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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-229/12 

Датум: 16.07.2012.године 

 

 

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

Костајница“, број 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

16.07.2012.године, донијела је  слиједећу:  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се измјена и допуна Плана размјештаја и услова за постављање  

привремених пословних објеката: љетних башти, штандова за пригодну продају, простора 

за рекламу, монтажних привремених објеката-киоска, број: 03-36-125/12. 

 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је измјена и допуна Плана размјештаја и услова за  

постављање привремених пословних објеката: љетних башти, штандова за пригодну 

продају, простора за рекламу, монтажних привремених објеката-киоска, број: 03-36-

125/12. 

 

 

3. 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 
НАЧЕЛНИК 
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне послове 
Број: 03-36-125/12 
Датум: 09.07.2012. године 
 
 
 На основу члана 21. и 22. Одлуке о грађевинском земљишту ( „Службени гласник 
Општине Костајница“, број 03/11 ) Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и 
стамбено- комуналне послове Општине Костајница, предлаже 
 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА РАМЈЕШТАЈА И УСЛОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА: 

ЉЕТНИХ БАШТИ, ШТАНДОВА ЗА ПРИГОДНУ ПРОДАЈУ, ПРОСТОРА ЗА 
РЕКЛАМУ, МОНТАЖНИХ ПРИВРЕМНИХ ОБЈЕКАТА- КИОСКА 

 
 

I 
 

 У члану I иза тачке 4) Плана размјештаја и услова за постављање привремених 
пословних објеката: љетних башти, штандова за пригодну продају, простора за рекламу и 
монтажних привремених објеката-киоска („Службени гласник општине Костајница“ брoj 
12/11), додаје се тачка 5) и 6) које гласе: 
 

1) „К.ч. 813. К.О. Костајница, површина 2 м²,  површина на Тргу Краља Петра I 
Ослободиоца, поред  љетне баште кафане „Парк“. 
 
 

2) К.ч. 787/1 К.О. Костајница, површина 8,8 м², јавна површина на Тргу Краља 
Петра I Ослободиоца испред  продавнице „Марин промет“. 
 

II 
 

 У ставу 1. члана II, III, IV иза рјечи „објекат- киоска,“ додаје се сљедећи текст: 
„објеката за услужно печење и монтажних заштита за изложбени простор су :“ 

 
III 

 Прилог ових измјена и допуна је графички дио Плана размјештаја монтажне 
заштите за изложбени простор и објеката за услужно печење (пецане). 
 
 
Шеф Одсјека:            Начелник Одјељења: 
Ераковић Анђелко, проф.с.р.             Тања Девeтак, дипл. правник, с.р. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМНИХ ОБЈЕКАТА 
 
 
У текстуалном дијелу плана који се односи на услове који се морају испунити, ради 
адекватног постављања, додају се алинеје 10. и 11. које гласе: 
 

- Нуспродукти привременог објекта  (испусни гасови, димови) не смију 
угрожавати сусједне грађевине, а уједно одводни канали морају да буду 
осигурани од евентуалног пада, нарочито  код утицаја временских непогода, 

- Заштитна ограда изложбеног простора треба да се усклади са околином, да 
буде монтажно-демонтажног карактера, у ноћном периоду да се адекватно 
освијетли како би се избјегло евентуално озљеђивање пјешака.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

 

 На основу члана 2.и члана 4. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 52/01, 39/03, 112/08), члана 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана 56. Статута општине 

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

општине Костајница на сједници одржаној дана 16.07.2012.године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Невенка 

Станисављевић“ у Српској Костајници 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ у Српској 

Костајници, број 06-01-163/95 од 11.05.1995.године, Одлуци о измјени Одлуке о оснивању 

Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ у Српској Костајници, број 06-01-163/95 од 

15.06.1995.године и Одлуци о измјени и допуни Одлуке о  оснивању Народне библиотеке 

у Б. Костајници, број 04-013-801/05 од 10.06.2005.године, у називу као и у цијелом тексту 

Одлука придјеви „Српска“ и „Босанска“ се бришу и примјењује се само назив „Костајница“. 

 

Члан 2. 

 У Одлуци о оснивању Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“, наведеној у 

члану 1. ове Одлуке, члан 5. мјења се и гласи: 

„91.01. - Дјелатност библиотеке 

85.52 - Образовање одраслих и остало образовање 

- образовање одраслих, односно образовање становништва ван система редовног 

школског и универзитетског образовања у дневним или вечерњим часовима у школама 

или у посебним установама за одрасле 

- образовање које није дефинисано према степенима образовања 

90.03 - Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност 

90.04 - Дјелатност објеката за културне приредбе 

90.01 - Остале забавне активности на другом мјесту непоменуте 

  - дјелатност школа за плес и учитеља плеса, дјелатност циркуса, луткарске 

представе 

59.13 - Филмска и видео дистрибуција 

59.14 - Приказивање филмова 

47.61 - Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 

74.30 - Секретарске и преводилачке дјелатности 
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- стенографија, преписивање и рад с поштом, рад на писаћој машини или 

рачунару, остале секретарске активности као што су: преписивање записа с трака, 

дискова, исправке и др. 

-копирање, фотокопирање и сличне активности 

82.30 - Приређивање сајмова.„ 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању 

дјелатности са Законом о класификацији дјелатности („Службени гласник општине 

Костајница“, број 11/05). 

 

Члан 4. 

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

гласнику општине Костајница„. 

 

 

Број:  01-013-225/12. 

Датум: 16.07.2012. године 

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е         

                                                      Петар Боројевић.инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-228/12. 

Датум: 16.07.2012. године 

 

На основу члана 41. став 5.  Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 55/10 ) и члана 56. Статута општине Костајница 

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

Костајница, на  сједници одржаној 16.07.2012. године, донијела је 

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, a односе се на к.ч. 883, 884, 885 и 886 К.О. Костајница (нови премјер).  

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 
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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: 500 
2. Извод из Регулационог плана Р = 1: 500 
2б. Инжињерско геолошка карта Р = 1:1000 
3. План просторне организације Р = 1: 250 
4. План саобраћаја и нивелације Р = 1: 250 
5. План инфраструктуре-хидротехнка Р = 1: 250 
6. План инфраструктуре-електроенергетика и 
телекомуникације Р = 1: 250 
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“, број 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.  
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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 по објављивању у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

 

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                               
                       Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-227/12 
Датум: 16.07.2012. год. 
 

На основу 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, 1/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 16.07.2012. године усвојила је 

О Д Л У К У 

о прихватању Споразума о сарадњи између општине Костајница и 

невладиних организација на подручју општине Костајница 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница прихвата Споразум о сарадњи између општине 

Костајница и невладиних организација на подручју општине Костајница. 

Члан 2. 

 Споразум ће у име општине Костајница потписати Начелник општине и 

предсједник Скупштине општине, а у име невладиних организација њихови представници. 

 

Члан 3. 

 Споразум о сарадњи између општине Костајница и невладиних организација на 

подручју општине Костајница је саставни дио ове Одлуке. 

Члан 4. 

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

гласнику општине Костајница“. 

    

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Петар Боројевић, инг.с.р. 

 



Број 5       20.07.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 10 

На основу члана 30. и 43. 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, 1/07), Скупштина општине 

Костајница, на сједници одржаној дана 16.07.2012. године прихвата: 

 

СПОРАЗУМ 

О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА И НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

Члан 1. 

Споразум између начелника општине Костајница, Скупштине општине Костајница 

и невладиних организација које дјелују на подручју општине Костајница представља 

њихово опредјељење да се рад и развој удружења грађана и фондација на подручју 

општине Костајница, уреди овим актом у циљу да се на основама заједничких 

вриједности, које остварује невладин и јавни сектор, успоставе јасне, ефикасне и 

транспарентне процедуре међусобне сарадње, партнерства и информисања. 

Члан 2. 

Стране потписнице Споразума су сагласне да се у међусобној сарадњи придржавају 

заједничких вриједности и грађанских иницијатива које произилазе из Европске повеље о 

локалној самоуправи, Устава Републике Српске, Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске и Статута општине Костајница, које су темељ и оквир за права грађана да се 

слободно и без ограничења међусобно удружују у изградњи демократског друштва 

заснованог на: 

- Учешћу грађана у одлучивању; 

- Индивидуалној слободи и одговорности, 

- Сарадњи локалних власти и грађана; 

- Грађанској солидарности, толеранцији и уважавању различитости; 

- Социјалној правди; 

- Личном интегритету; 

- Уважавању различитих форми институционалног дјеловања; 

- Транспарентности  

- Трајној усмјерености ка стварању дјелотворних норматива који ће унаприједити 

односе локалне самоуправе и невладиних организација. 
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Члан 3. 

Начелник општине Костајница и Скупштина општине свјесни својих обавеза и 

одговорности у пружању, услуга грађанима општине, прихвата удружења грађана као 

партнера у задовољавању јавних потреба и интереса грађана општине Костајница. У 

складу са највишим стандардима квалитета, спремни су да дио специфичних послова из 

домена локалне самоуправе, када се за то искаже потреба кроз јасно утврђени јавни 

интерес, повјерити удружењима грађана, дјелимично или у цјелини, те да се у складу са 

тим осигурају адекватна средства за њихово извршавање. Програми и пројекти који буду 

финансирани средствима из општинског буџета морају имати јасно назначеног корисника 

услуга који прихвата обавезе које произилазе из Споразума. 

Члан 4. 

Стране потписнице Споразума су сагласне да успоставе сарадњу  на бази 

релевантних и мјерљивих показатеља којима ће моћи руководити на систематичан и јаван 

начин, кроз стандардизоване поступке са јасно дефинисаним улазним, излазним и 

мјерљивим циљевима који претпостављају: 

- реализацију у складу са законским обавезама, 

- ефикасно постизање релевантних циљева изражених кроз јавни интерес, 

- ефикасну реализацију прихваћених уговора кроз мјерљиве резултате, 

- задовољство грађана – корисника услуга, 

- економично обављање послова уз рационално коришћење ресурса, 

- поштовање особља/запослених општине и невладиних организација и њихових права, 

- јасне механизме за трајно побољшање међусобних односа и сарадње. 

Члан 5. 

Начелник општине и Скупштина општине ће максимално тежити остваривању 

ефикасних веза са невладиним организацијама, посебно кроз извршавање обавеза које 

призилазе из Споразума. 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној 

служби општине Костајница утврђено је радно мјесто: Самостални стручни сарадник за 

друштвене дјелатности који је надлежан за послове са невладиним организацијама и 

удружењима грађана. 
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Начелник општине и Скупштина општине се обавезују да ће припремити и 

едуковати службенике Административне службе општине Костајница, како би били 

спремни одговорно и квалитетно успостављати партнерске односе са представницима 

невладиних организација. 

У сврху образовања службеника Административне службе општине и представника 

невладиног сектора организоваће се округли столови, савјетовања, конференције, 

медијске и интернет презентације. Стране потписнице овог споразума се обавезују да ће, 

када је то могуће, у публикацијама и информативним материјалима, које издају истицати 

значај међусобног партнерства и сарадње. 

Члан 6. 

У циљу рационалног и одговорног управљања јавним приходима (буџетом) те 

дјелотворног коришћења расположивих ресурса, а у сврху стварања квалитетнијег 

окружења за задовољавање потерба грађана, начелник општине ће: 

- дефинисати послове од јавног интереса општине, које ће пренијети на невладине 

организације и обезбијдити средства у годишњем буџету, у оквиру финансијских 

могућности; 

- позвати удружења грађана да кроз Јавни позив да пријаве своје пројекте и програме за 

одређене послове и за њихово провођење у складу са Споразумом. 

У јавном позиву ће се јасно изнијети интерес општине, критеријуми за пријаву и 

критеријуми за оцјењивање пријављених пројеката. Рокови за пријављивање на Јавни 

позив биће разумни, најмање 15 дана од дана његовог објављивања. 

Пријављени пројекти и програми биће процијењени од стране Комисије коју 

именује начелник. 

Удружења из којих буду именовани чланови Комисије се не могу пријавити за 

додјелу средстава у тој текућој години. 

Резултати одабира пројеката, који су прихваћени за финансирање од стране 

комисије, биће јавно објављени и о њима ће бити обавјештена сва удружења грађана која 

су се јавила на Јавни позив. 

Уговор о коришћењу средстава мора да садржи јасне и недвосмислене норме 

којима се регулишу права, обавезе и одговорности, начин праћења реализације одобреног 

програма/пројекта невладине организације, начин праћења намјенског трошења средстава  

 



Број 5       20.07.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 13 

те елементе описног/наративног и финансијског извјештавања о реализацији 

програма/пројекта. 

Евентуалне спорове при реализацији уговора стране ће ријешавати споразумно, а 

ако то није могуће, надлежан је Основни суд  у Новом Граду. 

Члан 7. 

Удружења грађана, која желе учествовати на Јавном позиву за одобравање 

финансијске подршке за њихове програме и пројекте из буџетских средстава општине, 

морају испуњавати слиједеће стандарде и принципе: 

- имати својство правног лица и дјеловати на подручју општине Костајница; 

- да проводе активности усмјерене на потребе заједнице, руководећи се начелима 

дјеловања за опште добро; 

- да имају и воде јавно финансијско пословање и извјештаје о досадашњем раду и 

пословању; 

- да средства добијена из буџетских средстава општине не смију користити за 

финансирање накнада својих чланова које се већ подмирују из буџетских средстава по 

посебним прописима. 

Члан 8. 

Стране потписнице споразума су сагласне да ће њихова активност бити у складу са 

законом и правилима која вриједе за недискриминацију у програмима и пројектима 

подржаним од стране општине Костајница, што посебно обухвата: 

- да сва удружења грађана имају једнака права приступа Јавном позиву у општини 

Костајница, што укључује једнаке могућности и равноправан третман у коришћењу 

средстава за ове намјене; 

- да је забрањена дискриминација на основу језика, религије, националног или социјалног 

поријекла, политичког или другог мишљења, пола, инвалидитета или старости или по 

било којој другој основи. 
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Члан 9. 

Начелник општине и Скупштина општине Костајница су спремани да прихвате, у складу 

са законом и Споразумом понуду за суфинансирање програма и пројеката невладиних 

организација, мимо и изван процедура јавног позива и то само онда: 

- када се не крше одредбе закона и прописа о буџету; 

- када је то од интереса за грађане општине Костајнциа. 

Члан 10. 

Стране потписнице споразума изражавају спремност да, када се за то укаже потреба и 

могућност, унаприједе систем свог међусобног партнерства, искључиво на подлози 

квалитета услуга који ће бити подложан сталном побољшању његове ефикасности, у 

складу са захтјевима стандарда који се постављају опште прихваћеним међународним 

стандардима или нормом ISO 9001 : 2008. То подразумјева: 

- да је овај систем успостављених стандарда квалитета услуга примјењив кроз 

организацију која је одржива и за коју су сагласне све стране; да уважава слијед 

успостављених процедура и њихову међусобну интеракцију кроз партнерство да 

унаприједе критеријуме и развију методе потербне за осигурање цијелог процеса у свим 

фазама; 

- да осигурају расположивост и проходност информација и ресурса неопходних за 

подршку и мониторинг цијелог процеса; 

- да осигурају мониторинг, мјерење и анализу процеса када је то потребно на захтјев било 

које стране; 

- да развију механизме који омогућавају примјену разултата анализе, провјере као и 

отклањање уочених недостатака. 

Члан 11. 

Промјене које настану по основу промјене у документима на које се позива 

Споразум, биће по аутоматизму промјењене уколико не мјењају садржај Споразума који је 

усаглашен. У случају промјена које могу директно утицати на ограничења Споразума и 

његових појединих чланова, свака страна може покренути поступак поновног 

усаглашавања његовог садржаја, како би се постигла општа сагласност. 
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Члан 12. 

 

Споразум ће бити овјерен печатом начелника општине Костајница, Скупштине 

општине Костајница и представника удружења грађана . 

Споразум ће бити доступан свим заинтересованим странама. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Марко Чолић, дипл.ек                                                        Петар Боројевић, инг.с.р. 

 

 

 

                                                  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-224/12 

Датум: 16.07.2012.године 

 

 

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

Костајница“, број 12/05, 1/07), члана 111. став 3. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/09), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 16.07.2012.године, донијела је  слиједећу:  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији пројеката из области водоснабдјевања KfW – 

банка, период 01.06.2011.-01.06.2012.године. 

 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о реализацији пројеката из области  

водоснабдјевања KfW –банка, период 01.06.2011.-01.06.2012.године. 

 

 

3. 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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ИЗВЈЕШТАЈ 
О реализацији пројеката из области водоснабдјевања 

КФW - банка 

период 01.06.2011. – 01.06.2012. године 

 

Уводни  дио 

 У уводном дијелу извјештаја доносимо, као и у претходном извјештају, основне 

параметре на основу којих су комунално предузеће „Комунално“ а.д. као инвеститор, и 

општина Костајница у мају 2010.године приступили реализацији Реконструкције и изградње 

водовода и канализације на подручју општине Костајница, укупног буџета 2.0 милиона Еура, а 

на основу Уговора за извођење радова потписаног на 1,646,078.16 Еуро од 12.11.2009. године 

са извођачем радова Ludwig Pfeiffer. 

 На основу поменутог уговора и захтјева давaоца средстава поменуте КfW–банке 
именована је консултанска кућа ILF CONSULTING ENGINEERES, GERMANY, Munich, 
Werner-Eckert-Strasse 7, која је до марта текуће године имала локално сједиште у 
Дервенти, са обавезом консултовања, пројектовања, одобравања извођачког пројекта, 
надзора и финасијских послова приликом реализације активности у пројекту. 
 Као што је видљиво из напред наведеног, консултант у пројекту имао је широке 
овласти у вођењу и организацији активности. Током реализације пројекта одржавају се 
седмични и мјесечни састанци менаџмента (до напуштања градилишта од стране 
извођача 30.11.2011. године), те је достављао мјесечне и тромјесечних извјештаја што је 
један од извора за израду ове информације. 
  
 
Извђач радова 
 
Ludwig Pfeiffer, као изабрани извођач радова на међународном тендеру расписаном и вођеном 
од стране поменуте консултанске куће и KfW banke, током реализације пројекта у посао као 
подизвођаче уводио је „Миленијум теам“ из Београда тек ако исти током радова са 
расположивом техником није достизао потребну и предвиђену динамику, грађевинско 
предузеће „Миљковић“ доо из Бања Луке и „Инстел“ грађевинско предузеће из Бјељине.  И 
поред наведеног, извођач и радова нису у уговореном року реализовали пројект што је уз 
увођење додатних послова у пројекту (продужетак колектора исток-запад за 625 м, 
продужетак реконструкције транспортног цјевовода за 194 м и проширења реконструкције 
градске мреже) продужило исти за 5 мјесеци до 24.07.2011. године. 
 На адекватан приступ извођача радова у пројекту повремено је изазивао проблеме са 
имовинско правним дозволама и враћањем радног коридора у првобитно стање што, и ако је 
од 24.02.2011. извођач преузео обавезу имовинских дозвола, изазива додатне потешкоће у 
пројекту. 
Када је било  видљиво да и овај рок извођач неће испоштовати 27.07.2011. године одржан је 
састанак Пројектног менаџмента као основ за анекс уговора о извођењу радова са динамиком 
и обавезама учесника. Након чега се због неодговорног приступа извођача одржава и 
састанак у организацији Министрства финансија РС 27.10.2011. године са донесеним 
закључцима о начину завршетка и обавезама актера пројекта. 
 Извођач радова је до 30.11. 2011. године напустио градилиште са у „начелу“ 
завршеним радовима, али у грађевинском смислу надзорни орган – консултанска кућа је 
утврдио недостатке приказане кроз Сертификате примопредаје са изнесеним финансијским  
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показатељима трошкова поправака, у нето износу од 149.974,00 Еура, што је у потпуности 
подржано од стране општине и инвеститора. Наведени износ се задржава до извршења 
поправака. 
 Извођач је у примопредајној фази одбио да потпише Сертификате примопредаје због 
исказаних умањења од стране инвеститора и консултанта. 
 О начину завршетка радова на поправкама воде се интезивни преговори на релацији 
консултант, KfW банка инвеститор, извођач и општина. 
 Посебно треба нагласити да је извођач током радова  направио дугове код добављача 
и физичких лица (издавање стамбеног простора и сл.), на подручју општине и шире, у цца 
вриједности од 30.000 Еура, због чега је кроз преговоре инвеститор и општина „условљалала“ 
(иако не постоји директна облигацијска веза по уговору са извођачем и предметним дуговима) 
коначан завршетак и потпис коначне ситуације са обавезом измирења ових обавеза. 
 

Реализација пројекта 

Транспортни цјевовод, : Укупно је реновирано Л=7331,54 м цјевовода; (19.05.2010-
24.09.2011) 

Радови на реконструкцији започети су 18.05.2010., завршени 24.09.2011. године. 
 

                  -имплементирано је15 кућних прикључака 

 

 Водоснабдијевање- градска мрежа: Извршена је реконструкција Л=3098,41м, и 
имплементирано укупно 319 КП са уграђеним сервисним вентилима. 

Радови на реконструкцији започети су 27.11.2010., завршени 25.09.2011. године. 
 

 

ПРОЈЕКАТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 
 

Колектор Исток-Запад: Укупно је изграђено 2992,60 м; припојено је 27 кућних прикључака 

и 5 сливника. 

Радови на изградњи започети су 19.10.2010., завршени 15.11.2011. године. 
 

Колектор Сјевер-Југ: Укупно је изграђено 1096 м, припојено 38 кућних прикључака. 

Радови на изградњи започети су 17.11.2010., завршени 11.11.2011. године. 

 

ГАРАНТНИ РОКОВИ: 
 
Транспортни цјевовод водоснадбијевања: 01.08.2011. - 01.08.2012 
Градска водоводна мрежа: 25.09.2011. - 25.09.2012. 
Колектор Исток-Запад: 12.11.2011. - 12.11.2012. 
Колектор Сјевер-Југ: 11.11.2011. - 11.11.2012. 
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ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОСТАЈНИЦУ 
 

Ставка Опис Вриједност у Еуро 

1 Процијењена вриједност 
коначне ситуације за пројекат 
водовода 

998,107.57 

2 Пројектни буџет за водовод 1,000,000.00 

 
3 

Преостали буџет за пројекат 
водовода (=2-1) 

1,892.43 

4 Процијењена вриједност 
коначне ситуације за пројекат 
Канализације 

820,425.00 

5 Трошкови Консултанта – Анекс 
9 

26,524.00 

6 Трошкови Консултанта – Анекс 
10 

14,711.00 

7 Укупна сума (=4+5+6) 861,660.00 

8 Пројектни буџет за пројекат 
канализације 

 1,000,000.00 

9 Преостали буџет за пројекат 
канализације (=8-7) 

138,340.00 

 
 
НАБАВКА  МЕХАНИЗАЦИЈЕ: 
 

Додатни протокол потписан је између Послодавца (Комунално предузеће) и 
Надзорног инжењера у вези са испоруком сљедеће механизације набављене за потребе 
комунaланог предузећа из преосталог буџета колона 3+9 = 140,232.43 Еура  у 
процијењеној (из претходне табеле): 
 
Теренско возило 4x4: LADA Niva 2131, 1.7i 
Камион путар: IVACO Daily 35S11D, 3.5 tone 
Комбиновани ровокопач: JCB 3CX Site Master 4T 

 

ПРИЛОГ  ИЗВЈЕШТАЈА 

У прилогу извјештаја достављамо 

-Записник са састанка у Министарству финансија РС. 

-Примјерке Сертификата примопредаје. 
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ТРЕЋА КОНВЕРЗАЦИЈА ДУГА KfW – БиХ 
 
 Административна служба  општине Костајница кандидовала је пројекте Комуналне 
инфраструктуре област водоснабдјевања и одводње отпадних вода у вриједности од 
734.098,86 Еура , о чему је ова Скупштина у неколико наврата расправљала и 
одлучивала. 
 На основу кандидатуре и сагласности надлежних институиција БиХ и РС потписан 
је Посебан споразум за трећу конверзацију дуга, на основу чега је општина обезбједила у 
наредне три године прилив средстава за рјешавање проблематике водоснабдјевања и 
одводње вода. На основу кандидованих пријеката израђена је пројектна документација за 
дио пројеката: 
- Изградња система плинског  хлорисања и прилазних путева извориштима, 
-Наставак изградње колектора исток- запад (према насељеном мјесту Мракодол), 
-Наставак изградње колектора сјевер-југ (према насељеном мјестуТавија), 
-Изградња водовода у Мракодолу (Велино брдо), 
-Изградња водовода у Тавији-Чекиновац, 
-Регулација потока Тавија, 
-Водовод у насељеном мјесту Тавија улица Ћирила и Методија, очекује се почетак 
реализације наведених активности, што ће бити предмет извјештавања у наредном 
периоду. 
 
 

ШЕФ ОДСЈЕКА:                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 
Анђелко Ераковић, проф.,с.р.                                                   Тања Деветак, дипл.прав., с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 48.став 2. Закона о  уређењу  простора и грађењу  (“Службени 
гласник Републике Српске“, број 55/10)  и члана 56. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број 12/05 и 1/07), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 16.07.2012. године доноси следећи: 
 

ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 
за утврђивање стања и уређење простора  општине Костајница 

за раздобље од  2012. до 2014. године 

 

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Програм мјера за утврђивања  стања  и уређење простора  на подручју општине 
Костајница  доноси се за двогодишње раздобље од 2012. до 2014. године (у даљем 
тексту: Програм мјера), а доноси  се на основу Закона о  уређењу простора и грађења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 55/10) и на основу Извјештаја  о  изради 
Урбанстичког плана и статусу регулационих планова општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број 4/10). 

Програмом мјера процјењује се потреба израде нових, измјене и допуне или стављања 
ван снаге, докумената просторног уређења, потреба прибављања података, стручних 
подлога, картографских подлога или других докумената потребних за израду докумената 
просторног уређења, као и друге мјере од значаја за њихову израду и доношење. 
Нагласак у документима просторног уређења и осталим документима треба ставити на 
потребу заштите простора, заштиту природних вриједности (односно свих зелених 
површина) и заштиту културно-историјских добара, те заштиту околине. Мјере требају 
спријечити непожељне процесе које воде погоршавању стања у простору и предвидјети 
санацију којом се стање може унаприједити тамо гдје је уочена потреба за санацијом. 

Циљ доношења програма мјера је подстицање квалитетнијег развоја. Да би се он могао 
остварити неопходно је да просторни планови буду и одраз данашњег развоја општине, 
водећи рачуна о специфичностима и потребама општине, те о власничким односима у 
простору. 

Општина Костајница овим Програмом мјера осигурава провођење политике просторног 
уређења заснованог на законским начелима, плановима и другим документима ширег 
подручја, те Извјештаја о стању у простору на подручју општине Костајница. 

Кроз израду просторних и урбанистичких планова и различитих пројеката, потребно је 
усклађивати просторна рјешења с новим друштвеним односима и потребама, кроз 
задовољавање јавних потреба, те оправданих захтјева власника и корисника простора. 
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Овим Програмом мјера утврђују се битни услови  који утичу на: 
. одрживо располагање простором општине Костајница, 
. контролу потрошње преосталих просторних ресурса општине, 
. комунално опремање неопремљених дијелова општине, 
. побољшање постојеће инфраструктуре на подручју општине. 

 II  ПОТРЕБА ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

Документи просторног уређења,  у надлежности општине Костајница у складу са законом  
су: 

-Стратешки документи просторног уређења: 
 -Просторни план  и 
- Урбанистички план општине Костајница 
 
- Спроведбени документи просторног уређења су: 
    Зонинг планови,  
    Регулациони планови 
    Урбанистички пројекти и 
    Планови парцелације. 

Члановима 13, 14. и 15. Закона о уређењу простора и грађењу, утврђују се услови  за 
уређење  подручја, одређује њихово кориштење, намјену, обликовање, заштиту околине 
те  заштиту споменика културе и вриједних дијелова природе. Садржи основе развоја у 
простору, циљеве просторног уређења, намјену простора, мјерила, смјернице, мјере и 
услове за кориштење, заштиту и уређивање простора, те друге елементе од важности за 
териториј општине. 

Стратегије, просторни и урбанстички планови су развојни, стратешки  дугорочни 
документи просторног уређења којима се дефинишу основни циљеви и принципи развоја 
у простору. Стратегија се доноси на период до десет година, док се просторни и 
урбанистички планови доносе за период  до 20 година. 
Зонинг план, регулациони план, урбаниситички пројекти и план парцелације су 
спроведбени, односно техничко-регулативни документи просторног уређења на основу 
којих се дефинишу услови пројектовања и извођење објеката. Спроведбени документ 
просторног уређења важи до његове измјене или доношења новог. 

У наставку су попис докумената просторног уређења који постоје и оних које је потребно  
израдити или ће њихова израда започети у проматраном периоду. Овдје је потребно 
напоменути да се због стања катастарских подлога, односно дигалитизације катастарских 
планова треба предвидјети измјену и допуну свих важећих и планова који ће бити 
донесени.  

1. ПОСТОЈЕЋИ ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 
СУ: 
   -     Урбанистички план општине Костајница 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“ 
Костајница, 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 
(није усвојен од стране СО Костајница, у складу са законом)  
               -     Регулациони план за насеље на локалитету „Тавија“ из 1999. године (није 
усвојен од стране СО Костајница, у складу са законом)  
                -    План парцелације за к.ч. 1291 из 2004. године 

2. ПОТРЕБА ИЗРАДЕ –ДОНОШЕЊА  НОВИХ  ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА  

Како је видљиво из горњег пописа да општина Костајница нема адекватну и законом 
прописану документацију просторног уређења у предметном периоду, потребно је 
донијети следеће документе: 

- ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
На основу Одлуке о приступању изради „Студије локалног интегрисаног развоја 
руралних подручја са визуалним концептима“ број 02-020-797/12 од 20.06.2012. 
године, у току су активности на изради студије Интегрисаног стратешког и 
просторног планирања и руралног развоја, која би требала бити израђена до 
краја 2012. године и презентирана сазиву СО Костајница, а која би послужила 
као добар основ за израду просторног плана општине. У току израде предметне 
студије прикупили би већину потребних податка и индикатора  за израду 
просторног плана. 
Изради ове студије приступило се у пројекту Deutsche Gesellschaft fϋr 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), финансиран од стране Савезног 
министарства за економску сарадњу и развој- СР Њемачке. 

- НОВИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
Ове активности теку још од 1999. године и могуће је очекивати да ће овај 
документ просторног уређења бити израђен у форми приједлога до краја текуће 
године.  

- ЗОНИНГ ПЛАН 
Зонинг план је спроведбени документ који се доноси за цијело подручје 
покривено урбанистичким планом и мора бити усаглашен са тим планом. 
Зонинг планом се дефинишу намјене појединих површина и прописују услови 
пројектовања и изградње нових објеката, односно реконструкцију постојећих. 
Зонинг план садржи: значење појединих израза, зонинг карту, односно 
означене зоне одређене намјене, службену карту, односно означене јавне 
објекте и инфраструктуру, трасе инфраструктурних система са заштитним 
зонама или појасевима, опште услове прикључења објеката на инфрструктурне 
системе, листу дозвољених, условно дозвољених и забрањених дјелатности по 
зонама и урбанистичке услове за сваку поједину зону. 
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- РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „БЛОК 2“ 

Овај план је усвојен 1991. године и већ је сам по себи ван снаге из разлога што 
на њему није извршена ревизија па се у досадашњој пракси често приступало 
измјенама дијелова па је из тог разлога потребно  израдити нови регулациони 
план „Блок 2„ 

- РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „БЛОК 4“ 
У пракси се показало да је већи дио урбаног подручју остао без планске 
документације, а тај простор се налази између регулационог плана „Блок 2“ и 
„Блок 3“.  Доношењем новог регулационог плана и овај простор  би био плански 
уређен. 

- ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
У току је израда плана парцелације за дио града тзв. Зечево брдо који није 
обухваћен регулационим планом, а обухвата подручје омеђено улицом 
Радничка, улицом Козарска и Владимира Назора  и надовезује са на постојећи 
регулациони план „Блок 2“. Овај план парцелације је неопходан из разлога што 
стање на терену не одговара катастарском операту и постојећим подлогама, те 
се не могу извршити имовинско-правна питања нити одобрити било какава 
изградња на том подручју. 

III  ДРУГЕ  МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ПРОСТОРУ 

Комуналне мјере за унапређење стања у простору обухваћају одржавање 
некатегорисаних путева, одржавање јавних и зелених површина, одржавање јавне 
расвјете те остале услуге текућег и инвестицијског одржавања као и дефинисање 
локација  и постављање посуда за одлагање отпада (канти, контејнера и сл). У циљу 
планског коришћења простора, постављање киоска, покретних  и сличних објеката 
(надстрешница, рекламних паноа и др.) утврђују се Одлуком о грађевинском земљишту за 
кориштењу јавних површина привремених намјена. У циљу уређења града потребно је 
регулисати  постављање рекламних паноа и надстрешница и назива на вањским 
дијеловима објеката те на јавним површинама. Потребно је  покренути  активности на 
стварању квалитетнијих услова за адекватније одржавање и уређење фронталних 
(уличних) фасада стамбених и других зграда, те изграђених парцела. Потребно је 
покренути поступке за одређивање величине спорних парцела,  а након тога за 
рјешавање имовинско- правних односа. Уједно је потребно предложити измјене прописа 
којима би се  омогућило квалитетније дјеловање на уређењу фасада и парцела.  

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овaj Програм мјера  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“ .        

Број: 01-013-226/12  
Датум: 16.07.2012.године              
                                                                      

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

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

 На основу члана  57. Статута  општине Костајница  („Службени гласник општине  

Костајница“, број 12/05  и 1/07)  , д о н о с и м  

 

О Д Л У К У 
 

Члан  1. 

 Приступа се изради   „Студије  локалног интегрисаног  развоја  руралних подручја  са 

визуелним  концептима“ (у даљем тексту : Студија). 

 

Члан 2. 

 Студија ће да послужи  као основа за ревитализацију и планирање  одрживог развоја  

руралних средина, те за израду  просторно планске документације  (просторног плана  ) општине. 

 

Члан 3. 

 Носилац   израде  Студије  ће бити одабран  у поступку  јавних набавки, а  у складу са  

Законом о јавним набавкама  Босне и Херцеговине  („Службени гласник  БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10). 

 Приликом израде  Студије носилац ће  сарађивати  са Радном групом  за израду  Студије  ( 

у даљем тексту: Радна група), коју  ће рјешењем  именовати  Начелник општине и GIZ SLS- 

Projektom, као консултантом. 

 

Члан 4. 

 Нацрт  Студије  носилац израде ће представити  Радној групи, која ће дати  своје   

коментаре  и сугестије за корекције, након чега ће се утврдити  финална верзија  документа. 

 Усвојену  Студију Радна група ће представити  Скупштини  општине  Костајница, јавности 

путем презентације  у скупштинској сали  кина  „Козара“  и на интернет страници  општине. 

 

Члан  5. 

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

општине Костајница“. 

 

 

Број; 02-020-797/12. 

Костајница, 20.06.2012.                    НАЧЕЛНИК 

          Марко Чолић,дипл.ек.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 838 /12. 
Датум: 26. 06. 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 2011. годину 
(„Службени гласник општине Костајница“ број 13/10.),   д о н о с и 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Библиотека“  08180007),   са 

позиције: 
 
      -  412500 – Расходи за  текуће одржавање            62,00 КМ 
                                                                                                                                 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
са позиције: 
      - 412500 – Расходи за текуће одржавање  (потрошачка јединица „Библиотека“   -            08180007)
          62,00 КМ 
 
на позиције: 
 412700 – Расходи стручне услуге  (потрошачка јединица „Библиотека“   -
08180007)         42,00 КМ 
 412900 – Остали непоменути расходи  (потрошачка јединица „Библиотека“   -
08180007)         20,00 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:02-020-906/12 

Датум; 12.07.2012. године 

 

 

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

Српске", број 101/4, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница ("Службени 

гласник општине Костајница" број 12/05 и 1/07 ), члан 21. Одлуке о безбједности 

саобраћаја  на путевима општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ 

број 1/12) и члана 3. Одлуке о паркирању ("Службени гласник општине Костајница" бр, 

1/12), Начелник општине Костајница, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
о јавним паркиралиштима 

 

Члан 1. 

           Овим Правилником утврђују се услови, начин коришћења, организација и начин 

наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима ( у даљем тексту Паркиралишта) на 

подручју ужег градског подручја Костајница. 

 

Члан 2. 

          Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила на улици и ван улице. 

          Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и затвореног типа. 

          Отворена паркиралишта су она паркиралишта која, због саобраћајне ситуације,није 

могуће физички препрекама затворити. 

Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза 

возила могу физички затворити, а да се не ремете нормални токови саобраћаја. 

          Паркиралишта могу бити стална и привремена. 

 

Члан 3. 

          Паркиралишта морају бити означена саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима који регулишу ову материју. 

          Паркиралишта, на којима се врши наплата паркирања, морају имати ознаку времену 

наплате паркирања, цијену и допуштеном времену паркирања. 

           На паркиралишту поред зграде општине обиљежиће се мјеста за госте и посјете 

пословних делегација Општини Костајница. 

 

Члан 4. 

          Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају асфалтну или бетонску 

подлогу обиљежавају се бијелом бојом. 
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Члан 5. 

          Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште, корисник паркиралишта, 

власник или возач возила, прихвата опште услове прописане овим Правилником. 

          Корисником паркиралишта сматра се власник или возач возила који према 

одредбама члана 9. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ 

("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) возило на паркиралишту 

задржава дуже од пет минута. 

 

Члан 6. 

          Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се врши наплата може се 

временски ограничити. 

 

Члан 7. 

          Наплата и контрола паркирања обавља се на локацијама подјељеним у двије зоне, са 

временским ограничењем на отвореним паркиралиштима. 

 

ЗОНА I обухвата подручје: 

- Трг Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према 

граничном прелазу, са лијеве и десне стране до кафе бара „Гранд“ и са лијеве 

стране до споја са улицом Младена Стојановића. 

- Улица Младена Стојановића, прилаз дворишту зграде, 

- Улица Светосавска 11, простор иза и поред зграде општине Костајницa 

- Улица Светосавска, простор јавне површине између зграда бр.13 и бр.15  

ЗОНА II обухвата подручје: 

- Простор иза трафостанице у улици Младена Стојановића до привођењу намјени 

земљишта. 

 

Члан 8. 

          Паркиралиште на Тргу Краља Петра I Ослободиоца обиљежено је укупно „15“ 

паркинг мјеста, од чега „4“ паркинг мјеста са лијеве стране идући према граничном 

прелазу,  „6“ паркинг мјеста са лијеве и десне стране до кафе бара „Гранд“, и „5“ паркинг 

мјеста лијевом страном од кафе бара „Гранд“ до споја са улицом Младена Стојановића.   

          На паркиралишту у улици Младена Стојановића, простор иза трафостанице (друга 

зона), и прилаз дворишту зградe етажних станара „2“ паркинг мјеста (прва зона). 

          На паркиралишту у улици Светосавска 11 иза и поред зграде општине обиљежено је 

„12“ паркинг мјеста од чега је „1“ за инвалидe,  „6 R“ за потребе возила АС општине 

Костајница, 

          На паркиралишту код зграде у ул.Светосавској бр.13. обиљежено је „11“ паркинг 

мјеста од чега је „1“ за инвалиде. 

          На паркиралишту код зграде у ул.Светосавској бр.15. обиљежено је „5“ паркинг 

мјеста. 
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Члан 9. 

          Наплата паркирања на паркиралиштима из члана 7. овог Правилника врши се: 

• радним даном у времену од 07,00 до 21,00 часова, 

• суботом и државним празницима у времену од 07,00 до 15,00 часова. 

          Наплата паркирања неће се вршити недјељом. 

          Начелник општине може одредити и дане других празника или дане у вези с 

посебним догађајима када се наплата паркирања не наплаћује. 

 

Члан 10. 

          Висина накнаде за паркирања са временским ограничењем је: 

• ЗОНА I .............................0,50 КМ по сату. 

• ЗОНА II ............................0,50 КМ два сатa. 

 

          Цјелодневна карта за паркирање износи 

• ЗОНА I  .............................5,00 КМ. 

• ЗОНА II ............................2,00 КМ. 

 

          Висина мјесечне паркинг карте 

• ЗОНА I ..............................20,00 КМ. 

• ЗОНА II ............................15,00 КМ. 

 

          Висина годишње паркинг карте износи 

• ЗОНА I ..............................200,00 КМ. 

• ЗОНА II ............................150,00 КМ. 

          Висина повлаштене станарске карте за станаре зграде је бесплатна, а издаје се за 

годину дана, текуће године. 

          Висина повлаштене мјесечне паркинг карте за раднике Административне службе 

општине Костајница износи 10,00 КМ а годишње 100,00 КМ у свим зонама паркирања. 

 

Члан 11. 

          За наплату паркирања самоистицањем карте користи се паркинг карта из аутомата за 

наплату паркирања, односно ако се врши ручна наплата блок карта, а за полуаутоматску 

наплату улазни принт листић и излазни принт рачун. 

 

Члан 12. 

          Паркинг карта има ознаку општине Костајница, серијски број, назив улице или 

паркиралишта, те друге ознаке којима се обиљежава година, дан, мјесец и вријеме 

коришћења паркинга. 

 

Члан 13. 

          На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карти, код аутоматске и 

полуаутоматске наплате, може се према потреби обављати и ручна наплата помоћу блок 

карти. 
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Члан 14. 

          Корисник паркиралишта унапред плаћа накнаду за планирано вријеме паркирања, 

осим код полуаутоматске наплате гдје плаћање врши при напуштању паркинга. 

 

Члан 15. 

          Код аутоматске наплате корисник паркиралишта, кроз количинску вриједност 

убачених кованица у аутомат одређује дужину плаћеног паркирања, а највећа убачена 

кованица може бити 5,00 КМ а најмање 0,50 КМ. 

 

Члан 16. 

          Код наплате самоистицањем паркинг карте, корисник купљену паркинг карту 

поставља (истиче) на видно мјесто испод предњег вјетробранског стакла моторног возила. 

 

Члан 17. 

          Правилност коришћења паркиралишта (постављање паркинг карте, вријеме 

задржавање и чувања листића) контролишу овлашћени радници општинске 

Административне службе у складу са овлашћењима. 

 

Члан 18. 

          Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих услова коришћења 

паркиралишта прописаних овим Правилником: 

- ако је паркирао возило дуже од 5 минута а није платио накнаду за паркирање; 

- ако прекорачи допуштено вријеме паркирања; 

- ако не постави паркинг карту са унутарње стране вјетробранског стакла; 

- ако паркира возило на паркирно мјесто с ознаком инвалида, а да није инвалид, 

  односно не превози инвалида; 

-aко је возило паркирано изван оцртаних линија за паркирање, на начин да заузима два 

 паркинг мјеста и онемогућава паркирање осталих возила на предвиђену локацију. 

          Корисником паркиралишта сматра се возач или власник возила који је евидентиран 

у одговарајућим евиденцијама Министарства унутрашњих послова. 

 

Члан 19. 

          За прекорачење допуштеног времена паркирања плаћа се накнада у износу од 10,00 

КМ, а за неистицање паркинг карте плаћа се накнада у износу од 20,00 КМ или врши 

блокада точкова возила. 

          По утврђеној повреди општих услова коришћења паркиралишта, особа овлашћена 

за контролу наплате паркирања сачињава службену забиљешку, те је на одговарајући 

начин причвршћује на возило и врши фотографисање возила у сврху доказа. 

          Налог за плаћање накнаде прописан ставом 1. овог члана издаје особа овлашћена за 

контролу наплате паркирања, а обавјештење о извршеном прекршају на одговарајући 

начин причвршћује на возило. 
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          Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном обавјештењу и налогу и 

платити прописану накнаду. Ако корисник паркирања не плати накнаду покренуће се 

против истог прекршајни поступак. 

Члан 20. 

          Комунални полицајац, помоћник комуналног полицајца и радник на контроли 

наплате паркирања ће одредити да се возило блокира ако је: 

1.возило паркирано на простору резервисаном за заустављање и паркирање других   

    возила; 

2. возило паркирано на површинама гдје се уклања снијег у складу са одредбама члана   

    16. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Костајница („Службени    

    гласник општине Костајница“ број 1/12); 

3. возило паркирано на зеленој површини као и на макадамској и земљаној површини   

    која није намјењена за паркирање возила; 

4. ако власник односно корисник возила одбије да плати накнаду за деблокирање или 

    исту наплати у року од 24 часа; 

5. возило паркирано, дјеломично или у потпуности на тротоару, тргу, на улазима у     

    гараже и друге јавне пословне просторе и приступне путеве стамбеним и другим 

    објектима; 

6. возило паркирано супротно одредбама члана 26. Одлуке о безбједности саобраћаја на   

    путевима општине Костајница ("Службени гласник општине Костајница“, број 1/12),    

   (у даљем тексту:Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине  Костајница); 

          Поред случајева наведених у члану 43. и 44.  Закона о безбједности саобраћаја на  

путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), 

службена лица МУП-а РС ће извршити кажњавање и блокирање возила ако је: 

1.возило заустављено или паркирано у улицама у којима је забрањен саобраћај за сва    

   возила, осим у случају када је у питању заустављање и паркирање возила регулисано 

   чланом 8. и 9. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Костајница      

   ("Службени гласник општине Костајница, број 1/12). 

2. возило паркирано у пјешачкој зони; 

3. у свим другим случајевима када је возило заустављено или паркирано на мјесту на 

    којем угрожава безбједност саобраћаја или омета нормално одвијање саобраћаја и      

    кретање пјешака. 

Члан 21. 

          Послове блокирања возила врши Одсјек за паркинг службу и комуналну полицију 

Одјељења за општу управу АС општине Костајница(Одсјек у даљем тексту). 

          По утврђеном прекршају односно учињеној повреди општих услова, комунални 

полицајац, радник за наплату и контролу наплате, односно радник полиције, издаје налог 

за блокирање возила. 

         Поступак блокирања точкова возила сматра се започетим када је започето 

постављање направе за блокирање "канџе" на точкове возила. 

          Приликом блокирања, возило се фотографише фотографским апаратом, у сврху    

доказивања учињеног прекршаја, односно повреде општих услова, као и стања самог 

возила. 
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Члан 22. 

          Код блокирања возила овлашћени радник Одсјека, је дужан да на предње 

вјетробранско стакло и на врата код браве возила стави наљепницу да је возило блокирано 

са упутама шта возач мора учинити. 

          Текст наљепнице је на српском, (ћирилица и латиница), енглеском и њемачком 

језику. 

          Возило ће бити деблокирано након достављеног доказа о уплати накнаде, а у 

временском интервалу рада паркинг сервиса како је одређено одредбама у члану 8. овог 

Правилника. 

Члан 23. 

          Цијена блокирања и деблокирања возила у току рада паркинг сервиса (члан 9.) 

износи: 

а) блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила и радног строја ван 

    паркиралишта под наплатом 60,00 КМ; 

б) блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила и радног строја на 

    паркиралишту под наплатом 50,00 КМ; 

в) блокирање и деблокирање путничких возила ван паркиралишта под наплатом 40,00 

    КМ; 

г) блокирање и деблокирање путничких возила на паркиралишту под наплатом 30,00 

    КМ. 

          За неизвршавање мјера прописаних у ставу 1. под а), б), в) и г), овог члана 

обрачунаваће се накнада у износу од 4,00 КМ за сваки наредни радни дан паркинг сервиса 

(члан 9.) а најдуже до 10 дана након чега ће се предузети управне радње за уклањање 

возила. 

           Висина штете причињене на направи за блокирање точкова возила наплатиће се 

према износу рачуна о извршеној оправци направе код сервисне радионице или по рачуну 

о извршеној набави нове направе. 

Члан 24. 

         За паркирање возила инвалида осигурава се одређен број паркинг мјеста која морају 

бити обиљежена посебним знаком. 

          Наплата паркирања неће се вршити на паркинг мјестима резервисаним за возила 

инвалидних лица, под условом да возилом управља инвалидно лице или да се исто налази 

у возилу. 

         На предњем вјетробранском стаклу возила инвалидног лица, потребно је да се налази 

међународни знак инвалида или инвалидска картица која мора бити видно истакнута. 

          Комунални полицајац или радник на контроли наплате овлашћени су да затраже да 

им се покаже инвалидска картица лица које вози возило или се налази у возилу. 

 

Члан 25. 

          Право на коришћење мјеста за паркирање возила инвалида остварују инвалидна 

лица која посједују знак приступачности, односно међународни знак инвалида у складу са 

одредбама члана 29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и одредбама  
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Правилника о начину обиљежавања возила којим управља лице са оштећеним 

екстремитетима ("Службени гласник БиХ" бр. 13/07 и 72/07). 

 

Члан 26. 

          Под повољним условима може се одобрити коришћење мјеста за паркирање 

станарима зграда: у улицама у којима је уведена наплата, ако немају могућност паркирања 

возила у властитом дворишту и гаражи; на паркиралиштима између зграда, а на којима је 

уведена наплата паркирања лицима из претходног става издаје се повлашћена карта за 

станаре, осим за паркиралиште поред зграде општине Костајница. 

          Повлашћена паркинг карта може се издати искључиво за возило у својини 

подносиоца захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим возилом. За један стан 

или кућу издаје се само једна повлаштена карта која може бити мјесечна и годишња. 

        Повлашћена мјесечна или годишња паркинг карта за станаре важи само за 

паркиралиште за које је издата и иста не гарантује мјесто за паркирање. 

         Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта и може се 

користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 

         Код подношења захтјева мјесто пребивалишта доказује се личном картом и потврдом 

о пријави пребивалишта са тачном адресом подносиоца захтјева која мора гласати на 

адресу наведену у захтјеву. 

         Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом или потврдом о 

власништву возила, која мора гласити на име подносиоца захтјева. 

         Мјесечне или годишње повлаштене паркинг карте за станаре морају бити истакнуте с 

унутрашње стране возила, уз вјетробранско стакло. 

          Возила станара која немају уредно истакнуту повлашћену паркинг карту , казниће 

сходно одредбама члана 18. Овог Правилника. 

 

Члан 27. 

 Право на повлашћену паркинг карту може остварити члан породице погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 

 Код подношења  захтјева потребно је приложити: копију личне карте, копију 

увјерења статуса породице погинулог борца, копија власничког листа  возила или  

саобраћајне дозволе. Наведени документи морају да гласе на име подносиоца захтјева. 

 Повлаштена паркинг карта мора бити истакнута с унутрашње стране возила, уз 

вјетробранско стакло. 

 Возило које нема истакнуту повлашћену паркинг карту, казниће сходно одредбама 

члана 18. овог Правилника.  

 

Члан 28. 

           Наплате паркирања ослобођена су службена возила Министарства унутрашњих 

послова, Државне граничне службе, Хитне помоћи и Ватрогасна возила за вријеме 

интервенције. 
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          Приликом службених посјета Општини Костајница делегација и појединаца, њихова 

службена возила имаће статус "гостујућих возила" и истима се паркирање за вријеме 

службене посјете неће наплаћивати. 

          Возила из претходног става од стране надлежног радника Административне службе, 

означиће се са адекватном ознаком статуса госта. 

 

Члан 29. 

           Правна и физичка лица могу користити годишње и мјесечне паркинг карте. 

          Број годишњих односно мјесечних паркинг карти не може прећи 20% расположивог 

броја постојећих паркинг мјеста са аутоматском наплатом. 

           Изузетно, када се оцјени да је то могуће и потребно, за власнике годишње карте се 

може извршити резервација и обиљежавање паркинг мјеста за важећи период. 

           Годишња и мјесечна карта физичких лица може се користити само за возило за које 

је издата, а карта правних лица само за возила тог правног лица. 

          Правно лице може годишњу или мјесечну паркинг карту у исто вријеме користити 

само за паркинг једног возила. 

 

Члан 30. 

         Заинтересованом правном или физичком лицу, може се одобрити коришћење, 

односно резервисање паркиралишта – (паркинг мјеста) или њеног дијела уз накнаду која 

важи за издату годишњу паркинг карту. 

          Резервисање паркиралишта – (паркинг мјеста) се дефинише рјешењем на основу 

захтјева правног или физичког лица на одређен рок. 

          Резервација појединачних мјеста за паркирање може се извршити само за период од 

годину дана. Овако резервисана мјеста правно или физичко лице је дужно означити 

додјељењо резервисано паркиралиште (паркинг мјесто) путем натписа на подлози бијелом 

бојом у облику латиничног слова „R“ димензије 80 cm х 60 cm х 10 cm и уграђивањем 

паркинг баријере. 

          По истеку резервације правно или физичко лице је дужно довести резервисано 

паркиралиште – (паркинг мјесто) – у првобитно стање. 

 

Члан 31. 

Резервација уз годишњу паркинг карту износи 100,00 КМ. 

 

Члан 32. 

Годишња и мјесечна паркинг карта која се издаје физичким лицима садржи: 

• Име и грб општине Костајница, 

• регистраски број возила за које се издаје карта, 

• серијски број, 

• годину односно годину и мјесец за који се издаје. 
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Годишња и мјесечна паркинг карта која се издаје правним лицима садржи: 

• Име и грб општине Костајница, 

• назив правног лица којем се издаје карта, 

• серијски број, 

• годину односно годину и мјесец за који се издаје. 

 

Члан 33. 

          Годишњу, односно мјесечну карту корисник је дужан истакнути на видном мјесту 

испод предњег вјетробранског стакла возила. 

 

Члан 34. 

         Возило с годишњом, односно мјесечном паркинг картом може бити временски 

неограничено паркирано на свим паркиралиштима на којима се врши наплата 

организована од стране Административне службе општине Костајница. 

 

Члан 35. 

          На паркиралиштима на којима је изведена наплата искључено је чување возила, те 

одговорност за настала оштећења или крађу. 

 

Члан 36. 

          Наплату и контролу паркирања обавиће овлашћени радници Општине Костајница 

који морају имати пластифициране идентификационе легитимације, на којима је исписана 

ознака општине Костајница, грб Општине, серијски број, име и презиме и фотографија 

овлашћеног радника. 

 

Члан 37. 

          Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном 

гласнику општине Костајница". 

 

Члан 38. 

          Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о јавним 

паркиралиштима објављен у „Службеном гласнику општине Костајница“, број 12/11. 

 

 

                                                                         

                                   

                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Марко Чолић,дипл.ек.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

          На основу члана 6. Одлуке о безбједности саобраћаја и путевима општине Костајница 

("Службени гласник општине Костајница" број: 1/12) и члана 56. Статута општине Костајница 

("Службени гласник општине Костајница" број 11/05 и 1/07),  Начелник општине Костајница,             

д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 
о измјени и допунама Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју општине Костајница 

 

 
Члан 1. 

           
У Наредби о регулисању саобраћаја на подручју општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“ број 12/11),  у члану 3. став 1. послије ријечи  „Трг Краља Петра I 

Ослободиоца (према граници)“ додаје се запета и ријеч „Младена Стојановића“. 

У ставу 2. послије треће алинеје додаје се нова алинеја која гласи: „Улица Младена 

Стојановића има првенство пролаза у односу на одвојак Трга Краља Петра I Ослободиоца са 

којим се спаја“. 

 

Члан 2. 
 

 У члану 4. алинеја 2. мијења се и гласи: „Тргом Краља Петра I Ослободиоца   од кућног 

броја 6 до споја са улицом Младена  Стојановића“.  

 

Члан 3. 
 

 У члану 6. Став 1. у алинеји 2. брише се „ул.Младена Стојановића“, и додаје се нова 

алинеја која гласи: „Улицом Младена Стојановића од „Трафо-станице“ до раскршћа са 

Светосавском улицом“.  

Став 2. брише се. 

Члан 4. 
           

У члану 10. под а) алинеја 1. мијења се и гласи :“ Тргом Краља Петра I Ослободиоца од 

кућног броја 6 до споја са улицом Младена  Стојановића и са лијеве стране саобраћајнице идући 

према граничном прелазу 

 Алинеја 2. брише се. 

 У алинеји 5. послије ријечи „ул.Младена Стојановића“ додаје се „и прилаз дворишту 

зграде“ 

Члан 5. 
 

Ова Одлука о измјенама и допуни Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју општине 

Костајница ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Костајница". 
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Датум:  12.07.2012          Марко Чолић, дипл.eк.   ,с.р.                                                                      



                                                                                                                                                                                                                   

Број 5       20.07.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 37 

 
С А Д Р Ж А Ј : 

 
 
 

- Одлука  о усвајању  измјене и допуне  Плана размјештаја  и услова за постављање  
привремених пословних  објеката: љетних башти  , штандова за пригодну продају, 
простора   за рекламу  , монтажних  привремених објеката – киоска........................ стр 1-3 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању  Народне библиотеке  „Невенка 
Станисављевић“  у Српској Костајници......................................................................... стр 4-5 

- Одлука  о усвајању  измјена и допуна  Регулационог плана  дио  „Блока 2“............... стр 6-8 
- Одлука  о прихватању Споразума о сарадњи између општине Костајница и невладиних 

Организација  на подручју општине Костајница............................................................  стр 9-15 

- Одлука  о усвајању  Извјештаја о реализaцији пројеката  из области водоснабдијевања 
KFW банка.-.......................................................................................................................стр 16-20 

- Програм мјера и активности   за утврђивање стања  и уређење простора општине 
Костајница  за раздобље  од 2012.до 2014.године....................................................    стр 21-24 

- Одлука  о приступању изради  Студије локалног интегрисаног развоја руралних 
подручја са  визуелним концептом................................................................................. стр 25 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава  - Библиотека.......................................... стр 26 
- Правилник о јавним паркиралиштима............................................................................стр 27-35 
- Наредбу о измјени и допуни Наредбе о  регулисању саобраћаја на подручју 

Општине Костајница....................................................................................................... стр 36 
  
 

 
ТИРАЖ:  5 примјерака 

 
 
 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
  
 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

        Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 

 

 

 


