костајница. Међутим, постоје 

уговори предузећа са подручја општине која имају уговоре са другим правним или 

физичким лицима која преузимају отпад и то: 

7. „Фореста“ –дрвопрерађивачко предузеће, отпад од дрвета и пиљевину користи 

за властите потребе за гријање котловнице и рад сушаре које се налази у кругу 

предузећа, 

8. „Јошне“ - дрвопрерађивачко предузеће,  крупније отпадке од дрвета продају за 

огрев, пиљевину користе за гријање односно за рад сушаре у властитом 

предузећу а вишак пиљевине продају предузећу из Цазина за прављање брикета, 

9. Приватни предузетници који се баве прерадом и печењем меса најчешће по 

њиховој изјави произведени отпад одвозе сами на депонију. 

  

5.6 Други оператери 

Осим КП „Комунално“ а.д. Костајница, поједина предузећа и приватни аутосервиси са 

подручја општине имају интерне споразуме и уговоре око преузимања произведеног 

отпада као што су употребљена моторна уља и чишћења постојећих уљних сеператора. 

Спорадично се појаве друга предузећа или појединци који повремено покупе дио 

отпада који се може искористити првенствене се прикупља метална роба.  
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До сада су евидентирани: 

• „Еуромонт“ из Бања Луке- рабљена уља 

• „Коминг“ из Градишке- рабљена уља 

• „Лајф оил“ Тешањ - рабљена уља 

• „1.Мај“  из Козарске Дубице- метални отпад  

• „Византија“ из Новог Града - метални отпад, папир и картон 

 

На ширем подручју регије евидентирани су и други оператери који имају уговоре се 

произвођачима отпада:  

 

• Ц.И.Б.О.С. д.о.о.Сарајево Подружница Приједор: Баве се прикупљањем 

металног отпада: црни метали, алуминијум, бакар, месинг, цинк, олово, 

акумулатори, хладњаци. У поступку су издавања еколошке дозволе. У 2011. 

години, испоручено је 9052 тона металног отпада, углавном извоз у Турску. 

 

•  ИНСТАЛО-КОМЕРЦ  д.о.о. Приједор: Баве се прикупљањем секундарних 

сировина: жељезо, алуминијум, бакар, бакарне легуре, олово, ростфрај, 

акумулатори. Исти посједује еколошку дозволу издату 2008. год. и дозволу о 

управљању отпадом од надлежног министарства. Секундарне сировине  

углавном извозе у Словенију, Италију, Аустрију и Њемачку. Дио отпадног 

алуминијума иде на прераду у Мостар, а дио акумулатора у „Тесла“ Брчко. 

Према евиденцији 80% робе се извози, а 20% се продаје за потребе домаће 

привреде. У 2011.год. испоручено је 5583,5  тона металног отпада. 

 

• ИНТРЕЦ БиХ  д.о.о. Приједор: Бави се прикупљањем секундарних сировина 

(амбалажног папира – картон и архивски папир, амбалажних фолија и ПЕТ 

амбалаже). Исти испоручују наведену амбалажу ЕКО СИРОВИНИ д.о.о. Тузла и 

ПИНЕX ПРОМЕТ д.о.о. Хрватска, са којима има потписане Уговоре о пословној 

сарадњи. Исти посједује еколошку дозволу издату 2011. год. У 2011.год. 

сакупљено, откупљено и испоручено је  1100 тона амбалажног папира, 280 тона 

амбалажне фолије, 190 тона ПЕТ амбалаже. 

 

• ФЕРМО д.о.о. Приједор: Бави се прикупљањем металног отпада и 

акумулатора, хладњака и др. Секундарне сировине су продаване: Отпад д.о.о. 

„Пивка“, “Милкус“ д.о.о. Пале, „Метал“ д.о.о. Илијаш, „Тесла“ д.д. Брчко, 

„Цимос тмд цастинг“ д.о.о. Зеница, „Сладабони“ д.о.о. Бања Лука, ТСР „Балкан“ 

д.о.о Бања Лука. Исти посједује дозволу о управљању отпадом бр:15.04-962-

88/11 од 18.08.2011. године од Министарства за просторно уређење РС.  У 

2011.год. испоручено је 1164,5 тона металног отпада. 

 

• ИНДУСТРО МЕТАЛ Приједор – тренутно не ради 

 

• Еко метал Бијељина- подаци о дјелатности и посједовању дозволе овог 

предузећа нису били доступни. Предузеће скупља радиолошки отпад од 

болнице.  

 

• КЕМИС, Шамац: пружа услуге за сакупљање и привремено складиштење свих 

врста опасног отпада до коначног збрињавања, осим радиоактивног отпада, а 

посебно: отпадна уља, емулзије и зауљене воде, зауљени чврсти отпад (земља, 
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пиљевина, пијесак), отпадна отапала, отпадне боје и лакови, отпадне друге 

хемикалије (лабораторијске и слично), други органски и аноргански чврсти и 

текући отпад, лијекови са истеклим роком трајања, друге опасне материје, које 

се употребљавају у процесу производње или настају током производног процеса, 

плинске и спреј боце, рабљене гуме, електронски и електрични отпад, отпадни 

фреон и други опасни плинови, заштитна средства у пољопривреди и воћарству, 

хемикалије које захтијевају посебну пажњу,  ПЦБ кондензатори и 

трансформатори, акумулатори и друге врсте батерија, амбалажа опасних 

материја, грађевински и изолацијски отпад који садржи азбест, итд. На подручју 

општине Приједор Кемис пружа услуге болници и градској апотеци. Није 

познато да ли предузеће посједује  дозволу за управљање отпадом. 

 

 

Погон за стерилизацију инфективног отпада се налази у болници Св. Апостол у 

Добоју. Погон прерађује  200 тона. Отпад се након овакве прераде депонује. Услуге 

овог погона користи градска болница у Приједору.  

5.7 Анализа и закључци 

Сакупљање отпада није на задовољавајућем нивоу из више разлога. Један од разлога је 

дотрајала техника и опрема за скупљање и транспорт отпада. Домаћинства немају 

адекватне посуде за отпад, већ се отпад износи у пластичним врећама, лименим и 

пластичним бурадима и слично.  

 

Опасни и специјални отпад постаје све већи проблем јер настаје са развојем свјетске 

технологије и подизањем стандарда живота. Тренутно немамо никакав систем за 

прикупљање опасног отпада из домаћинстава, а из информације о постојању уговора 

између произвођача из привреде и оператера имамо само за неколико случајева. 

Општина не води регистар загађивача. Ово подручје морамо уредити што прије јер су и 

опасни и специјални отпад посебни загађивачи околине који заслужују посебан 

третман. Ту је потребно направити уговоре о сарадњи и са другим правним лицима па и 

са других општина или регија. У наредном периоду  потребно је учинити додатне 

напоре како би се успотавила контрола и надзор над специјалним, кабастим и другим 

специфичним отпадом. Такође је потребно плански приступити одређивању мјеста за 

прикупљање кабастог отпада (намјештаја и слично), грађевинског отпада а посебан 

третман дати за прикупљање специјалног отпада као што је медицински отпад (опасан 

отпад), електротехнички отпад , гуме  и слично. 

 

 

6 Постојећа инфраструктура за управљање отпадом   

6.1 Зелени отоци 

Нема зелених отока нити дозвола за исте. У наредном периоду је потребно испланирати  

локције и извршити изградњу зелених отока односно мјеста гдје би се могло вршити 

селективно сакупљање отпада. 
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6.2 Центри за рециклажу 

Нема центара за рециклажу као ни дозволе за исте, али се намеће потреба да се у 

будућности предвиди успостављање истих.  

6.3 Центри за кабасти отпад 

Нема центара за кабасти отпад као ни дозволе за исте, али се намеће потреба да се у 

будућности предвиди успостављање истих. У наредном периоду је потрено одредити 

локације за одлагање кабастог отпада, на које би грађани могли извршити одлагање а 

затим би Комунално предузеће могло извршити селекцију (разврставање). На овај 

начин би се дио произведеног отпада  могао искористити а остало одвозити на 

депонију. У наредном периоду је планирано да се на локалној депонији изгради 

платформа величини 250-300 м
2
, која би послужила за разврставње-селекцију дијела 

отпада. 

6.4 Објекти за одлагање  

Регионална  депонија  још није успостављена а требала би бити „Курјево“ у Приједору. 

Сусједне општине као што је Козарска Дубица свој прикупљени отпад транспортује на 

депонију у Приједору. Општине Нови Град,  Костајница и Приједор  имају своје 

локалне депоније гдје одлажу отпад. Дио општина су потписале споразум око 

успостављања регионалне депоније. Општина Костајница за сада није потписница 

споразума из разлога што није постигнут адекватан договор око финансијског учешћа 

општина за рад регионалне депоније. 

 

Слика 2 Локална депонија- Локација депоније у Палијином јарку 

 

На подручју општине постоји локална депонија „Палијин јарак“, која је удаљена 5,0 

КМ од центра града. Постојећа зона одлагања, депонија "Палијин јарак",је формирана 
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на нивелети  + 275 мНВ и димензија је око 110 x 50 метара тј. има површину око 5500 

м
2
. За ову локацију нису претходно урађена геолошка истраживања пошто за депонију 

није урађен пројекат. Одлуком Ратног предсједништва Општине Српска Костајница, 

ова је локација одобрена за организовано одлагање отпада од стране КЈП "Комунално" 

из Костајнице и она у том погледу не представља дивљу депонију. Општина Костајница 

и КП „Комунално“ је 2007. године  из разлога побољшања прикупљања  односно 

збрињавања отпада на локалном нивоу, путем Рудараског Института из Приједора 

урадила План  прилагођавања локалне депоније у складу са Законом и Правилником, до 

успостављања збрињавања отпада на регионалном нивоу. На основу урађених и 

предложених мјера у Плану прилагођавања од стране Рударског Института из 

Приједора, КП „Комунално“ је од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију из Бања Луке, добило одобрење на период од пет (5 ) 

година, са могућности продужавања. Осим самог одобравања рада локалне депоније,  

уз помоћ Удружења „Уна –Сана“ из Бихаћа и СДЦ (Швицарске агенције за развој), 

општина Костајница је извршила захвате (грађевинске и друге радове ) на локалној 

депонији. Извршено је ограђивање депоније, урађени су ободни канали, извршено је 

зацјевљивање повременог водотока, измјештен је приступни пут, извршено је довођење 

електричне енергије на депонију. План прилагођавања је подијељен у три фазе а задња 

фаза би требала да  локалну депонију прилагоди до њеног затварања односно до 

преласка на регионални принцип збрињавања чврстог отпада. Из тог разлога на 

локалној  депонији је потребно обезбједити надзор у виду физичког присуства људства 

од минимално три човјека - управник депоније(евиденција, распоред и остало), 

руковаоца булдозером и једног помоћног радника. Поред људства је потребно 

обезбједити простор за рад – канцеларија, која може бити  привремени објекат  - киоск 

и  надстрешница за машине и алат . Поред овог, потребно је урадити збијање постојећег 

депонованог отпада и извршити прекривање отпада хумусом. Неопходно је обезбједити 

продужење рада локалне депоније од надлежног министарства док се не успостави 

регионални принцип збрињавања отпада.  

6.5 Други објекти  

 Тренутно нема других објеката  на подручју општине Костајница за збрињавање 

отпада. 

6.6 Анализа и закључци  

 

Постоји значајан проблем везан за збрињавање и управљање отпада на регионалном 

нивоу. Удаљеност "Регионалне депоније Курјево " Приједор  од  општине Костајница  

износи  око 75 км, а најудаљеније насељено мјесто Побрђани  око 90км, те лоше стање 

путева као слаба и дотрајала техника не омогућава збрињавање отпада на регионалном 

принципу. Тренутно  прикупљени отпад  се одлаже на локалну депонију, “Палијин 

јарак” будући да општина Костајница нема довољан број транспортних возила за одвоз 

отпад, а нити има новца у буџету за финансирање набавке истих. Са крајњим напором 

се одржава постојеће стање збрињавања отпадом и одвоз на локлану депонију. 

Такође, тренутно не постоје други објекти за рециклажу или прераду отпада, али 

постоји потреба за изградњом истих. Проблеми комуналне инфраструктуре су повезани 

са проблемом обезбјеђења извора финансирања за квалитетно уређење комуналне 

инфраструктуре а самим тим и управљања комуналним отпадом у складу са европском 

регулативом и еколошким захтјевима. 
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Како је општина Костајница једна од мањих општина по броју становника и укупно 

произведеном отпаду у односу на остале општине у окружењу, на подручју општине 

Костајница није потребно предвидјети изградњу трансфер станице за претовар која је 

изузетно скупа.  На подручју општине је потребно плански организовати прикупљање 

отпада и исти превозити у трансфер станице општина Козарска Дубица или Нови Град, 

зависно гдје иста буде одређена и изграђена у будућности. Међутим, док се не пријеђе 

на регионални принцип прикупљања отпада, потребно је на локалном нивоу учинити 

максималне напоре за побољшање прикупљања и збрињавање отпада. У првом реду је 

потребно подузети активности на санацији локалне депоније у циљу продужавање рада 

исте укључујући и потребно одобрење од надлежног министарства. Одмах затим је 

потребно пронаћи финансијска средства за набавку нове опреме и механизације како би 

се квалитетније вршило прикупљање и збрињавање чврстог отпада и истовремено 

проширити прикупљање на нове кориснике посебно у руралном дијелу уз побољшање 

пружање услуга постојећим корисницима у урбаном подручју односно  подручју на  

којем се  већ врши прикупљање и одвоз чврстог отпада уз истовремено формирање 

економски прихватљиве цијене комуналне услуге како би се цијели  систем могао 

одржати. 

7 Нелегална одлагалишта  

   

Дивље депоније настају најчешће уз локлане путеве и корита ријека. Годинама лоше 

стечена навика појединаца тешко се мијења. У неколико наврата, дивље депоније су 

уклоњене али  са временом оне у мањем обиму поново настају на истом или неком 

другом оближњем мјесту. Поред уклањања дивљих депонија на појединим мјестима је 

потребно поставити контејнере да се спријечи настанак дивље депније а уједно је 

потребно појачати инспекцијски надзор над дивљим депонијама, у првом реду 

превентивно а затим и репресивним мјерама. 
 

 

 
Табела 9 Локације и број дивљих депонија 

 
Назив насеља 

и удаљеност од центра Општине, (км) 

Да ли је 

организирано 

сакупљање отпада 

и у којем % 

Број дивљих 

депонија 

Тавија, Гробљева коса-пут за Календере удаљена 1,5 км од 

центра 

не 1 

Тавија, пут уз Палијин јарак, 3,5 км од цнетра општине не 1 

Тавија, пут уз Баљ, удаљена 3,5 км не 1 

Горња Слабиња, засеок Палије, удаљена 6,1   КМ од центра 

општине 

 

не 

 

1 

Петриња, Линија, уз магистрални пут, 2,5 км од центра 

општине  

не 1 

Петриња средња, уз обалу Уне, 5,7 км од центра општине не 1 

Петриња брдо, пут за гробље, 7,3 км од центра општине не 1 

Костајница, цијели ток ријечице Тавија 0,3 км од центра 

општине 

да 1 

Мракодол, уз ушће ријеке Стигове, 1,9 км од центра 

општине 

не 1 

Грдановац, уз обале ријеке Уне, 7,0 км од центра општине не 1 

Укупно   10 
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Слика 3 Локације дивљих депонија 

 

8 Тренутне и будуће количине 

 

Прије пар година је  било уведено прикупљање отпада у два сеоска подручја ( 

Грдановац и Петриња) али због незаинтересованости грађана и економске 

неоправданости престало се прикупљати отпад. Општина Костајница је припремила 

пројекат регулације водотока и обале ријеке Тавија у дужини од 570 м али због 

економске кризе и недостатка финансијских средстава није се приступило реализацији. 
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8.1 Укупно произведени отпад  

 

Процјена укупне производње отпада урађена је на бази прорачуна тренутне 

специфичне прозиводње по становнику, која износи 0,11 кг/ст/дан.  Количина отпада из 

привреде је увећана у односу на процијењену количину која се прикупи, јер један дио 

произведене количине се нелегално одложи, а један дио преузимају други оператери.   
 

 

 

 

 

Табела 10 Процјена укупне производња отпада  

 
Индикатор  Износ  Једница 

Становништво у општини 7863 Број 

Становништо обухваћено услугом прикупљања 

отпада  

5487 Број 

Годишња производња отпада 0,11 кг/ст/дан 

Годишња производња отпада из домаћинстава 329,60 т/год 

Годишња производња из привреде 70 т/год 

Годишња производња из јавних установа 25 т/год 

 

8.2 Прикупљени мијешани отпад 

Тренутна количина отпада који се прикупља на подручју општине Костајница је 

процијењена на 231 т/год. Уколико би дошло до проширења услуга, та би се количина 

повећала на 323 т/ год у 2017. Ова је процјена урађена на бази претпоставке да неће 

доћи до повећања броја становника, нити потрошачких навика. Уколико  би се 

издвајање  корисних сировина из отпада могло повећати ова количина би се могла још 

смањити.  

    
Табела 11 Количине прикупљеног мијешаног отпада 

 
Планирано 

прикупљање 

отпада  

Година  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укупно 

становништв

о 

број 

7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 

Покривеност 

прикупљање

м  

% 

70 74 78 87 92 100 

Покривеност 

становништв

а  

број 

5.504  5.819  6.133  6.841  7.234  7.863  

Количина 

отпада која се 

треба 

прикупити  

т/год 

231  243  256  284  299  323  



Број 3             18.03.2013.године      Службени гласник општине Костајница 88 

 

 

8.3 Прикупљени отпад за рециклажу  

Прошле године предузеће „Византија“ из Новог Града је вршило откуп пресованог 

папира и картона које је прикупљало КП „Комунално“а.д  али због економске 

неоправданости се стало са овим активностима јер је понуђена цијена за пресовани 

отпад била изузетна ниска. У 2010. години, прикупљено је 6 т, а у 2011. години 9 т. 

Потенцијал за искориштавање је много већи, и пење се до 29 т/годишње, под 

претпоставком да се услуга пружа свим становницима. Неискориштена је и пластика, 

чији пласман на тржиште је могућ.   

 
Табела 12 Количине корисне сировине које се могу издвојити из отпада 

 
Максимална количина отпада која се може 

прикупити за рециклирање тона/годишње 

2013 2014 2015 2016 2017 

Зелени отпад за компостирање   20%              46               49               52               55               59  

Сухи папир и картон за рециклирање  10%              23               25               26               28               29  

Метали за рециклирање  2%                5                 5                 5                 6                 6  

Стакло за рециклирање 3%                7                 7                 8                 8                 9  

Пластика за рециклирање 4%                9               10               10               11               12  

Остали материјал за рециклирање 1%                2                 2                 3                 3                 3  

 

Количине био-отпада су веће од приказаних, јер овдје нису урачунате количине које 

настају на пољопривредном земљишту, те зеленим градским површинама. Имајући у 

виду да је ово пољопривредно подручје погодно за компостирање, потребно је 

максимизирати компостирање.  

8.4 Прикупљени специјални отпад  

Комунално предузеће тренутно није у могућности доћи до података па ни до валидних 

процјена количине специјалног отпада. Сав прикупљени специјални отпад, укључуући 

и онај из здравствених установа се депонира на општинској депонији.  

 
Табела 13 Количине прикупљеног спцеијалног отпада 

 
Запремина у тонама /годину 2010 Процјена 

2011 

Процјена 

2017 

Животињски отпад    

Опасни отпад из домаћинстава     

Медицински    

Грађевински    

Електронички    

Кабасти    

Ауто отпад (гуме и возила) 1 2 4 

Контаминирано тло    

Муљ из уређаја за прочишћавање    

Отпадна амбалажа од 

фитофармацеутских средсатва 

   

Укупно 1 2 4 
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8.5 Анализа и закључци  

Како је видљиво из табела, покривеност прикупљања отпада је велики процент у 

урбаном дијелу општине док у руралном дијелу нема прикупљања отпада, те је на овом 

пољу  потребан већи ангажман свих заинтересованих страна како би се овај проценат 

значајно повећао и како би се обезбједило задовољавање еколошких стандарда. 

За реализацију и повећање процента прикупљања отпада потребно је опремање КП 

"Комунално" а.д. механизацијом како би се са техничког аспекта могло одговорит све 

већим захтјевима, ал ии већа свијест грађана при самом одлагању истог на предвиђена 

мјеста а не на дивље депоније и обале ријека.  Овдје је наравно потребан и већи 

инспекцијски ангажман и надзор.  

За очекивати  је да ће 2016. године прикупљање и збрињавање отпада бити повећано на 

80-90% произведеног отпада или једнако произведеној количини отпада, што ће 

омогућити еколошки прихватљиву слику општине, јер у том случају неће бити дивљих 

депонија. 

 

Очито је да је нужно извшити приоритетно следеће: 

-ревитализација и санација постојеће депоније,те обезбедити потребна одобрења, 

-покренути селективно раздвајање отпада приликом прикупљања и дистрибуције, 

такође покренути и процес рециклаже отпада; 

-финансијска улагања оперативно планирати у складу са реалним могућностима, 

те осмислити одговарајуће пројекте на донаторском принципу. Прихватити 

регионални принцип одлагања као коначну опцију, уз инзистирање на прелазном 

периоду док трају овакве економске и  социјалне прилике; 

-обезбедити да сектор одвоза и одлагања чврстог отпада буде одржив. 

-политику тарифа, цијена и субвенција прилагодити садашњим економским 

приликама, уз поштовање потребе одрживог развоја у овом сектору.  

 

 У сарадњи са еколошким инспектором потребно је анимирати све правне субјекте 

произвођаче специјалног отпада, да потпишу уговор са овлаштеним предузећем за 

збрињавање ове врсте отпада. То значи да ће сав произведени специјални, опасни, 

медецински и други отпад бити адекватно третиран и депонован. 

 

9 Финансирање система управљања отпадом 

9.1 Тарифе  

Цијене комуналних услуга предлаже директор предузећа КП „Комунално“ а.д.  

Надзорни одбор  предузећа усваја предложене цијене а сагласност на предложене 

цијене даје начелник Општине. По сагласности начелника општине, број 02-020-276/08 

од 20.08.2008. године цијене су следеће: 

  

Р.Б. 

услуге 

Врста услуге Јед. мјере Износ КМ 

1. Одвоз смећа за 

домаћинства 

 

          м
2 

          

     

                 0,10  

2.  Одвоз смећа за 

привреду 

     

          м
2 

  

 

                 0,24 
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3.  Паушал 1( киосци)                           

објекат 

               20,00 

4. Паушал 2( бутици и 

сл)         

       

објекат 

                

33,00 

5. Паушал 3 (трговине 

и      

угоститељство 

 

објекат 

 

                

47,00 

6 Одвоз контејнера  комад              128,00 

9.2 Степен наплате 

Наплата се врши директно путем инкасатора, на благајни предузећа и преко жиро-

рачуна а све на основу испостављених фактура. Степен наплате у 2012. години  износи  

70%.  

9.3 Биланс стања  2009 – 2011. 

 

Из остварених прихода комунално предузеће покрива оперативне трошкове. Пословање 

је на граници рентабилности, трошкови амортизације чине више од половине укупних 

трошкова. Иако је пословање предузећа позитивно, остварени приход не омогућава 

финансирање развојних пројеката, нити значајније одржавање система.  

 
Табела 14 Биланс пословног успјеха 

 
Приходи 2009 2010 2011 

Накнаде из домаћинства економског сектора 89735 92187 115604 

Продаја рециклираног материјала    

Други приход/јавне површине 36800 35016 34916 

Укупан приход 125535 127203 150520 

Расходи    

Особље 65800 89791 101820 

Материјал и средства 26500 27300 28600 

Други трошкови 10000  6000 

Вањске услуга 6200 2000 1500 

Државне таксе    

Провизија 800 900 950 

Амортизација 3935 2900 6400 

Укупно расходи 113235 122891 145270 

ОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТ 13300 4312 5250 

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 1330 431 525 

РЕЗУЛТАТ 11970 3881 4725 

 

Трошкови других дјелатности комналног предузећа као и приходи, се евидентирају и у 

завршном билансу приказују заједно. 

 

9.4 Процјена буџета  2011 – 2017. 

Буџет би се требао минимално увећати за 15 до 20% због увођења нових  насеља  

односно села у прикупљање и одвоз отпада. Пошто је опрема сва отписана и у врло 
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лошем стању, потребна су нам велика улагања у одржавање истих и довођења истих у 

намјену, тако да издвајамо велика финансијска средства за одржавање истих, пошто у 

КП ''Комунално'' нема аутоелектричара запосленог, принуђени смо да ангажујемо неког 

на уговор о дјелу , па су ти трошкови додатно оптеретили ово пословање. 

 

Процјена буџета : 

 за 2012. годину -------------------------------------------------------------------------67.020,00 КМ 

 за 2013. годину (извођење радова на локалној депонији) ------------------- 80.367,00 КМ 

 за 2014. годину -------------------------------------------------------------------------52.710,00 КМ 

за период 2012.-2017.пројекат уклањања дивљих депонија ----------------- 94.660,00 КМ  

укупно за плански период (пет година) 

за период 2012-2017-пројекат јачање свијести и едукација грађана 3.170,00 КМ 

годишње, тј. ----------------------------------------------------------------------------15.850,00 КМ  

за плански период ( пет година) 

 

9.5 Анализа и закључци 

Квалитет услуге доведен је у питање из разлога неплаћања одвоза отпада привредног 

сектора и од стране дијела привредних субјеката.  Такође је по истим фактурама плаћен 

ПДВ тако да би давалац услуга (КП "Комунално" а.д.Костајницаи) умјесто 

ненаплаћених прихода, а плаћеног ПДВ – а могао имати позитиван ефекат за 

инвестирање, а у стварности је у негативном салду за износ плаћеног ПДВ – а обзиром 

да фактурисане обавезе нису наплаћене. 

Такођер проблем је присутан и код становништва, јер низак ниво платежне моћи 

становништва, које живи на граници егзистенције, директно утиче на низак степен 

пуњења буџета и низак степен наплате комуналних услуга, а то су извори средстава за 

финансирање комуналних услуга. 

Наплата од физичких лица је мање више константна и креће се од 60 % до 80 % за 

предметне тригодине, а то потврђује просјек од 70 %. 

Тренутно, али и у дужем наредном периоду, без помоћи  европских фондова, неће се 

моћи рачунати на потпуно рјешавање свих еколошких проблема на територији општине 

Костајница. Имамо кадрове који знају препознати еколошки проблем, дати дијагнозу И 

донијети квалитетан план рјешавања еколошких проблема, имамо и квалитетно 

законодавно тијело које је способно да препозна и усвоји квалитетан план управљања 

отпадом као и друге акте којим се рјешава еколошка проблематика, али без ријешених 

извора финансирања сваки план и пројекат ће остати нереализовани. Дакле, треба 

ријешити изворе финансирања! 

10 Информисање јавности  

10.1 Информисање грађана о пруженим услугама 

Информисање јавности се врши свакодневно путем локалног ЈП Радио Костајница  а 

информисање врши  КП „Комунално“ и општински службеник за односе са јавношћу. 

Међутим,  информисање јавности на досадашњи начин је недовољан. У наредном  

периоду је потребно више пажње обратити на овај сегмент. Побољшање се може 

постићи на више начина. Један од начина је штампање брошура (летака) или 

обавјештења на полеђини рачуна, као и организовање радионица по насељеним 

мјестима гдје би се грађанима презентовале потпуне информације везано за 



Број 3             18.03.2013.године      Службени гласник општине Костајница 92 

 

прикупљање и одвоз отпада и отварањем бесплатне телефонске линије који би грађани 

могли користити за добијање информација. 

10.2 Програми подизања свијести  

С обзиром да нам је стање свијести и свјесности већег дијела грађана на ниском нивоу, 

а самим тим и неодговорност наспрам природе и животне околине, као и наспрам 

самих себе, овом проблему треба посветити посебну пажњу. На овоме се до сада 

радило нешто али недовољно. Присутне су одређене активности општине и невладиног 

сектора. То су пројекти локалног и ограниченог карактера и једнократне акције које не 

дају довољан ефекат и чиме се не постижу значајни резултати. Ово треба да буде 

континуирана активност – кампања од неколико година и у ово треба уложити довољно 

труда и мањих финанцијских средстава. 

10.3 Анализа и закључци 

Информисање јавности и подизање јавне свијести требало би да буде најмањи проблем 

јер је за финансирање тих активности потребно најмање новца. Дакле, информисање 

јавности и подизање нивоа свијести становништва о потреби управљања отпадом и 

другим еколошким проблемима може и мора се реализовати и та активност мора бити 

континуирана, дио школског система, па и предшколског. За ову активност потребно је 

најмање новца а пружа најбоље резултате, јер ако еколошки освијештен грађанин 

дјелује тако да производи што мање отпада и одлаже га на дозвољена мјеста, неће бити 

нелегалних депонија и сличних еколошких проблема за чије рјешавање је онда 

потребна велика свота новца. 

Грађани, привредни субјекти и удружења немају довољно информација о овим а и о 

сличним активностима које се дешавају у органима управе и јавним предузећима, а то 

је због тога што нам систем информисања није довољно развијен као и због тога што 

грађане и привредне субјекте, удружења исл. многе ствари, дешавања и појаве не 

интересују док их директно не "погоде". Стога је потребно посветити посебну пажњу 

информисаности јавности о свим овим активностима користећи постојеће и увести неке 

нове начине пружања информација и континуирано радити на подизању свијести код 

свих старосних категорија становништва . С обзиром да се ради о увођењу новина на 

нека подручја, КП „Комунално“а.д. се на неки начин мора "наметнути" грађанству са 

новим идејама и новим активностима, а заједно са општином мора провести јаку 

кампању тако да све потребне информације морају стизати до сваког грађанина путем 

средстава информисања, удружења, школа и других јавних установа. Потребно је 

организовати предавања, трибине, организовати акције и континуирано радити на 

изради и дистрибуцији брошура, летака и сл. 

11 Спецификација проблема 

11.1 Институционални проблеми 

Институционални проблем су већ неки рјешени а други  ће се  ријешавати  

нормативним и другим актима правних лица која су укључена у рјешавање 

проблематике управљања комуналним отпадом, а то су Начелник општине Костајница,  

Скупштина  општине Костајница  и КП „Комунално“ а.д. Костајница. Потреба 

управљања комуналним отпадом на ефикасан и еколошки прихватљив начин, треба да 

буде  препозната  од стране грађана као и од наведених правних лица, невладиних 
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организација (НВО) која своју организациону структуру треба да  усклађују својим 

нормативним актима у циљу отклањања евентуалних институционалних проблема као 

потенцијалне препреке у реализацији управљања комуналним отпадом. 

11.2 Правни проблеми 

11.2 Правни проблеми 

Тренутно се правни проблеми манифестују у непостојању адекватних прописа на 

општинском нивоу. Један од тих недостајућих прописа је и овај општински План 

управљања отпадом, чије ће усвајање резултирати настанком и усвајањем низа 

пратећих прописа који ће бити неопходни приликом имплементације овог плана. 

Лоаклани акти које требе мијењати и усклађивати као и доношење нових прописа су: 

- Одлука о комуналном реду  (усклађивање постојеће одлуке са новим законом о 

комуналним дјелатностима) 

- Одлука о калкулативним параметрима (доношење  одлуке) 

- Одлука о селекционирању отпадног материјала  општине Костајница (доношење 

одлуке) 

- Одлука о стандардима комуналних дјелатности (доношење одлуке) 

- Одлука о утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних 

дјелатности заједничке потрошње  општине Костајница (усклађивање постојеће 

одлуке) 

- Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде  општине 

Костајница (усклађивање) 

11.3 Инфраструктурни проблеми 

Познато је да су инфраструктурни проблеми наслијеђени из претходног периода  јер је 

затечена грађевинска и друга инфраструктура била довољна за ранији степен развоја 

друштва, али не и за садашњи. Поготово је то изражено на подручју општине 

Костајница која  је до 1995. године била у саставу општине Нови Град и до тог је 

периода била мјесна заједница и инфраструктурно је била запостављена. Сада се 

показује да објекти и уређаји комуналне инфраструктуре постају уско грло у рјешавању 

људске потребе управљања комуналним отпадом. За рјешавање затечених 

инфраструктурних проблема потребна су велика новчана средства, која се не могу 

обезбиједити у наредном дугорочном периоду, па је из тог разлога овај План 

прилагођен затеченој инфраструктури на територији општине Костајница уз одређене 

корекције и грађевинске интервенције као што су лоцирање одређних мјеста за 

контејнере, одређивање и израда локација центара за кабасти отпад, изградња зелених 

отока односно локација за постављање контејнера за селективно прикупљања отпада: 

папир, стакло, пластика. 

 

Повећање и јачање капацитета за прикупљање отпада 

Дефинитивно је установљено и познато да на подручју општине Костајница постојећи 

капацитети неће моћи задовољити потребе. Доћи  ће до повећања територије са које ће 

се прикупљати отпад, самим тим повећати ће  се број домаћинстава која ће бити 

укључена у прикупљању отпада, аутоматски повећава се количина отпада који ће се 

прикупљати. Тренутно стање опремљености КП "Комуанлно" а.д. Костајница са 

опремом није задовољавајуће ни за тренутну ситуацију. Неопходно је појачати људске 

и материјално-техничке капацитете. 
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Проширење прикупљања и збрињавање чврстог отпада са руралног дијела 

општине 

Само урбани дио општине је под организованим прикупљањем отпада, које врши 

КП"Комунално" а.д. Костајница, а то чини свега 6% територије општине. У односу на 

територију, прикупљање отпада од становништва је далеко у већем проценту из разлога 

што се већина становништва налази у урбаном дијелу општине или двије трећине 

становништва је покривено прикупљањем отпада. У планском период потребно је  

увести прикупљање отпада на већем дијелу територије општине Костајница са 

садашњих 6%  на 10-15 % територије и истовремено са 67% становништва повећати 

прикупљање на 80% становништва. 

 

Одвоз отпада на регионалну депонију 

Одвоз отпада са територије општине Костајница  на регионалну депонију “Курјево “ 

Приједор  би требало да буде заједнички пројекат општина Приједор, Нови Град, 

Козарска Дубица, Сански Моста-Оштра Лука. С обзиром на удаљеност  наведених 

општина од будуће регионалне депоније, неопходно би било изградити заједничку 

претоварну станицу, гдје би се са подручја ових општина довозио комплетан отпад, 

који је прије тога дјелимично раздвојен по принципу прикупљања од врата до врата. На 

заједничкој претоварној станици отпад би се додатно обрадио, а само неискористиви 

дио одвозио на "Регионалну депонију Курјево"Приједор. 

 

Уклоњено и санирано 50% дивљих депонија 

Уклоњено је и санирано 50% дивљих депонија. Значи да се у планираном периоду, с 

обзиром на број, неће моћи уклонити и санирати дивље депоније на свим локацијама, 

али ће уклањање планираног броја резултирати већим задовољством грађана и 

стварањем бољих услова за развој туризма. На познатим мјестима настајања дивљих 

депонија, потребно је поставити контејнере одређене запремине и исте правовремено 

празнити односно одвозити на депонију у циљу спречавања поновног настанка дивљих 

депонија на тим локацијима. 

 

Сарадња 

Сарадња је неопходна на свим нивоима, како по вертикали, у смислу провођење 

законских прописа, стратегија и планова управљања отпадом и обезбјеђења потребних 

ресурса, људских и материјалних, за квалитетно провођење плана управљања, тако и по 

хоризонтали, у смислу координације свих оперативних учесника у управљању отпадом 

(прикупљање, транспорт, рециклажа, одлагање) у које убрајамо: извор отпада, мјесто 

потрошње и стварања отпада, локална заједница, извршна власт, образовне 

институције, одлагалиште отпада. 

11.4 Финансијски проблеми 

Јасно је да су финансијски проблеми везани за степен развоја друштва, који је из 

познатих разлога врло низак, па су и извори средстава, која су потребна за рјешавање 

свих потреба које су везане за управљање отпадом, готово незнатни са аспекта 

краткорочног и средњерочног планског периода. Босна и Херцеговина као сиромашна 

земља, па тако и општина  Костајница као њен дио, не може сама рјешавати еколошке 

проблеме па је принуђена да изворе потребних средстава тражи и налази у 

пријатељским земљама и њиховим фондовима, те да планира рјешавање ове 

проблематике „на дуже стазе“. Из тог разлога овај План треба да буде прилагођен 

доступним изворима новчаних средстава. 
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Са аспекта пуњења буџета и реализације прихода КП „Комунално“ а.д. Костајница, 

проблеми се своде на изразито ниску куповну моћ становништва, јер грађани  и 

привредни субјекти не плаћају рачуне за извршене комуналне услуге јер немају новца, 

па је степен наплате комуналних услуга на ниском нивоу. Утуживање не даје 

задовољавајуће резултате из истог разлога или због неефикасности судства. Из 

општинског буџета нема адекватне помоћи или суфинансирања јер је буџет сиромашан, 

а важећи цјеновник комуналних услуга, према мишљењу  КП „Комунално“ а. д.  

Костајница, није адекватан јер не обезбјеђује приходе који покривају трошкове 

комуналних услуга . 

11.5 Јавна свијест 

За реализацију овог Плана неопходно је укључити све друштвене структуре и сваког 

грађанина појединачно, јер је проблем такав да тражи ангажман и висок ниво свијести 

сваког појединца. Из  тог разлуга, овај План је посветио велику пажњу подизању јавне 

свијести, јер људи стварају еколошке проблеме па људи треба и да их рјешавају. Без 

висококог нивоа јавне свијести о тој потреби, овај План ће имати проблема у 

имплементацији. 

 

Рад на подизању свијести и нивоа информисаности грађанства 

Ово је једна од најважнијих активности од које ће умногоме зависити и проведба овог 

плана. Веома лоше навике грађанства и недостатак свјесности о значају очувања своје 

околине и непоштивање закона су фактори без којих сигурно нема квалитетне 

имплементације овог Плана. 

Ово треба да буде посебан, свеобухватан и континуирано провођен пројекат који ће 

обухватити аспект информисаности, едукације, учеснике, средства, циљне групе, 

термински план итд. 

Потребно је посебно урадити план активнсти на подизању јавне свијести, организовање 

тематских емисија на локланом ЈП Радио Костајница, заједничка акција са основном И 

средњом школом односно едукација ученика, организовање радионица за грађане по 

насељеним мјестима као и остале расположиве капацитете у подизању свијести и 

информисаности грађана.  

12 Циљеви управљања отпадом за плански период 

Основни концепт управљања отпадом заснива се на превенцији, одвајању, 

прикупљању, транспорту и коначном збрињавању или третману за све категорије и 

врсте отпада. На основу стања и могућих посљедица као резултат управљања отпадом 

желимо постићи сљедеће циљеве: 
 

Табела 15 Технички оперативни циљеви и индикатори за плански период 2013-2017 

 
Ци

љ 

Опис циља Индикатор 2012 2013 2014 2015 201

6 

201

7 

1 Проширење 

обухвата 

организовано

г 

прикупљања 

отпадом. 

% од 

укупног 

броја 

становника 

60,7

8 

73,96 78,00 86,87 92 100 

2 Уведено селективно прикупљање отпада 

 Зелени отпад т/год 0 1 2 3 4 5 
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Ци

љ 

Опис циља Индикатор 2012 2013 2014 2015 201

6 

201

7 

за 

компостирањ

е   

 Сухи папир и 

картон за 

рециклирање  

50 70  80  85  90  100  

 Метали за 

рециклирање  
0,5 2 6 8 10 20 

 Стакло за 

рециклирање 
0 0,5 1,0 1,2 1,5 2 

 Пластика за 

рециклирање 
0 2 3 5 8 10 

3 Спријечен 

настанак 

дивљих 

депонија, 

саниране 

локације 

постојећих 

број 

санираних 

депонија/бр

ој 

нелегалних 

2012 

-/15 4/15 6/15 10/15 - - 

4 Успостављен 

систем 

прикупљања 

специјалног 

отпада из 

привреде 

т/год - Идентифициран

и произвођачи 

СО 

Одређена 

локација за 

грађ.отпад 

Склопљени 

уговори са 

овлаштеним 

оператером 

за СО. 

Одређена 

цијена 

услуга 

збрињавања 

грађевинско

г отпада. 

Локација 

за 

грађ.отпад 

стављена у 

функцију. 

Грађани 

имају 

бесплатни 

инфо-

телефон и 

дојаву. 

  

5 Успостављен 

систем 

прикупљања 

специјалног 

отпада из 

домаћинстав

а 

т/год -  Набављене 

и 

постављене 

посуде за 

СО 

Склопљени 

уговори са 

овлаштени

м 

оператером 

за СО. 

  

 
Табела 16 Институционални, правни и циљеви на подизању јавне свијести за плански период 2013-

2017 

 
Циљ Опис циља Индикатор 

6 Правни оквир  општине усклађен 

са начелима управљања отпадом 

и републичким и државним 

прописима о управљању СО 

Измијењена и допуњена одлука о комуналном реду 

7 Побољшање капацитета 

општинских служби за послове 

УО 

Систематизацијом радних мјеста уређени и дозначени 

послови управљања отпадом, именована радна група за 

праћење имплементације овога плана. Успостављен систем 

евидентирања и праћења индикатора. Успостављен регистар 

загађивача за погоне са листе Б. 

8 Успостављен континуиран 

програм подизања јавне свијести 

и едукације о УО 

Годишње се имплементирају најмање 2 програма у сарадњи 

са НВО, минималан број програма у току планског периода 

10  

9 Развијени механизми 

комуникације са корисницима 

Развијен профил предузећа на друштвеној мрежи, отворена 

подстраница на страници општине за достављање мишљења 
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услуга грађана.  

Образац за достављање мишљења доступан у МЗ.  

Мјесечно је једна радио емисија посвећена проблематици 

управљања отпадом. 

Уз рачун се достављају обавијести и свим промјенама 

13 Програм мјера (акциони план)  

 

13.1 Програм мјера за унапрјеђење система за прикупљање и 

одвоз отпада  

 

(Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава, Програм проширења услуга) 

 
Р. 

Бр

. 

Опис мјере Рок 

извршења 

Одговорност за 

извршење 

Потребна 

средства 

Извор 

средстава 

1 Измјена/доношење 

сљедећих прописа: 

· Одлука о комуналном 

Реду-усклађивање 

· Одлука о 

калкулативним 

Параметрима-нова 

одлука 

· Одлука о 

селекционирању 

отпадног материјала  

општине Костајница-

нова одлука 

· Одлука о стандардима 

комуналних 

дјелатности-нова 

одлука 

· Одлука о утврђивању 

комуналне накнаде за 

финансирање 

комуналних 

дјелатности 

заједничке потрошње у 

општине Костајница-

измјена одлуке 

· Одлука о утврђивању 

вриједности бода 

комуналне накнаде у 

општине Костајница-

измјена одлуке 
 

 

2012-2013 

Начелник и 

стручна служба 

 

 

 

------------------- 

Нису потребна 

средства 

 

-------------------

- 

 

2 Дефинисање локација 2012 Начелник О оквиру Буџет 
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комуналне 

инфраструктуре у 

новом урбанистичком 

плану који је у току 

израде 

општине и 

Одсјек за 

урбанизам 

већ 

предвиђених 

средстава за 

израду 

плана 

општине 

3 Проширење услуга за 

насељена  мјеста 

Тавија, 

Петриња,Грдановац  и 

Мракодол, која би била 

обухваћено системом 

организованог начина 

прикупљања отпада 

2012 Општина 

Костајница и 

КП 

„Комунално“ 

 377.730,00 КМ Потребна 

средства ће се 

обезбједити из 

општинског 

буџета, КП 

Комунално и 

донаторска 

средства 

СИДА 

4 Пружање услуга у 

руралном дијелу 

општине 

2012 Општина 

Костајница и 

КП 

„Комунално“ 

68.209,00 Општина 

Костајница и 

КП 

„Комунално“и 
доонаторска 

средства СИда 
      

      

 

13.2 Програм мјера за унапрјеђење система за искориштавање 

отпада  

 
Р. 

Бр

. 

Опис мјере Рок 

извршења 

Одговорност за 

извршење 

Потребна 

средства 

Извор 

средстава 

1 Уређење простора на 

локалној депонији за 

селективно 

прикупљање кабастог 

отпада 

2014 Начелник 

општине и 

стручне 

службе 

52.710,00 Буџет 

општине и 

средства 

Комуналног 

преудзећа 
2.  Набавка канти 240 л са 

поклопцем са селективно 

прикупљање отпада на 10 

локација у граду 

2012 Начелник 

општине  

20.075,00  Буџет општине 

Костајница 

3.  Извођење радова на локаној 

депонији 

2013 КП Комунално 80.367,00 Средства КП 

„Комунално  

      

      

 

13.3 Програм мјера за унапрјеђење система за коначно 

одлагање отпада  

 
Р. 

Бр

. 

Опис мјере Рок 

извршења 

Одговорност за 

извршење 

Потребна 

средства 

Извор 

средстава 
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1 Уклањање и санација 

дивљих депонија: 

· Израда схеме 

локација дивљих 

депонија са 

приоритетима 

уклањања 

· Извођење радова 

на уклањању и 

санацији депонија 

· Обавјештавање 

јавности и мјесног 

становништва о 

активностима 

уклањања дивљих 

депонија и забрани 

поновљеног 

одлагања смећа 

на дивље депоније 

· Постављање 

знакова забране 

одлагања смећа 

2012-2017 Општина 

Костајница и КП 

Комунално 

94.660,00 КМ 

за пет година 

или 18.932,00 

КМ на 

годишњем 

нивоу 

Буџет општине 

и средстава 

Комуналног 

предузећа 

 

 

13.4 Програм мјера за подизање јавне свијести у управљању 

отпадом 

Редн

и 

број 

Опис мјере Рок 

извршењ

а 

Одговорнос

т за 

извршења 

Потребна 

средства 

Извор 

средстава 

1. Подизање јавне свијести 

кроз: 

· Упознавање грађана са 

намјерама, Планом и 

одлукама. 

· Израда и дистрибуција 

летака и пропагандног 

материјала 

· Тематске емисије на 

локалном радију и 

Кабловској телевизији 

· Округли столови 
· Едукативни часови у свим 

школама 

2012-

2017 

Начелник 

општине и 

стручне 

службе 

15.850 КМ 

За пет 

година 

Буџет 

општине 

2. Континуирано 

информисање/обавјештавањ

е/ 
упозонавање јавности 

2012-

2017 

Начелник 

општине и 

Одсјек за 

развој 

 

-----------------

- 

 

--------------------

-- 
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14 Анализа ризика 

 

У току имплементације сљедећи ризици би могли угрозити имплементацију Плана и 

достизање зацртаних циљева: 

- Недоношење (неизмјена) потребних законских прописа (Одлука о комуналном 

реду, Одлука о калкулативним параметрима, Одлука о селекционирању 

отпадног материјала, Одлука о стандардима комуналних дјелатности, Одлука о 

утврђивању комуналне накнаде за финансирање комуналних дјелатности 

заједничке потрошње, измјена у дијелу повећања прихода, Одлука о утврђивању 

вриједности бода за обрачун комуналне накнаде-повећања прихода и сл. 

- -Промјена власти и другачији однос према збрињавану отпада 

- Непостојање механизма за ефикасан систем наплате комуналних услуга 

- Недовољна сарадња надлежних служби Општине и КП "Комуанло" а. д. 

- Неадекватно и недовољно санкционирање неплатиша комуналних услуга 

- Лоше проведене кампање подизања свијести грађана 

- -Слаб интерес  грађана за проширење комуналних услуга. 

 

15 Мониторинг имплементације  

 

Мониторинг подразумијева формирање тијела у Општини, које ће пратити индикаторе 

и реализацију плана, на годишњем нивоу. 

 

Мониторинг имплементације ће вршити радни тим састављен из Одсјека за урбанизам 

и стамбено-комуналне послове и Одсјека за развој   на основу посебног рјешења које ће 

донијети Начелник општине. Овај тим ће о својим запажањима у току реализације 

Плана, као и о приједлозима за измјене и допуне Плана, извјештавати  Скупштину 

општине најмање једанпут годишње, а извјештаји ће бити предмет расправе на 

редовним сједницама. Скупштина општине  након анализе достављеног Извјештаја 

усваја Смјернице за дјеловање у наредној години. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 30. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 15/10), члана 2. и 7. Уредбе о критеријумима за одређивање радног 

времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

44/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана  15.03.2013.година донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена угоститељским 

објектима на подручју општине Костајница 

 

 

Члан 1. 

Члан 4. Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на 

подручју општине Костајница („Службени гласник оптштине Костајница“, 

број:1/12) мијења се а нови гласи: 

„Одређује се слиједеће радно вријеме за угоститељске објекте на подручју општине 

Костајница (прописано радно вријеме): 

Угоститељски објекти за смјештај могу радити у неограниченом радном времену. 

За угоститељске објекте који пружају услуге исхране и пића – ресторани, кафане, кафе 

барови, барови, посластичарнице и објекти брзе хране утврђује се радно вријеме: 

Зимско радно вријеме у трајању од: 

- 07.00 до 24.00  часа радним данима и недјељом, 

- 07.00 до 02.00 часа у дане викенда (петак и субота) 

Љетно радно вријеме у трајању од: 

- 07.00 до 01.00 часа радним данима и недјељом 

- 07.00 до 02.00 часа у дане викенда (петак и субота) 

Диско барови, диско клубови и ноћним баровима утврђује се радно вријеме у трајању 

од: 

- 20.00 до 04.00 часа радним данима и недјељом као и у дане викенда (петак и субота). 

Угоститељским објектима у којима се припрема храна, пића и напици, а услуживање се 

врши на другом мјесту – кетеринг могу у неограниченом радном времену пружати 

кетеринг услуге. 

Горе наведени објекти који се налазе ван зоне становања или у непосредној близини 

немају изграђене стамбене објекте могу радити један сат дуже од горе наведеног радног 

времена и ово радно вријеме се не сматра посебним (продуженим) радним временом.“ 

 

Члан 2. 

Члан 5. брише се те члан 6. постаје члан 5.  

 

Члан 3. 

 Члан 9. став 2. мијења се а нови гласи: 
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„Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Административне службе 

општине Костајница за вријеме одржавања међународних, регионалних, културних, 

спортских и других манифестација које својим значајем представљају унапређење 

туристичке понуде може на захтјев организатора одредити дуже или неограничено 

радно вријеме за вријеме трајања тих манифестација“.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-153/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године                                                            Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           

 

 

 

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 

дана 15.03.2013. године доноси слиједеће: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборника 
 

 

 

1. Слободану Вуруни, престаје мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 31.01.2013. године, због поднесене оставке.  

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-149/13                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године                                                             Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           

 

 

 

На основу члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 15.03.2013. године доноси слиједеће. 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

 
 

 

1. Јасни Боројевић, верификује се мандат одборника у Скупштини општине 

Костајница са даном 15.03.2013. године.  

 

2. Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута и 

Пословника Скупштине општине Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

  

 

Број : 01-013-148/13                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:15.03.2013. године                                             Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 73. и члана 74. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број:12/09) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 15.03.2013.године доноси слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за једнакост и 

равноправност полова 

 

 
Члан 1. 

У Рјешењу о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова, број: 

01-013-400/12 од 21.12.2012. год. („Службени гласник општине Костајница“, број: 8/12) 

у тачки 1. текст: 

 

 „1. Вуруна Слободан, предсједник“ мијења се, а нови гласи: 

 

 „1. Боројевић Јасна , предсједник“.  

 

 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

Број: 01-013-151/13        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013.године                 Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Репбулике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:41/03) и 

члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

15.03.2013. године, доноси слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  вршиоца дужности директора 

Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
 

 

1. Грубљешић Саша, дипломирани педагог, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница са даном 

15.03.2013. године. 

 

 

2. Именовање из тачке 1. Рјешења ће трајати до именовања директора на мандатни 

период, а након спроведеног поступка јавне конкуренције. 

 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-160/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године                                                            Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), 

члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 63. Закона о предшколском образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број:119/08 и 1/12) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05, 

1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 15.03.2013.године, 

доноси слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног одбора 

Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
 

 

1.Именује се привремени Управни одбор Јавне предшколске установе – Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, са даном 15.03.2013.год. у слиједећем саставу: 

 

                    1.Кахвић Роман,  

                    2.Боројевић Бранка, 

                    3.Њежић Остоја.  

 

2. Именовање из тачке 1. Рјешења ће трајати до именовања Управног одбора на 

мандатни период, а након спроведеног поступка јавне конкуренције. 

 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

Број: 01-013-159/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум. 15.03.2013.године                                                             Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

                                                                                 

 

 

 На основу члана 22. и 23. Упутства за провођење процедуре за одабир корисника 

Програма помоћи у обнови стамбених јединица у сврху повратка („Службени гласник 

БиХ“, број:48/06) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница, на сједници 

одржаној дана 15.03.2013.године, доноси: 

 

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању Комисије за одабир корисника помоћи у обнови  

стамбених јединица у сврху повратка на подручју општине 

 

 

1. У Комисију за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених јединица у 

сврху повратка именује се: 

 

            1. Ковачевић Мирсад, предсједник – представник удружења и Уније за одрживи 

повратак и интеграције у БиХ, 

            2. Радаковић Радивоје, члан представника донатора (Министарство за избјеглице 

и расељена лица Републике Српске), 

            3. Будимлић Вахидин, члан, представник Скупштине општине, 

            4. Даутовић Мухамед, члан, представник Удружења грађана и повратника, 

            5.Бундало Данијела, дипл. просторни планер, члан, представник 

Административне службе општине Костајница. 

 

2.Задатак Комисије је да у складу са инструкцијама и сагласностима Комисије за 

избјеглице и расељена лица БиХ, да својe мишљењe или евентуалну сугестију уколико 

то затражи  пројект менаџер Министарства за људска права и избјеглице БиХ,  а које ће 

помоћи у реализацији Пројекта ЗП-08. 

 

3.Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење о именовању претходне 

Комисије, број: 01-013-77/11. 

 

4.Ово Рјешење ступа на снагу даном доошења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-169/13               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013.година          Жељко Чекић, мр. инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

На основу члана 38.Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 55/10), члана 148. став 2. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 

1/07),Скупштина општинe Костајница је на сједници одржаној дана 15.03.2013.године 

донијела сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

Утврђује се нацрт измјене дијела Регулационог плана “Блок 1“ и дио „Блока 2“. 

Измјенама Регулационог плана је обухваћен простор, укупне површине цца 4,12  ха. 

Границе подручја измјена и допуна  Плана  обухваћене су: са истока обалом потока 

Тавија и источном страном уз руб парцеле означене са к.ч. 859/1, 859/2, 859/3 и 860 све 

КО Костајница, јужно обухвата десни  руб парцеле (гледајући према југу) означене са 

к.ч. 983 КО Костајница у нарави дио градске улице Ранка Шипке, до парцеле 893/1, гдје 

улази у дио Блока 2 и иде источним дијелом парцела означених са к.ч. 893/2 и 889 чије 

рубове прати и у јужном дијелу те захвата дио парцеле означене са к.ч. 982 у нарави 

улица Устаничка, када скреће западно орјентисаним рубом парцеле к.ч. 898, 897/2, 

899/3, гдје прелази до лијевог руба парцеле к.ч. 983 и враћа се у „Блок 1“ и прати јужни 

дио парцела, означене са к.ч. 816, 815 уз чије западне орјентисане рубове парцела 

долази до западних рубова к.ч. 814, 813, 811, 809, 808, 807, 805 све КО Костајница, гдје 

скреће јужно орјентисаним рубом парцела 804/1 и 804/2 чије западно орјентисане 

рубове прати до сјеверно орјентисане к.ч. 985 у нарави канал Унчице, након чијег 

завршетка наставља сјеверно орјентисаним рубом парцела 832/2, 836/5, 837/1, 842/3, 

843/3, 848/3, 849/2, 854/2, 855/3, 858/1 и завршава сјеверним дијелом парцеле 859/2 све 

КО Костајница, на обали потока Тавија. 

1.Задужује се Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне 

послове да проведе јавни увид нацрта измјене дијела Регулационог плана “Блок 1“ и 

дио „Блока 2“. 

2.Јавни увид ће трајати тридесет (30) дана. 

3.Јавни увид, нацрта измјене дијела Регулационог плана“Блок 1“ и дио„Блока 2“, 

(графички прилози) се могу погледати на огласној табли општине Костајница, огласној 

табли код Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“, огласној табли у Градском 

парку, као и на погодној локацији на подручју обухваћеном измјенама и допунама и у 

просторијама Одсјека за урбанизам и стамбено-комуналне послове, Светосавска 11, 

Костајница, канцеларија број 5. 

4.Објављивање јавног увида нацрта измјене дијела Регулационог плана“Блок 1“и дио 

„Блок 2“, ће се објавити на ЈП „РадиоКостајница“, званичној интернет презентацији 

општине Костајница као и на огласним таблама. 

5.Након завршеног јавног увида, обавиће се стручна расправа са разматрањем свих 

приспјелих примједби и сугестија на нацрт плана и након тога носилац израде измјене 

дијела Регулационог плана“Блок 1“и дио „Блока 2“, предузеће „Роутинг“ д.о.о. Бања 
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Лука, утврдиће приједлог измјене дијела Регулационог плана“Блок 1“и дио „Блок 2“ и 

предложити СО-е Костајница на усвајање. 

6.Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-168/13        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 15.03.2013. године              Жељко Чекић, мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-274/13 

Датум: 27.02.2013. године 

 

 

 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. став 1. 

алинеја 11. и члана 57. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05 и 1/07), начелник општине дана 27.02.2013. године доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Туристичке 

организације општине Костајница, број:03-325-13/13 од 21.02.2013. године, коју 

је усвојио привремени Управни одбор Туристичке организације општине 

Костајница. 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Одлука о измјени и допуни Статута Туристичке 

организације општине Костајница, број: 03-325-13/13 од 21.02.2013. године 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-234/13 

Датум: 21.02 .2013.године 

 

 

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

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о 

извршењу буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине 

Костајница“ број 08/12.)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позицијa: 

-   4126 – Расходи по основу путовања и смјештаја ( потрошачка јединица          

„Одјељење за  општу управу“ – 01350130) у износу од:                           200,00КМ 

     

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију:     

                       
-  4124 – Расходи за материјал за посебне намјене ( потрошачка јединица „Одјељење 

за општу управу“ – 01350130) у износу од:                                             200,00 КМ                                                        

                
                                                                          

  

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду, финансије                   

  и друштвене дјелатности 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.      НАЧЕЛНИК 

                                                                                                  /Драго Бундало, дипл.ек.с.р./ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-293/13 

Датум: 06.03.2013.године 

 

 

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

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о 

извршењу буџета општине Костајница за 2013. годину („Службени гласник општине 

Костајница“ број 8/12.)  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

-  5111 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката ( потрошачка јединица 

„Начелник општине“ – 01350120) у износу од:  

  4.000,00  КМ  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију:     

- 5113 – Издаци за набавку постројења и опреме ( потрошачка јединица „ Начелник 

општине“ – 01350120) у износу од:                                                            4.000,00  КМ 

 

5. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 

 

 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                   

  и друштвене дјелатности 

  Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.  

     НАЧЕЛНИК 
                                                                                                  /Драго Бундало, дипл.ек.с.р./ 
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