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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 16. и 30. 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 и 118/05) и члана 56. Статута општине Костајница  („Службени гласник општине 

Костајница“ бр.12/05 и 1/07), Скупштина опшитине на сједници дана  31.05.2012.године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о изради урбанистичког плана Костајница  

I 

Приступа се изради урбанистичког плана Костајнице (у даљем тексту:План). 

Планом ће се обухватити урбано подручја Костајнице.  

Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је на карти у мјерилу 

1:5000, која је саставни дио ове одлуке. 

Границе подручја планирања из претходног става су оријентационе и износе 512 хектара, а 

дефинитивне границе ће се утврдити у току израде планова. 

II 

Плански период – у смислу члана 30. став 3. под в. Закона о уређењу простора и грађења 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 55/10) и члана 2. став 1. под р. Правилника о 

садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења („Службени гласник 

Републике Српске, број 59/11) – 20 година.    

III 

За израду Плана дефинишу се сљедеће смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, 

те другим прописима из посебних области релеватних за планирање и уређење 

простора (саобраћај, снадбијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од 

природних  непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних 

вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и других 

елемената животне средине и др.) 

- Приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја 

Носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана –у току његове 

израде, са документом просторног уређења ширег подручја, односно – да је у 

сагласности са важећим планским докуметном најближег претходног нивоа. 
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IV 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 24. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 55/10), а детаљније-одредбама Правилника о 

садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења члан 99. до 112. 

(„Службени гласник РС“   бр.59/11). 

 

V 

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује нацрт Плана  - мјесто, 

вријеме и начин излагања на јавни увид. 

Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана. О мјесту, времену и начину 

излагања нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем огласа 

објављеног у средствима јавног информисања – 15 дана прије почетка јавног увида, и два 

дана узастопно, непосредно пред почетак јавног увида. 

Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида, и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме 

свој став који, у писаној форми, доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима – разматра се на 

стручној расправи, организованој у складу са одредбама члана 39. Закона  о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10). 

У складу са закључцима утврђеним на стручној расправи, носилац припреме Плана и 

Начелник утврдиће приједлог Плана, доставити га на сагласност Министру и Скупштини 

општине, на усвајање. 

 

VI 

Средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбиједиће Општина 

Костајница. 

 

VII 

Носилац припреме Плана је Административна служба  општине Костајница. 

Носилац израде Плана је УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. Бања Лука, у складу са Уговором  бр. 02   -

020-1557/11 од 19.10.2011. године закљученим по Одлуци из тачке X ове Одлуке. 

 

VIII 

Носилац припреме Плана обавезан је да ову одлуку достави Министарству за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију у року од 15 дана од њеног доношења (члан 30. став 5 

Закона о уређењу простора и грађењу). 

 

IX 

Носилац припреме је дужан да преда, носиоцу израде, преднацрт Урбанистичког плана 

општине Костајница урађен у складу са Одлуком која престаје да важи из члана X ове 

Одлуке. 
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X 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука број 00/01-1322/01 од 19.09.2001. 

(„Службени гласник општине Српска Костајница“ број 6/01). 

Уговорне обавезе настале по одлуци из претходног става остају на снази и регулисат ће се 

током израде Урбaнистичког плана општине Костајница. 

 

 

 

XI 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана по објављивању у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-173/12 

Датум: 31.05.2012.године 

 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                                   Петар Боројевић,инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На основу члана 33. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“  

бр. 55/10) и члана 56. Статута општине Костајница  („Службени гласник општине Костајница“ 

бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине на сједницидана  31.05.2012.године донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана 

 

I 

 

Именује се Савјет за израду Урбанистичког плана у слиједећем саставу: 

1. Анђелко Ераковић, проф. 

2. Жељко Палија, архитектонски тех. 

3. Свјетлана Бајалица, дипл. правник 

4. Петар Боројевић, инг. сао. 

5. Миланко Дејановић, нас. физике и матема. 

6. Ефраим Подиновић, дипл. оец. 

7. Мирсад Ковачевић, грађевински тех. 

8. Чубра Гојко, геометар 

9. Данијела Бундало, дипл. прос. планер  

10. Горан Грубљешић, дипл. инг. пољо. 

11. Ненад Малеш, дипл. инг. шумарства 

12. Тривановић Бранка, дипл. туризмолог 

13. Бошчанин Љубиша, дипл. инг. грађ. 

14. Душко Марин, комерцијални тех. 

15. Мирослав Милошевић 

16. Душан Кукрика 

17. Ибрахим Куленовић 

18. Ахмет Јајчанин. 

 

II 

 

Задатак именованог Савјета је да прати израду Урбанистичког плана и заузима стручне 

ставове о питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, 

односно подручја за која се Урбанистички план доноси, као и стручне ставове  у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашеност плана са 

плановима који представљају основу за њихову израду, односно у погледу усклађености 

плана са одредбама и другим прописима заснованим на Закону. 
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III 

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге Одлука  бр. 04-013-1396/06, од 

28.07.2006.  („Службени гласник општине  Костајница“, бр.10/06), Рјешење бр. 01-013-95/10, 

од 12.03.2010. („Службени гласник општине  Костајница“, бр. 3/10) и Рјешење бр. 01-013-

273/11, од 30.09.2011 („Службени гласник општине  Костајница“, бр. 10/11). 

 

 

 

IV 

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

општине Костајница“. 

 

Број: 01-013-174/12 

Датум: 31.05.2012.године   

             

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

                            Петар Боројевић, инг.с.р. 
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На основу члана 41. став 5.  Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 55/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине  Костајница“, број 12/05 и 01/07), Скупштина општине Костајница, на  

сједници одржаној 31.05.2012.године, донијела  

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјена и допуна Регулационог плана  дио „Блока 2“ у Костајници 

 

I 

Усвајају се измјене и допуне Регулациони план  дио „Блока 2“ у Костајници (у даљем тексту: 

План).  

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората 

Плана.  

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.  

Текстуални дио садржи:  

А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
1. Просторна цјелина, природни услови и ресурси 
2. Становање 
3. Пословне дјелатности 
4. Инфраструктура 
5. Животна средина 
6. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката 
Ц) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
1. Становање 
2. Пословне дјелатности 
Д) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
1. Организација простора 
2. Пословне дјелатности 
3. Општи урбанистичко-технички услови 
4. Инфраструктура 
5. Парцелација, грађевинске и регулационе линије 
6. Животна средина 
7. Планирани биланси 
Е) ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ф) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Графички дио План садржи:  
 
1. Геодетска подлога – постојеће стање Р = 1: 250 
2. Извод из Регулационог плана Р = 1: 500 
3. План просторне организације Р = 1: 250 
4. План саобраћаја и нивелације Р = 1: 250 
5. План инфраструктуре-електроенергетика и 
телекомуникације Р = 1: 250 
6. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1: 250 
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7. План инфраструктуре-синтезна карта Р = 1: 250 
8. План грађевинских и регулационих линија Р = 1: 250 
9. План парцелације Р = 1: 250 

III 

Елаборат Плана, израђен је од стране Института за грађевинарство „ИГ“ Бањалука -  

2012.године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.  

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале 

намјене (члана 15. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 112/06, 37/07 и 66/08).  

V 

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског 

земљишта и осталог грађевинског земљишта, у смислу  Закона о уређењу простора и 

грађењу и Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 6/12).  

VI 

План је доступан  на стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења.  

 

VII 

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI ове одлуке.  

 

VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.  

 

IX 

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

општине Костајница“.  

 

Број: 01-013-172/12 

Датум: 31.05.2012. године.    

 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   

                                                                                                        Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-192/12 

Датум: 31.05.2012.године 

 

 

 На основу члана 22. став 1, члана 29. став 2. 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  

31.05.2012. године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о остваривању права на умањење накнада 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови за остваривање права на умањење обрачуна накнада које је 

инвеститор дужан да плати на градском и осталом грађевинском замљишту, обавезе инвеститора и 

надлежног органа административне службе општине. 

 

Члан 2. 

 Право на остварење умањања обрачуна за трошкове уређења градског  и осталог 

грађевинског земљишта и накнаду из основа природних погодности (једнократна рента) могу се 

остварити за изградњу производних објеката и пословних простора за обављање дефицитарних 

занатских дјелатности. 

  

Члан 3. 

Право на умањење наведених обрачуна за производне објекте остварују инвеститори у 

складу са бројем новопланираних радних мијеста који ће се остварити изградњом објекта, односно 

пословног простора . 

 

Члан 4. 

Минималан број новопланираних радних мјеста да би инвеститор оставарио наведено право 

је 5 (пет). 

 Право на умањања обрачуна за трошкове уређења градског  и осталог грађевинског земљишта и 

накнаду из основа природних погодности (једнократна рента) износи 2% по сваком новопланираном 

радном мјесту под условом да радници буду претходно евидентисани у евиденци Бироа за 

запошљавање Костајница, а максимално умањење је 80% обрачуна. 

 

Члан 5. 

 Да би искористио могућност умањења обрачуна накнада  инвеститор је дужан у року од 8 

дана од дана подношења захтјева за обрачун накнада, поднијети  захтјев Начелнику општине за 

остваривање права на умањење накнада. Уз захтјев прилаже: 

- овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о планираним новоотвореним 

радним мјестима и временски период у којем ће инвеститор обављати дјелатност у објекту, односно 

пословном простору. Ако се ради о правном лицу, изјаву потписује одговорно лице у правном лицу. 
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- списак радника из персоналне евиденције на дан подношења захтјева (уколико инвеститор који 

обавља дјелатност на подручју општине Костајница подноси захтјев за доградњу, надоградњу 

постојећег објекта или изградњу новог објекта у функцији проширења производње). 

 Умањење плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте  

одобрава стална Комисија коју именује Начелник Општине  која предлаже Начелнику да са 

инвеститором закључи  уговор и предлаже  постотак умањења који инвеститор остварује за  

плаћање. 

 

Члан 6. 

 Уговор који се потписује између Начелника општине и инвеститора, има снагу извршног акта, 

а мора да садржи гаранцију да ће се наведени број радних мјеста задржати најмање три године од 

дана закључења уговора о раду са радницима. 

  Уз Уговор о умањењу накнада, као средство обезбјеђења потраживања одређује се 

банкарска гарaнција, која се активира ако инвеститор прекрши уговор, а умањења се обрачунавају и 

умањују кроз временски период трајања радног односа новозапослених радника. 

 Временско трајање банкарске гаранције мора да покрива све три године од дана закључења 

уговора о раду са новозапосленим радницима, а износ гаранција мора да буде једнак вриједности 

умањења обрачуна . 

 

Члан 7. 

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

Костајница“. 

 

 

  

                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Петар Боројевић,инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                          
 
 На основу члана 9. и 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике 
Српске“ , број 53/02, 65/08) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 31.05.2012. године донијела је следећу 
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
 
I 

Приступа се изради Плана управљања отпадом општине Костајнице за период 2012-
2017 године (У даљем тексту: План ). 

 
II 

Носилац припреме израде Плана је општински радни тим, именован рјешењем 
Начелника општине Костајница,  број 02-020-1496/11 од 06.10.2011. године. 

 
III 

  Нацрт израде Плана ставиће се на увид и стручну расправу у просторијама општине 
Костајница и огласној табли.  

Јавни увид на нацрт  плана ће трајати 15 дана након чега ће се одржати стручна 
јавна расправа. 

Приједлог  Плана, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине по 
завршетку јавног увида и стручне расправе. 

Уз приједлог Плана, носилац припреме и Начелник општине ће поднијети приједлог 
Одлуке о доношењу  Плана, са потребним образложењима, скупштини општине на 
усвајање. 

У образложењу приједлога одлуке о доношењу  Плана носилац припреме 
обавјештава о примједбама и приједлозима који су у току јавног увида и стручне расправе 
прикупљене на нацрт Плана, те даје стручно образложење о примједбама и приједлозима 
који су прикупљени у току јавне расправе. 
 

IV 
Прије усвајања Плана управљања отпадом, План се достаља министру  за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију, ради добијања оцјене и мишљења. 
 

V 
 Разлог за израду Плана управљања отпадом је  унапређење,  проширење 
организованог прикупљања и санитарног одлагања отпада на подручју општине Костајница. 
 

VI 
Ова Одлука ступа осмог дана од дана  објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 
 

Број:01-013-171/12                                                                                                          
Датум: 31.05.2012. године                         

                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е    
                                                                                               Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-182/12 
Датум: 31.05.2012. године 
 

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

број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени 
гласник општине Костајница“ број 12/05 и 1/07), на сједници одржаној дана  
31.05. 2012.године, Скупштина општине Костајница доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о уступању на коришћење простора кина „Козара“ у улици Трг Краља Петра I 

Ослободиоца 7 
 

I 
Јавном предузећу  „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање“ д.о.о. Костајница, даје се на коришћење и управљање простор кина 
„Козара“ у улици  Трг Краља Петра I Ослободиоца 7.  
 

II 
 Корисник ће простор  из тачке 1. користити за обављање дјелатности и 
вршења услуга у складу са законским одредбама. 
 

III 
 Корисник не смије без знања и сагласности општине Костајница мјењати  
намјену  нити приступити уређењу предметних некретнина. 
 

IV 
 Даје се сагласност ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 
образовање“ д.о.о. Костајница да уступи на кориштење, Народној библиотеци 
„Невенка Станисављевић“ Костајница, просторије на горњем спрату које се састоје 
од просторије у којој је смјештена читаоница бибилотеке и канцеларија директора, у 
укупној површини од 81,6 m2. 
 

V 
 Просторије из тачке 4. се дају на коришћење без накнаде. 
 

VI 
Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ Костајница  врши ће 

одржавање и хигијенско чишћење свих просторија у кину „Козара“. 
 

VII 
 Овлашћује се директор Јавног предузећа  „Центар за спорт, туризам, 
информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница да на основу ове Одлуке, 
закључи и потпише Уговор о уступању на кориштење дијела пословног простора из 
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ове Одлуке, са Народном библиотеком „Невенка Станисављевић“ Костајница, којом 
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 
 Обавезује се Јавно предузеће „Центар за спорт, туризам, информисање, 
културу и образовање“ д.о.о. Костајница да један примјерак Уговора из става 1. 
достави општини Костајница. 
 

VIII 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине Костајица“. 
 
         
             
          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                            Петар Боројевић,инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-180/12 
Датум: 31.05.2012. године 
 
 

 
На основу члана 22.став 1. тачка 3.  и члана 23.Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник РС“, број 68/07) и члана   56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник општине 
Костајница“, број 12/05 и 1/07 ), на сједници одржаној дана 31.05.2012.године, Скупштина општине 

Костајница доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
O престанку рада Туристичке организације општине Костајница 

 
I 

 Овом  Одлуком утврђује се престанак  рада Туристичке организације општине Костајница. 

II 

 Туристичка организација општине Костајнице престаје са радом дана 01.06.2012.године због 
непостојања потребе за њеном дјелатношћу, а на основу Одлуке оснивача (општине Костајница). 
 

III 
 Обављање дјелатности Туристичке организације општине Костајница ће се вршити у оквиру 
ЈП „Центар за спорт,туризам ,информисање,културу и образовање“ д.о.о. Костајница. 
 

IV 
 Овом Одлуком стављају се ван снаге Одлука о оснивању Туристичке организације Босанска 
Костајница број 01-013-446/05 од 25.03.2005. године(„Службени гласник општине Б.Костајница“, број 
2/05), Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине  Бос. 
Костајница број 04-013-1762/05 од 16.02.2005. године(„Службени гласник општине Б.Костајница“, 
број17/05), Одлука о оснивању Туристичке организације општине  Костајница –Пречишћени текст  број 
01-013-446/05 од 25.03.2005. године(„Службени гласник општине Костајница“, број 3/06), Одлука о 
измјени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине  Костајница број 01-013-
266/10 од 26.06.2010. године(„Службени гласник општине Костајница“, број 7/10), Одлука о измјени и 
допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине  Костајница број 01-013-270/11 од 
30.09.2011. године(„Службени гласник општине Костајница“, број 10/11),Статут Туристичке 
организације општине Костајнице  број 04-013-1328/05 од 16.09.2005.године(„Службени гласник 
општине Костајница“, број 14/05), и Одлука о измјени и допуни Статута Туристичке организације 
општине Костајница број 04-013-1763/05 („Службени гласник општине Костајница“, број 17/05), Статут 
Туристичке организације општине Костајнице-Пречишћени текст  број 04-013-1328/05 од 
16.09.2005.године („Службени гласник општине Костајница“, број 03/06),Одлука о давању сагласности 
на Одлуку о измјени и допуни Стстута Туристичке организације општине Костајница број 02-020-
1629/11 од 25.10.2011.године („Службени глсник општине Костајнице“, број 11/11). 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
 
 
             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                      Петар Боројевић,инг.с.р. 
 
 
 



Број 4       06.06.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 14 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                          

                     

Број: 01-013-175/12 

Датум: 31.05.2012.године                                                                                                      

 

 На основу члана 6.став 2. и члана 7. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 

5.став 1.тачка ђ) Закона  о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04, 78/11), члана 34. Статута ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање“ д.о.о. Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/11) и члана 

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

01/07), Скупштина општине на сједници одржаној дана 31.05.2012.године донијела је: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног 

одбора  ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница 

 

I 

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

Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница (у даљем тексту Центар). 

II 

 Кандидати за функцију из тачке I ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 

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

Републике Српске, Статутом Центара и овом Одлуком. 

 

Општи услови: 

- Да су држављани Републике Српске или БиХ, 

- Да су старији од 18 година, 

- Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини 

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

нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана обављања 

упражњене позиције, 

- Да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине (да нису под 

оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији), 

- Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функицје, 

- Да се против тог лица не води кривични поступак, 

- Кандидати не могу обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), 

- Кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно 

кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован 

(кандидат који се не квалификује) –члан 5. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањнима. 
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Посебни услови: 

- Висока  или виша стручна спрема, 

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

 

III 

 Чланове Надзорног одбора Центра именује Скупштина предузећа на основу 

спроведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор. 

 Чланови Надзорног одбора бирају се на мандатни период од четири године уз 

могућност поновног избора. 

 

IV 

 Комисију за избор именује Скупштина предузећа у складу за Законом и овом 

Одлуком. 

 Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то три (3) из реда државних 

службеника и два (2) члана из реда лица која познају област од интереса за пословање 

Центра. 

 

V 

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

општине Костајница“. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   
                                   Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           

Број: 01-013-177/12 

Датум: 31.05.2012.године 

 

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

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 34. Статута ЈП „Центар за спорт, 

туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/11) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/05, 01/07), Скупштина општине на сједници одржаној дана 31.05.2012.године 

донијела је: 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора 

ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница 

 

I 

 Именује се Комисија за избор чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „ Центар за 

спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница (у даљем тексту 

Центар), након расписаног конкурса, у следећем саставу: 

 

 1. Деветак Тања, предсједник, 

 2.Кос Зоран, члан, 

 3.Николић Љубомир, члан, 

 4.Бекировски Ђенана,члан, 

 5.Гајић Бранка,члан. 

II 

 Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве које стигну у прописаном року, по 

потреби прикупи додатне податке о кандидатима, да сачини листу са ужим избором 

кандидата који испуњавају критеријуме за избор, обави интервјуе са свим кандидатима који 

су ушли у ужи избор и након тога путем писмене препоруке предложи ранг-листу са 

најбољим кандидатом СО-е на даље разматрање и доношење коначне одлуке о избору и 

именовању чланова Надзорног одбора Центра. 

III 

 Комисија за избор престаје са радом даном именовања чланова Надзорног одбора 

Центра. 

IV 

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

општине Костајница“. 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                          Петар Боројевић,инг.с.р.                 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          

Број: 01-013-176/12 

Датум: 31.05.2012.године 

 

 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 34. Статута ЈП „Центар за спорт, 

туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/11) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/05, 01/07), Скупштина општине на сједници одржаној дана 31.05.2012.године 

донијела је: 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница 

 

I 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три (3) члана Надзорног одбора ЈП 

„Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница. 

 

II 

 Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање из тачке I прописани су 

Одлуком Скупштине о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање“ д.о.о. Костајница. 

III 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, 

туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. Костајница објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у једном дневном листу. 

Рок за подношење пријава на Конкурс не смије бити краћи од 14 дана од дана 

објављивања Јавног конкурса. 

IV 

Именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Центар за спорт, туризам, информисање, 

културу и образовање“ д.о.о. Костајница извршиће Скупштина предузећа на приједлог 

Комисије за избор, која ће бити именована посебном одлуком Скупштине предузећа. 

 

V 

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

општине Костајница“. 

 

                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                            
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-181/12 
Датум: 31.05.2012. године 

 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник РС“,број 

68/07), члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број 2/05,17/05, 3/06, 7/10 и 10/11), члана 
30.Статута Туристичке организације општине Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број 14/05,17/05, 3/06 и 11/11) и члана   56. Статута општине  Костајница ( 
„Службени гласник општине Костајница“, број 12/05 и 1/07 ), на сједници одржаној дана 
31.05.2012.године, Скупштина општине Костајница доноси 
 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу директора Туристичке организације општине Костајница 

 
 
 
 1.БРАНКА ТРИВАНОВИЋ, дипломирани географ-туризмолог, из Костајнице, 
разрјешава се дужности директора Туристичке организације општине Костајница, са даном 
01.06.2012.године, због престанка рада Туристичке организације општине Костајница. 
 
 
 2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
 
           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Петар Боројевић,инг.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 31.05.2012.године донијела следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1  Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, који се односи на 
парцелe  означене са к.ч. 885 и 886  уписане у ПЛ 342, површине 680 m2 (нови премјер), а 
што одговара к.ч. 253/2 уписана у з.к. уложак 1101 (стари премјер), површине 680 m2 и к.ч. 
883 и 884, уписане у ПЛ 10, укупне површине 384 m2 (нови премјер), а што одговара к.ч. 254/1 
(стари премјер), уписане у з.к. извадак 820 укупне површине 384 m2 . 
 
2.  Задужује се Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне 
послове да проведе јавни увид нацрта измјене дијела регулационог плана „Блок 2“. 
 
3. Јавни увид ће трајати тридесет (30) дана. 
 
4. Јавни увид, нацрта измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, (графички прилози) се 
могу погледати на огласној табли општине Костајница, огласна табла код Кина „Козара“ као 
и на погодној локацији у близини предметних парцела и у просторијама Одсјека за 
урбанизам и стамбено-комуналне послове, зграда општине, Светосавска 11, Костајница, 
канцеларија број 5. 
 
5. Објављивање јавног увида нацрта измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, ће се 
објавити на Радиу Костајница, званичној интернет презентацији општине Костајница као и на 
огласним таблама. 
 
6. Након завршеног јавног увида, обавиће ће се стручна расправа са разматрањем свих 
приспјелих примједби и сугестија на нацрт плана и након тога носилац израде измјене 
дијела регулационог плана „Блок 2“, Институт за грађевинарсто „ИГ“ Бања Лука, утврдиће 
приједлог измјене дијела регулационог плана „Блок 2“ и предложити СО-е Костајница на 
усвајање. 
 
7. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
 
Број: 01-013-178/12 
Датум: 31.05.2012. године 
                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                                                                                                                Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу 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), а везано за Одлуку о 
учешћу грађана у вршењу јавних послова („Службени гласник општине Костајница“, број 
10/07) Скупштина општинe Костајница је на сједници одржаној дана  31.05.2012.године 
донијела следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

1. Усваја се Нацрт Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање 
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Костајница, број 01-013-
179/12. 
 

2. Задужује се Одјељење за општу управу- Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне 
послове да проведе јавну расправу на нацрт Одлуке из тачке 1.овог закључка. 

 
3. Јавна расправа ће трајати 15 дана. 

 
4. Орган овлаштен за провођење јавне расправе дужан је: 
- води бригу да се материјал, који је предмет јавне расправе, учини доступним 

јавности, 
- осигурава прикупљање и сређивање примједби, мишљења и приједлога изнесених у 

току јавне расправе, 
- прати јавну расправу и анализира приједлоге, мишљења и примједбе, те даје 

информацију о приједлозима изнесеним  на јавној расправи, 
- припрема извјештај о резултатима јавне расправе. 

 

5. Након завршене јавне расправе Скупштина општине ће се изјаснити о приједлогу 
општег акта- Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних 
путева и улица у насељу на подручју општине Костајница. 
 

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

 

Број: 01-013-183/12       
Датум: 31.05.2012. године       
 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
               Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу 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), а везано за Одлуку о 
учешћу грађана у вршењу јавних послова („Службени гласник општине Костајница“, број 
10/07) Скупштина општинe Костајница је на сједници одржаној дана  31.05.2012.године 
донијела следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

1. Усваја се Нацрт Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и 
улица у насељу на подручју општине Костајница, број 01-013-184/12. 
 

2. Задужује се Одјељење за општу управу- Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне 
послове да проведе јавну расправу на нацрт Одлуке из тачке 1.овог закључка. 

 
3. Јавна расправа ће трајати 30 дана. 

 
4. Орган овлаштен за провођење јавне расправе дужан је: 
- припреми и изложи карте на јавни увид са уцртаним и означеним путевима и 

улицама, 
- води бригу да се материјал, који је предмет јавне расправе, учини доступним 

јавности, 
- осигурава прикупљање и сређивање примједби, мишљења и приједлога изнесених у 

току јавне расправе, 
- прати јавну расправу и анализира приједлоге, мишљења и примједбе, те даје 

информацију о приједлозима изнесеним  на јавној расправи, 
- припрема извјештај о резултатима јавне расправе. 

 

5. Након завршене јавне расправе Скупштина општине ће се изјаснити о приједлогу 
општег акта- Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица 
у насељу на подручју општине Костајница. 
 

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

 
Број: 01-013-185/12       
Датум: 31.05.2012. године       
 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
           Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-196/12       
Датум: 31.05.2012. године 
 
 
 На основу члана 56.  Статута општине Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број 12/05 и 1/07), Скупштина општинe Костајница је на сједници одржаној дана  
31.05.2012.године донијела следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

 
1. Задужује се Радна група, коју ће Начелник општине именовати, да на слиједећој  

сједници Скупштине општине под тачком  „Информација о стању пољопривреде на подручју 
општине Костајница„ достави податке о стању засијаних површина у прољетној сјетви на 
подручју општине.  

 
 

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

 
 

      
 

     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
               Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење  за општу управу 

 

Број: 03-372-697/12. 

Датум, 10.05.2012.год. 

 

 

 

 

 

О Г Л А С 

 
 Одјељење  за општу управу,  Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне пословена основу 

Рјешења број 03-372-697/12. од  10.05.2012.године, извршило је у регистру заједница Етажних 

власника  стамбених зграда, у регистарском листу бр.: 04-05  упис  промјене лица  овлаштених за 

заступање  заједнице   Светосавска  15 са сљедећим подацима: 

     

Назив и сједиште: Заједница  за управљање зградом Светосавска 15. Оснивачи зграде  21  етажни  

власник; 70320 Управљање зградом  за рачун  етажних власника; У правном промету закључује   

уговоре и обавља друге послове  правног промета, иступа самостално  и без ограничења, у оквиру  

своје дјелатности, а за обавезе  преузете у правном промету одговара цјелокупном  својом 

имовином  којом заједница располаже; Обавезе  које се односе  на послове одражавања  

заједничких   дијелова зграде   одговарају  супсидијарно  оснивачи  и чланови заједнице до висине 

свог удјела  у плаћању трошкова инвестиционог  и текућег одржавања  и хитних интервенција  на 

заједничким дијеловима  зграде; 

 Заједницу  заступа Александар Пашић, предсједник   скупштине самостално и без  

ограничења. 

 

  

 

              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА: 

         Тања  Деветак, дипл.правник,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 699 /12. 
Датум: 29. 05. 2012. 
 
 

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), Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2012. годину („Службени 
гласник општине Костајница“ број 12/11.),   д о н о с и 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  са  позиције: 

- 5171 – Издаци по основу ПДВ-а  (потрошачка јединица „Одјељење  за привреду, финансије  и 
друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од  :     2.000,00 КМ 

 
                                                                                                                                 

2.Реалокација средстава биће извршена  на позицију: 
 

- 4152 – Грантови у земљи  (потрошачка јединица „Одјељење  за привреду, финансије  и 
друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од  :     2.000,00 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 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.      НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 700/12. 
Датум: 29. 05. 2012. 
 
 

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 2012. годину 
(„Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.),   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  :        14.950,00 КМ 

                                                                                                                                 
2.Реалокација средстава   из тачке  1.  биће извршена  на позицију: 

 - 5113  - Издаци за набавку постројења  и опреме  (потрошачка јединица „Начелник 
општине“ – 01350120) у износу од  :     14.054,60 КМ 
-  - 5113  - Издаци за набавку постројења  и опреме  (потрошачка јединица Народна 
библиотека – 08180007) у износу од  :       895,40 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 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.      НАЧЕЛНИК: 

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

- Одлука о изради  урбанистичког плана  Костајница...................................... стр 1-3 
- Одлука о именовању   Савјета за израду урбанистичког плана ..................... стр 4-5 
- Одлука о усвајању  измјена и допуна  Регулационог плана  дио  „Блока 2“ 

У Костајници....................................................................................................... стр  6-7 
- Одлука о остваривању права  на умањење накнада..................................... стр  8-9 
- Одлука о приступању  изради плана  управљања отпадом  општине 

Костајница........................................................................................................... стр 10 
- Одлука  о  уступању на коришћење  простора  Кина  „Козара“ у улици  трг 

Краља Петра  I Ослободиоца 7........................................................................ стр 11-12 
- Одлука о престанку  рада  Туристичке организације  општине Костајница... стр 13 
- Одлука  о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање  

чланова  Надзорног  одбора  ЈП „Центар за спорт,  туризам, информисање, културу 
 и образовање“ д.о.о. Костајница.................................................................... стр 14-15 

- Одлука о именовању  Комисије за избор чланова Надзорног одбора 
ЈП „Центар за спорт,  туризам, информисање, културу  и образовање“ д.о.о. 
Костајница....................................................................................................... стр 16 

- Одлука о расписивању  Јавног конкурса за избор и именовање  чланова 
Надзорног одбора  ЈП „Центар за спорт,  туризам, информисање, културу 

 и образовање“ д.о.о. Костајница.................................................................... стр 17 
- Рјешење о разрјешењу  директора  Туристичке организације Костајница... стр 18 
- Закључак  за нацрт  измјене дијела рег.плана Блок 2................................. стр 19 
- Закључак за нацрт Одлуке  о утврђивању мјерила и критеријума  за  

одређивање  локалних путева и улица  у насељу ....................................... стр 20 
- Закључак за нацрт  Одлуке о разврставању  , управљању и заштити   

локалних путева и  улица у насељу............................................................... стр 21 
- Закључак..........................................................................................................    стр 22 
- Оглас – заједница етажних власника Светосавска 15................................. стр 23 
- Одлука о одобрењу реалокације средстава ................................................ стр 24 
- Одлука о одобрењу реалокације средстава................................................ стр 25 

 
 
 

 
 
 ТИРАЖ: 5 примјерака 
 
 
 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
  
 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

        Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 


