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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

   БРОЈ 11/19 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Скупштина Општине Костајница не усваја 

нацрт Буџета Општине Костајница за 2020. 

годину у износу од 2.900.000 КМ. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-100/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019. Никола Јањетовић, дипл.ек.ср 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
   

На основу члана 12. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. 

став 2. тачка 34), члана 137. и члана 138. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број:  97/16, 36/19), те члана 

35. став (2) тачка 34) и члана 78. Статута 

Општине Костајница (,,Службени гласник 

Општине Костајница'', број: 5/16 и 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на 26. 

редовној сједници одржаној дана 25.11.2019. 

године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ПАРК ПРИРОДЕ ''УНА'' 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

 

Овом одлуком оснива се Јавна установа 

Парк природе ''Уна''. 

 

II – ОСНИВАЧИ 

 

II 

1) Оснивачи Јавне установе Парк природе 

„Уна“ Нови Град су Општина Нови 

Град, Општина Крупа на Уни, Општина 

Костајница и Општина Козарска 

Дубица (у даљем тексту: Оснивачи). 

2) Јавна установа Парк природе '“Уна“ 

Нови Град обавља дјелатност на 

територији Оснивача. 

 

III – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

 

III 

1) Пуни назив установе је Јавна установа 

Парк природе ''Уна'' Нови Град ( у 

даљем тексту: Установа). 

2) Скраћени назив установе је ЈУ Парк 

природе ''Уна'' Нови Град. 

3) Сједиште и адреса установе је у Новом 

Граду, Улица Кеј Војводе Степе бр. 23. 

 

IV 

1) Дјелатност Установе је спровођење 

мјера заштите, очувања, уређења, 

управљања и презентације Парка 

природе ''Уна'', обезбјеђивање 

обиљежавања граница заштићеног 

подручја, осигуравање неометаног 

одвијање природних процеса и 

одрживог коришћења заштићеног 

подручја, праћење кретања и 

активности посјетилаца, вођење 

евиденције о природним вриједностима, 

као и друге дјелатности утврђене 

законом и овом одлуком. 

2) Установа дјелатности из подтачке 1) 

ове тачке обавља као јавну службу. 

 

V 

Установа има својство правног лица које стиче 

уписом у судски регистар. 

 

VI 
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1) У правном промету са трећим лицима 

Установа иступа у своје име и за свој 

рачун, самостално и без ограничења. 

2) За обавезе створене у правном промету 

са трећим лицима Установа одговара 

својом цјелокупном имовином. 

3) За обавезе Установе у правном промету 

Оснивачи одговарају до висине 

оснивачког улога. 

 

IV – ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

VII 

Основна дјелатност Установе: 

- 84.12 Регулисање дјелатности јавних 

субјеката који пружају здравствену 

заштиту, услуге у образовању и 

култури и друге друштвене услуге, 

осим обавезног социјалног осигурања. 

- Остале дјелатности Установе: 

- 49.39. Остали копнени превоз путника, 

д.н. 

- 49.41. Друмски превоз робе, 

- 55.20. Одмаралишта и остали смјештај 

за краћи одмор, 

- 55.90. Остали смјештај, 

- 56.10 Дјелатност ресторана и услуге 

доставе хране, 

- 56.21 Дјелатност кетеринга, 

- 56.29. Остала дјелатност припреме и 

послуживања (доставе) хране, 

- 79.90. Остале резервацијске услуге и 

припадајуће дјелатности. 

 

V – СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И 

ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ 

И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 

 

VIII 

Средства за оснивање установе у износу од 

5.000,00 КМ (словима: петхиљада 

конвертибилних марака) обезбјеђују Оснивачи и 

то у сљедећим износима: 

- Општина Нови Град...................2.000,00 

(словима: двијехиљаде конвертибилних 

марака), 

- Општина Козарска 

Дубица.........2.000,00 (словима: 

двијехиљaдe конвертибилних марака), 

- Општина Костајница....................700,00 

(словима: седамстотина 

конвертибилних марака) и 

- Општина Крупа на Уни...............300,00 

(словима: тристотине конвертибилних 

марака). 

 

IX 

1) Средства за редовно пословање 

установе обезбјеђују се из: 

- буџета Оснивача, 

- дјелатности установе, 

- донација и 

- других извора. 

2) Средства за пословање Установа троши 

у складу са Законом и финансијским 

планом. 

 

VI – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

 

X 

1) У циљу обављања дјелатности због које 

је Установа основана, Оснивачи у 

складу са Законом: 

- обезбјеђују средства и прописане 

услове за рад, 

- врше благовремено именовање и 

разрјешење органа Установе, 

- дају сагласност на годишњи програм 

рада и финансијски план, 

- даје сагласност на статут Установе, 

- разматрају и усвајају годишњи 

извјештај о пословању и годишњи 

обрачун, 

- дају сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста. 

2) Сагласност на Статут Установе и на 

Акт о организацији и систематизацији 

радних мјеста, у име Оснивача, дају 

начелници општина. 

 

VII – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА 

 

XI 

1) Оснивачи ће, у складу са чланом 138. 

став 2. Закона о локалној самоуправи, 

закључити споразум којим ће уредити 

међусобна права и обавезе у погледу 

заједничке Јавне установе Парк 

природе ''Уна'' Нови Град. 

2) Установа се обавезује да ће послове из 

своје дјелатности обављати 

благовремено, квалитетно и по 

правилима струке на начин који ће 

задовољавати потребе и интересе 
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корисника на законит начин и у складу 

са закљученим уговорима и 

споразумима, те да неће без 

сагласности Оснивача предузимати 

обављање других послова који не 

представљају предмет дјелатности 

утврђених овом одлуком. 

 

VIII – ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

XII 

1) Органи установе су Управни одбор и 

Директор. 

2) Чланове Управног одбора именују и 

разрјешавају Оснивачи, на период од 

четири године. 

 

XIII 

1) Управни одбор Установе се састоји од 

пет (5) чланова, с тим да запослени у 

Установи не могу бити чланови 

управног одбора. 

2) Сваки Оснивач, уз претходно спроведен 

поступак јавне конкуренције, бира по 

једног члана Управног одбора 

Установе. 

3) Преосталог, петог члана Управног 

одбора Установе, бира Општина Нови 

Град уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције, из невладиног 

сектора односно чланова организација 

које се баве заштитом животне средине 

а које имају сједиште на подручју 

Оснивача. 

4) Комисију за избор петог члана 

Управног одбора Установе чини по 

један представник Општине Крупа на 

Уни, Општине Костајница и Општина 

Козарска Дубица, те два представника 

Општине Нови Град, именовани од 

стране начелника општина Оснивача. 

5) Коначно именовање чланова Управног 

одбора Установе врше скупштине 

општине Оснивача, након окончаних 

процедура за избор чланова Управног 

одбора Установе у сваком од Оснивача. 

6) До коначног именовања чланова 

Управног одбора Установе, послове из 

његове надлежности обављаће в.д. 

чланови Управног одбора које, у име 

Оснивача, именују скупштине општине, 

у складу са подтачком 2) и подтачком 

3) ове тачке. 

 

XIV 

1) Директор руководи Установом, 

представља и заступа Установу и 

одговоран је за законитост њеног рада, 

без ограничења. 

2) Директора именују и разрјешавају 

Оснивачи, на период од четири године, 

уз претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

3) Комисију за избор директора Установе 

чини по један представник са листе 

стручњака Општине Крупа на Уни, 

Општине Костајница и Општине 

Козарска Дубица, те два представника 

са листе стручњака Општине Нови 

Град, именовани од стране начелника 

општина Оснивача. 

4) Вршиоца дужности директора именује 

Општина Нови Град, за период док 

траје поступак за именовање директора. 

 

XV 

Надлежности, поступак именовања и 

разрјешења органа Установе ближе ће се 

регулисати статутом Установе. 

 

IX – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 

 

XVI 

Установа се обавезује да усвоји статут и 

друга општа акта у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

XVII 

1) Поступак избора и именовања 

Управног одбора и директора Установе 

покренуће се најкасније у року од 90 

дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке у складу са статутом Установе, 

законом и овом одлуком. 

2) До именовања Управног одбора 

Установе, послове из његове 

надлежности обављаће в.д. чланови 

Управног одбора којег именују 

Оснивачи, по одредбама тачке XIII 

подтачка 6) oве одлуке, док ће 

преосталог, петог в.д. члана Управног 

одбора Установе именовати Општина 

Нови Град из невладиног сектора 

односно чланова организација које се 

баве заштитом животне средине. 
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3) Управни одбор Установе ће у року од 

90 дана по именовању донијети статут и 

друга општа акта. 

 

X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XVIII 

Ову одлуку у истовјетном тексту 

донијеће и Скупштина Општине Крупа на Уни, 

Скупштина Општине Нови Град и Скупштина 

Општине Козарска Дубица. 

 

XIX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објаве у ''Службеном гласнику Општине 

Костајнице, ''Службеном гласнику Општине 

Крупа на Уни'', ''Службеном гласнику Општине 

Нови Град'' и ''Службеном гласнику Општине 

Козарска Дубица''. 

 

Број:01-022-101/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

тачке 1. Закључка Скупштине Општине 

Костајница, број 01-022-99/19 од 23.10.2019. 

године (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број:10/19) и члана 78. Статута 

Општина Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 5/16 и 5/17), 

Скупштина Општине Костајница доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели стамбене јединице на коришћење 

 

I 

1) На основу Закључка Скупштине Општине 

Костајница број: 01-022-99/19 од 23.10.2019. 

године (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број:10/19) п р е д л а ж е  с е да се 

Бранки Стојнић, из Костајнице, додјели на 

привремено коришћење стамбена јединица 

на спрату пословно стамбеног објекта 
смјештеног на некретнини означеној као к.ч. 

793, Кућа и зграда, површине 540 м
2 

, КО 

Костајница, што одговара старом премјеру к.ч. 

број 191/2, Дућаниште са дућаном, површине 96 

м
2 

, КО Костајница, власник 1/1 дијела, 

Општина Костајница.  

2) Именована ће стамбену јединицу из подтачке 

1) користити док се не изнађе рјешење да се 

именована трајно стамбено збрине.  

 

II 

Задужује се Начелник Општине Костајница да у 

складу са одредбама Одлуке о оснивању, 

управљању, располагању и кориштењу 

стамбеног фонда уз примјену принципа 

социјалног становања („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 6/15) изврши 

додјелу, Бранки Стојнић, стамбене јединице 

описане у тачки I ове Одлуке. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-102/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

       

На основу члана 6. став (4) и члана 7. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), члана 5. став 1. 

тачка ђ) и члана 6. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04 и 78/11) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова и критеријума за избор 

и именовање једног члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа ЈП 

„Банијапромет“ Костајница 

 

 

I 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 

критеријуми за избор и именовање једног члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница. 

 

II 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Кандидати за функцију из тачке I ове 

Одлуке морају испуњавати опште услове и 

критеријуме утврђене Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима РС, статутом 

предузећа у складу са законом и овом Одлуком, 

како слиједи: 

1. да су држављани Републике Српске или  

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година; 
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3. 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 објављивања упражњенe позицијe, 

4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 

Босне и Херцеговине; 

5. да нису осуђивани за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 

или за кажњива дјела које их чине неподобним 

за обављање функције, 

6. да се против њих не води кривични 

поступак. 

 

III 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 

Кандидати за функцију из тачке I ове 

Одлуке морају испуњавати посебне услове и 

критеријуме утврђене Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима РС, другим 

законима, статутом предузећа и овом Одлуком, 

како слиједи: 

 

- Висока, виша или средња стручна спрема, 

- Познавање дјелатности којом се бави ЈП 

„Банијапромет“ Костајница, 

- Познавање садржаја и начина рада 

Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

IV 

 

СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 

Кандидат не може обављати дужност, 

активности или бити на положају који доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 

спречавању сукоба интереса у органима власти 

РС („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 73/08 и 52/14), 

- 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 

именовањима. 

 

V 

Надзорне одборе јавних предузећа именује 

Скупштина Општине Костајница, на приједлог 

Комисије за избор, након спроведеног поступка 

јавне конкуренције. 

Члан Надзорног одбора бира се на 

мандатни период именованог Надзорног одбора. 

Запослени у предузећу не могу бити 

чланови Надзорног одбора. 

 

VI 

Скупштина Општине именује Комисију за 

избор у складу са критеријима утврђеним  овом 

Одлуком.  

 

VII 

У Комисију за избор именоваће се лица 

која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу, за који се спроводи поступак 

избора, те лица која су упозната са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима РС.  

 

VIII 

Комисија за избор броји пет чланова од 

којих су три члана из реда службеника из 

Општинске управе, док су остала два члана 

такође познаваоци наведене области за коју се 

врши избор у предузећу и испуњавају услове из 

тачке VII ове Одлуке. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница. 

 

Број:01-022-104/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

          

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Банијапромет“ 

Костајница 

 

I 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање једног члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница  

 

II 

Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање једног члана Надзорног 

одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница 
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прописани су Одлуком Скупштине Општине о 

утврђивању услова и критеријума за избор и 

именовање једног члана Надзорног одбора ЈП 

„Банијапромет“ Костајница. 

 

III 

Рок за подношење пријава на Конкурс из 

тачке I. ове Одлуке је 15 дана од дана 

расписивања Јавног конкурса. 

Јавни конкурс за избор и именовање 

једног члана објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 

„Блиц“. 

 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

коју именује Скупштина Општине Костајница 

посебном одлуком. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-105/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

   

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17) Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор једног 

члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница 

 

I 

Овом Одлуком именује се Комисија за 

избор једног члана Надзорног одбора ЈП 

„Банијапромет“ Костајница ( у даљем тексту: 

члан Надзорног одбора). 

 

II 

 Именује се Комисија за избор једног члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница, у саставу: 

 

1. Љиљана Слијепчевић, предсједник, 

 

2. Александар Пашић, члан, 

 

3. Анка Момић, члан 

 

4. Младен Драгаш, члан, 

 

5. Маријан Цвркаљ, члан. 

 

III 

Задатак именоване Комисије за избор је да 

размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 

сачине листу са ужим избором кандидата који 

испуњавају критеријуме за избор, обаве 

интервјуе са кандидатима и након тога 

предложи ранг листу кандидата за члана 

Надзорног одбора. 

На приједлог Комисије за избор 

Скупштина Општине именује члана Надзорног 

одбора ЈП „Банијапромет“ Костајница. 

 

IV 

У спровођењу поступка за избор члана 

Надзорног одбора, Комисија за избор провјерава 

и утврђује редосљед кандидата на основу 

стручне способности. 

 

V 

Комисија за избор престаје са радом даном 

именовања члана Надзорног одбора. 

 

VI 

Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за општу 

управу Општинске управе Општине Костајница. 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-106/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  

На основу члана 5. и 6. Правилника о раду 

и поступку избора и разрјешења чланова 

школског одбора („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 28/18) и члана 78. 

Статута Општине Костајница ( „Службени 

гласник Општине Костајница“, број:5/16 и 5/17) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године донијела је: 

 

 

 



29.11.2019.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 11,   стр. 7 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању члана Школског одбора 

Основне школе „Петар Мећава“ 

у име јединице локалне самоуправе 

 

 

1.ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ, мастер економије, 

са мјестом пребивалишта у Костајници, именује 

се за члана Школског одбора Основне школе 

„Петар Мећава“ Костајница у име јединице 

локалне самоуправе – Општине Костајница. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-107/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 52. и 53. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница  

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17 и 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16 и 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени и допуни Рјешења 

о именовању Комисије за избор и именовања, 

награде и признања 

 

1.У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 

избор и именовања, награде и признања, број: 

01-022-63/16 од 29.11.2016. године (“Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 13/16 ), 

подтачка 2. се мијења, те умјесто:  

 

„2. Ирена Илић, члан, одборник,“ 

треба да стоји: 

„2. Јасна Боројевић, члан, одборник,“ 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-108/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

На основу чланова 68. и 69. Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 

12/17) и члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:5/16 и 5/17), Скупштина Општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године, доноси следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени и допуни Рјешења 

о именовању Комисије за културу, заштиту 

околине, културног и природног наслијеђа 

 

 

1.У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 

културу, заштиту околине, културног и 

природног наслијеђa („Службени гласник 

Општине Костајница“, број:13/16, 1/17 и 3/17 ), 

подтачка 1. се мијења, те умјесто:  
 

„1. Ирена Илић, предсједник, одборник,“ 

треба да стоји: 

„1. Исмет Боснић, предсједник, одборник,“ 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-109/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу чланова 74. и 75. Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17 и 12/17) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број:5/16 и 5/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године, доноси 

следеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени и допуни Рјешења 

о именовању Комисије за једнакост и 

равноправност 

полова у општини 

 

1.У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 

једнакост и равноправност полова у општини, 

број: 01-022-80/16 од 29.11.2016. године 

(„Службени гласник Општине Костајница 

13/16), подтачка 1. се мијења, те умјесто:  
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„1. Ирена Илић, предсједник, одборник,“ 

треба да стоји: 

„1. Здравко Крњајић, предсједник, 

одборник,“ 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-110/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

                  

На основу члана 39. и 40. Пословника о 

раду Скупштине Општине  Костајница 

(„Службени гласник Општне Костајница“, број 

5/16, 5/17 и 12/17), члана 78. Статута Општине 

Костајница  (“Службени гласник Општине  

Костајница”, број 5/16 и 5/17), а везано за 

Стратегију за борбу против корупције 2015-2019 

године, Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 25.11.2019. године 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени и допуни 

Рјешења о именовању Комисије за борбу 

против корупције 

 

1.У Рјешењу о именовању Комисије за 

борбу против корупције, број:01-022-147/18 од 

17.12.2018. године (“Службени гласник 

Општине Костајница”, број: 12/18), тачка 1. се 

мијења и гласи: 

 

“1. Именује се Комисија за борбу против 

корупције у слиједећем саставу: 

 

1. Мирјана Крњаић, 

2. Исмет Боснић, 

3. Дарко Палија, 

4. Вахидин Будимлић, 

5. Предраг Пилиповић.” 

 

2.Послије тачке 2. додаје се нова тачка 3. 

која гласи: 

 

“3. Именовани чланови Комисије ће у року 

15 дана од дана ступања на снагу овог Рјешења, 

из свог састава, именовати предсједника и 

потпредсједника Комисије.” 

 

3.Постојећа тачка 3. Рјешења постаје тачка  

4.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Костајница”. 

 

Број:01-022-111/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:25.11.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1308/19.                                                                                     

Датум: 08.11.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за општу 

управу“ 01350130)  

 

Са позиције:  

413900 - Расходи по основу затезних камата 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 

6.750,00 КМ. 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:    

 

418100 – Расоди финансирања и други 

финансијски трошкови иземђу јединица власти 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 

1.000,00 КМ 
631900 – Остали издаци  (потрошачка  јединица 

''Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“  01350140)                    5.750,00 КM 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у   „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

                                        НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1309/19. 

Датум: 08.11.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“ 

01350120): 

Са позиције:  

416100 - Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка  јединица ''Начелник општине“ 

01350120)                                           .3.598,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

 

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка  јединица ''Начелник општине“  

01350120)                                           3.500,00 КМ 

414100 – Субвенције (потрошачка јединица 

''Начелник општине“ 01350120)            98,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

 НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                       

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1310/19.                                                                             

Датум: 11.11.2019.                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 

• потрошачка јединица ''Начелник 

општине“  01350120 са позиције:  

412900  - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица ''Начелник општине“ 

01350120)                                           2.000,00 КМ 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова  

(потрошачка  јединица ''Начелник општине“  

01350120)                                            3.000,00 KM 

• потрошачка јединица ''Одјељење за 

привреду и финансије“ 01350140 са 

позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, опшина и градова 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140)                                           

1.301,00 КМ 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                  5.441,00 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка једининица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                                .   860, KM 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    
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                                      НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                               

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1311/19.                                                                                                         

Датум: 11.11.2019.                                                       

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава: 

• потрошачка јединица ''Одјељење за 

општу управу“  01350130 са позиције:  

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица ''Одјељење за општу управу“ 

01350130)                                          31.560,00 КМ 

 

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине  

(потрошачка јединица ''Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                           10.000,00 КМ 

• потрошачка јединица ''Одјељење за 

привреду и финансије“  01350140 са 

позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, опшина и градова 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 

01350140)4.841,00 КМ 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка  јединица ''Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                             1.560,00 КМ 

 

419100 – Расходи по судским рјешењима 

(потрошачка једининица „Одјељење за општу 

управу“ 01350130)                           44.841,00 KM 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

                                      НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1312 /19. 

Датум: 11.11.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)   д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о распоређивању средстава буџетске резерве 

 

 

1. Одобрава се распоређивање средстава из 

буџетске резерве у износу од:  

2. Распоређивање средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршено на позицију: 

 

-12200 –  Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Одјељење за 

општу управу“ 01350130)                 3.999,00 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

      НАЧЕЛНИК: 
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   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1320/19.                                                                    

Датум: 29.10.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Центар за социјални рад број: 02-4-

66/19 од 14.10.2019.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“  01350300): 

Са позиције:  

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица ЈУ Центар за социјални 

рад 01350300)                                    263,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“  01350300)                                    263,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

дјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

   НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења 

за привреду,финансије 

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

- НАЧЕЛНИК – 

Број: 02-020-_________/19 

Датум: 12.11.2019.године 

 

На основу члана 31. и 32. Закона о јавним 

путевима (Пречишћени текст), ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број. 89/13), члана 

32.,33.,34. и 35 Правилника о одржавању јавних 

путева и објеката  ( « Службени гласник 

Републике Српске«, број 23/05 ), члана 11. 

Одлуке о разврставању,управљању и заштити 

локалних путева и улица у насељу на подручју 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број 8/16)  и  члана 5. 

Одлуке о вршењу комуналних 

дјелатности(„Службени гласник општине 

Костајница“ бр. 1/12,8/12 и 2/14) , Начелник 

општине , доноси 

 

ПЛАН РАДА 

зимске службе за 2019/2020 годину 

 

ЗАДАЦИ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
Овај план рада даје основ за рад зимске 

службе општине Костајница на градским 

улицама,  локалним и некатегорисаним 

путевима на подручју општине Костајница за 

2019/2020 годину. 

Вршење услуга зимске службе обухвата 

одржавање проходности у зимском периоду 

улица,тротоара,мостова,тргова и других 

саобраћајних површина,те локалних и 

некатегорисаних путева на подручју Општине 

Костајница , а то су: 

− Машинско чишћење сњежних падавина 

са улица,мостова,тротоара,тргова,те 

локалних и некатегорисаних путева. 

− Спречавање поледице на улицама, 

мостовима,тротоарима,трговима,те 

локалним и некатегорисаним путевима 

посипањем соли,абразивног материјала 

или мјешавинсом једног или другог, 

− Машинско и ручно чишћење ригола и 

сливника и одводних јарака, 

− Набавка соли и абразивног материјала. 

У циљу обезбјеђења проходности градских 

улица и локалних, некатегорисаних путева ради 

безбједног одвијања саобраћаја возила и 

пјешака, Начелник општине Костајница, 

повјерава послове зимске службе:  „Слога“ а.д.. 

Козарска Дубица, на основу потписаног 

Уговора о вршењу услуга  зимске службе 

2019/2020, а након проведене процедуре избора 

најповољнијег понуђача. 
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ПЕРИОД РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Као зимски период утврђује се вријеме од 

15. новембра 2019. године до 15. марта 2020. 

године. 

Уколико зимски услови наступе прије, 

односно продуже се и трају дуже од назначеног 

периода, ти услови продужавају назначени 

временски период те ће се послови зимске 

службе и даље обављати као у назначеном 

периоду. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Послови зимске службе обављаће се на 

начин прописан Правилником о одржавању 

јавних путева и објеката и овог Плана. 

Одјељење за општу управу  је надлежни 

орган за покретање рада зимске службе, надзор 

и контролу у складу са планом (у даљем тексту 

„надлежни орган“). 

Материјално- техничка средства за рад 

зимске службе обезбјеује  предузеће „Слога“ 

а.д. Козарска Дубица у складу са овим планом. 

Извршилац посла одговоран је за 

максималну могућу проходност саобраћајница, 

тротоара и јавних паркиралишта у зимском 

периоду од 00,00 до 24,00 часова  свакодневно 

без обзира да ли је радни или нерадни дан што 

подразумјева организовање непрекидног 

дежурства. 

Иако је подручје јединствено,због 

различитости услова на терену,организација 

рада зимске службе дијели се на градско и 

сеоско подручје. 

Обзиром на разгранату мрежу улица и 

путева и потребу да се у отежаним зимским 

условима у што краћем временском периоду 

успоставе што повољнији услови за одвијање 

саобраћаја,а тиме и функционисање виталних 

функција општине, те полазећи од чињенице да 

су капацитети за рад у зимској служби 

ограничени, одржавање чишћења 

улица,тротоара, паркинга и осталих 

саобраћајних површина врши се у неколико 

подручја. 

На основу Правилника о одржавању јавних 

путева и објеката („Службени гласник 

Републике Српске“, број 6/15), одређују се 

приоритети за обезбјеђење проходности и то: 

-На путевима првог приоритета обезбјеђује се 

непрестано чишћење у циљу осигурања сталне 

проходности, 

-На путевима другог приоритета може доћи до 

прекида саобраћаја само у вријеме уклањања 

сметњи,али не дуже од 12 часова у току 24 часа, 

-На путевима трећег приоритета проходност се 

успоставља након престанка падавина, 

најкасније у року 72 часа, 

-На осталим путевима,односно путним 

релацијама проходност саобраћаја обезбјеђује 

се зависно од потреба и расположивих 

капацитета. 

Чланом 52. Правилника о одржавању јавних 

путева и објеката прописано је да се под појмом 

проходности подразумјева да је јавни пут првог 

и другог приоритета проходан ако висина 

снијега на коловозу не прелази 10 cm  и могућ је 

саобраћај возилима која имају зимску опрему,а 

на путевима трећег приоритета и осталим 

путевима висина снијега не прелази 15 cm и 

могућ је саобраћај возилима који имају зимску 

опрему. Међутим, у условима врло интезивног 

падања снијега, уз олујни вјетар и појаву 

великих сњежних наноса или сњежних 

лавина,изненадно настале поледице због ледене 

кише,коју није могуће отклонити са тренутно 

расположивим средствима,проходност се 

обезбјеђује у складу са временским и техничким 

условима. 

У наредним табелама дефинисане су улице 

и тротоари које обухавата овај План рада зимске 

службе за сезону 2019/2020 годину. 

а) послови зимске службе на градским улицама 

обављат ће се према следећем приоритету: 

 

Приоритет 1. 

Редни 

број 

                  

Назив улице 

 

Дужина 

улице у 

м 

    

Врста 

коловоза 

1. Трг Краља 

Петра 1. 

ослободиоца 

80 Асфалт 

2. Младена 

Стојановића 

220 Асфалт 

3. Ташли бунар до 

ССШ 

500 Асфалт 

4. Ватрогасна 120 Асфалт 

5. Бубњарица 700 Асфалт 

6. Васе Пелагића 

укључујући  

улице- Османа 

Карабеговића, 

Османа 

Ђикића, 27. 

Јули, 

 

3800 

 

Асфалт 

7. Вука Караџића 380 Асфалт 

8. Бранка Ћопића, 

Брдска 

1310 Асфалт 

9. Гумњанска 380 Асфалт 

10. ЖФТ 680 Асфалт 

11. Петра Пеције 120

0 

Асфалт 
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12. Баљска 1700 Асфалт 

13. -Дворишта 

О.Ш. „Петар 

Мећева“ 

-Средње 

стручне школе 

у Костајници 

600 Асфалт 

14. Устаничка 578 Асфалт 

15. Ћирила и 

Методија у 

Тавији 

2400 Асфалт 

16. Дио ул. Ташли 

бунар од ССШ, 

дио ул. Ћирила 

и Методија и 

ул.Жарка 

Згоњанина спој 

са Р-475 

 

1210 

 

Асфалт 

 

б) Остале градске улице 

 

Приоритет 2. 

Редни  

број 

                 

Назив улице 

  

Дужина 

улице у 

м 

    

Врста 

коловоза 

1. Ђоке 

Мазалића 

               

250 

Асфалт 

2. Радничка                

240 

Асфалт 

3. Иве Андрића                

150 

Асфалт 

4. 2. Маја                

400 

Асфалт 

5. Петрињска                  

60               

Асфалт 

6. Партизански 

пут 

               

350 

Асфалт 

7. Лазе 

Штековића 

               

200 

Асфалт 

8. Козарска                

230 

Асфалт 

9. Палешка                

100 

Асфалт 

10. Алексе 

Шантића 

               

250 

Асфалт 

11. Скендера 

Куленовића 

               

410 

Асфалт 

12. Нова улица у 

Блоку 1. 

               

320 

Асфалт 

13. Војводе 

Мишића 

               

300 

Асфалт 

180м, 

Мак 120 

1

4. 

Гаврила 

Принципа 

               

210 

Макадам 

1

5. 

Нова улица у 

Бубњарици  

               

240 

Макадам 

1

6. 

Милоша 

Црњанског 

               

120 

Асфалт 

17. Доситеја 

Обрадовића 

                

70 

Асфалт 

18. Бранислава 

Нушића 

                

80 

Асфалт 

19. Младена 

Ољаче и круг 

Дома здравља 

              

100 

Асфалт 

20. Мака Диздара                 

90 

Асфалт 

21. Зијада 

Диздаревића 

                

80 

Асфалт 

22. Мрциниште               

200 

Асфалт 

23. Меше 

Селимовића и 

дио 

Мракодола 

              

950 

Асфалт 

24. Обилазница ( 

сервис АТП) 

              

900 

Асфалт 

25. Унска               

270 

Асфалт 

26. Љубе Јандрића 

(Тавија) 

              

220 

Асфал 

27. Стевана 

Сремца ( 

Тавија) 

              

820 

Асфалт 

28. Бранка 

Радичевића 

(Тавија) 

              

200 

Асфалт 

29. Јована Дучића 

(Тавија) 

              

400 

Асфалт 

30. Јована 

Јовоновића 

Змаја (Тавија) 

             

300 

Асфалт 

31. Михајла 

Пупина 

(Тавија) 

             

500 

Асфалт 

200, Мак 

300 

32. Десанке 

Максимовић 

             

100 

Асфалт 

 

в) Локални путеви са аутобуским 

саобраћајем ( приоритет 1. ) 

Редни  

број 

Назив 

локалног пута 

и ознака пута 

Дужина 

пута у 

км 

    

Врста 

коловоза 

1. Л-01,Гробљева 

Коса-

Голобрађе 

3,7 Асфалт 

2. Петриња ( 

локални пут 

кроз село) 

4,5 Асфалт 

 

3. Л-03, 

Бришевци-

Мракодол-М. 

Поље 

10,0 Дио 

асфалта 

4,5 км 

Макадам 

5,5 км 

 

г) Остали локални путеви  
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( приоритет 2. ) 

 

Редни 

број 

Назив 

локалног пута 

и ознака пута 

Дужина 

пута у 

км 

Врста 

коловоза 

1. Л-

11,Г.Слабиња, 

Миљуш- 

Рисојевићи 

0,9 Дио 

асфалта 0,9 

км 

 

2. Л-10, Г. 

Слабиња 

,Боројевићи - 

  Палије 

до кб.53 

 

4,2 

Асфалт 

1,15 

Макадам 

3,05 

3. Л-20, Свети 

Вид-Ђенадије 

спој са Л-03 

 

1,3 

 

Асфалт 1,3 

км 

 

4. Л-06, 

Петриња-

Баринац 

2,2 

 

Дио 

асфалта 1,8 

км 

Макадам 

0,4 км 

5. Л-07,Петриња-

Калећани 

2,8 

 

Дио 

асфалта 1,3 

км 

Макадам 

1,5 км 

6. Л-09, 

Петриња,  

Васићи -

Ђаковићи 

0,8 Макадам 

7. Л-08, 

Петриња, 

према Самцу 

0,8 Макадам 

 

8. Л-12, 

Грдановац ( 

кроз село) 

1,0 Асфалт 1.0 

9. Л-05, Горња 

Слабиња (од 

Шате )- 

Календери-

Малеши 

 

4,0 

Дио 

асвалта 1,7 

км 

Макадам 

2,3 

1

0. 

Л-04, 

Гробљева 

коса-Гумњани-

Мраово Поље 

5,5 Дио 

асвалта 2,3 

км 

Макадам   

3,2 

1

1. 

Л-19, Свети 

Вид-Станићи-

спој са улицом 

Петра Пеције 

2,2 Асфалт 1,6 

Макадам 

0,6 

1

2. 

Л-16, 

Побрђани од 

Р-475 и пут 

кроз село 

Побрђане 

 

3,5 

Дио 

асфалта 1,6 

км 

Макадам 

1,9 км 

1

3. 

Л-14, 

Подошка, улаз 

2,3 Асфалт 0,8 

Макадам1,5 

у село 

Подошку код 

дома ( Р-475 ) 

и излаз на Р-

475 иза 

Боројевића 

14. Л-15, Зовик( 

пут у селу)  

1,2 Макадам 

0,6.Асфалт 

0,6 

15. Л-17 Студена, 

од Р-475, 

засеок 

Солдати 

1,2 Макадам 

16 Л-21, Г. 

Слљабиња-

Д.слабиња(до 

куће Раде 

Вујановића) 

0,4 Макадам 

д) Остали локални путеви (приоритет 3) 

Редни број Назив пута 

или ознака 

Дужин

а пута 

у км 

Врста 

коловоз

а 

1.  Некатегориса

ни пут к.ч. 

1103, од улице 

Петра Пеције, 

поред 

резервоара 

Ташли бунар-

Стојановићи-

Дејановићи до 

кућног броја 

16(кућа код 

Слијепаца). 

1,9 Макада

м 

2.  Нек. Пут 

означен са к.ч. 

број 68, од 

раскрснице у 

Палијама до 

кућног броја 

122 (Васић). 

1,0 Макада

м 

    

3.  Нек. пут, 

Календари –

Рисојевића 

јарак- Мраово 

поље 

3,0 Макада

м 

4.  Некатегориса

ни пут у 

Календарима, 

засеок 

Лишчине 

0,8 Макада

м 

5.  

 

Некатег. 

Пут, у Г, 

Слабињи 

одваја се од 

Р-475 до 

куће 

Милана 

0,35 Макада

м 
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Боројевића 

кућни број 

33 ( тзв 

Паронац) 

6. Некатегориса

ни пут Тркуље 

-

Мишљеновић

и 

 Макада

м 

 

Ђ)Тротоари 

Редни 

број 

Назив пут или 

ознака 

Дужина 

тортоара 

у м 

Врста 

коловоза 

1. Светосавска  3348 Асфалт 

2. ТКП 578 Асфалт 

3. Ранка Шипке 648 Асфалт 

 

е) Магистрални и регионални путеви 

Костајница-Козарска Дубица, Костајница-

Нови Град, Костајница-Приједор ( Р-475 ) 

обавља предузеће за путеве ад « 

Приједорпутеви « Приједор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ: 

1. КП „Комунално“ а.д. Костајница  

вршиће  ручно чишћење тротоара, 

раскрсница и сливника по телефонском 

налогу, а касније писаном налогу 

овлаштеног лица надлежног органа. 

Стројно уклања и одвожење снијега са 

јавних паркиралишта и вишка снијега 

са тротоара по налогу издатог од стране 

надлежног органа. 

2. „Слога“ а.д. Козарска Дубица на основу 

потписаног  Уговора   вршиће  

чишћење снијега и леда под тачком а), 

б), в), г), д) и ђ)  по телефонском и 

накнадно писаном налогу овлаштеног 

лица надлежног органа. 

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

 Одговорно лице органа прије почетка 

рада зимске службе извршит ће записнички 

преглед стања технике и аброзивног материјала, 

којег је извођач радовa дужан да обезбједи. 

 

Организација и извођење радова: 

1. Одржавање проходности саобраћаја у 

зимским условима вршиће се према 

напријед утврђеном обиму и 

приоритету у складу са овим планом. 

Извођач је дужан доставити 

Оперативни план зимске службе у коме 

ће навести број расположивих возила са 

именима и контакт телефонима 

возача,те количином расположивог 

абразивног материјала. 

2. Овлаштено лице прати стање на терену 

и најаву времанске прогнозе, по личној 

процијени контактира непосредног 

руководиоца те по одобрењу даје налог 

за почетак радова на чишћењу снијега и 

леда. 

3. У сваком моменту ( сваки дан ) у било 

које вријеме, када пада снијег и 

достигне висину да омета несметано 

одвијање саобраћаја минимално  7 cm 

отпочиње се чистити снијег у складу са 

планом, а по одобрењу овлаштеног 

лица надлежног органа.  

• Изођач радова је обавезан да 

именује одговорно лице/ца и 

достави њихове телафонске 

бројеве са којима се од стране 

овлаштеног лица одговорног 

органа може остварити стални 

телефонски контакт о почетку 

радова и стању на терену у 

току радова. 

• Радови на чишћењу и 

уклањању снијега врше се на 

основу телефонског одобрења 

издатог од стране овлаштеног 

лица надлежног органа, које је 

обавезно да прије почетка рада 

запише стање мјерача радних 

сати на  радној машини –строју 

и исти евидентује у  дневник 

рада за сваку машину и својим 

потписом овјерава почетак 

рада. 

• Извођач је обавезан  за сваку 

радну машину  да има исправан 

мјерач радних сати машине и 

да води дневник рада са 

уписаним правцем кретања, 

временом поласка и временом 

завршетка рада коју овлаштено 

лице по извршеној контроли 

овјерава и иста се прилаже уз 

фактуру коју извођач доставља. 

Истог дана извођач радова је 

дужан да радни налог да на 

потпис одговорном лицу 

овлаштеном од стране 

Начелника општине, у 

супротном налог се неће 

признати и исти неће бити 

плаћен. 

• Изабрани извођач радова је 

дужан да отвори књигу зимске 

службе нумерисану од броја 1 

па до завршетка рада зимске 

службе у којој ће бити уписани 

сви неопходни потребни 

подаци (температура, вријеме, 

вријеме поласка и доласка 
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радних машина, утрошак соли 

и абразовног материјала ) и 

свакодневно га потписује 

извођач и овлаштени 

представник општине. 

4. Сол и аброзивни материјал се посипа у 

току или након уклоњања снијега у 

складу са временским условима, а исто 

се врши по  приједлогу извођача када 

исти добије налог од стране овлаштеног 

лица телефонски . По завршеном послу 

сипања материјала контролише се 

количина потрошеног материјала на 

складишту извођача. 

5. Извођач је обавезан и одговоран да 

приликом извођења радова нарочито 

пази на следеће: 

− Да поред потпорних зидова 

снијег и лед одстрањује на 

супротну страну од истог, 

− Да избјегава стварање 

оштећења на коловозу и 

путном појасу прениским и 

неадекватним маневрисањем 

строја, 

− Да сакупљени снијег и лед не 

оставља накупљен на 

средини пута или 

раскрсницама, а поготово 

испред објеката ,исти је 

обавезан склонити у страну 

гдје не омета кретање 

пјешака и саобраћаја. 
 

Цијене услуга су утврђене Уговором о 

вршењу услуга зимске службе за сезону 

2019/2020 годину  и примјењиват ће се 

приликом реализације овог плана. 

У случају код изузетно великих и обилних 

( екстремних ) падавина у сарадњи са 

општинским ЦЗ ангажује се додатно људство и 

механизација у складу са прописима из области 

ЦЗ. 

 

НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ПЛАНА 

Овлаштено лице врши прикупљање 

података о стању саобраћајница, 

паркиралишта и тротоара од саобраћајне 

полиције ПС Костајница, комуналне 

полиције, службе ЦЗ путем  повјереника и 

личним увидом. 

На основу прикупљених података и 

дојава грађана на отворени телефонски број 

663-113 лок. 28 од 7 до 15 часова и послије 

радног времена од 15 до 07 на број 122 или 

усмени, овлаштено лице по одобрењу 

непосредног руководиоца издаје налог за 

извршење додатних радова или поправку 

обављених. 

Самовољно отпочињање и извршење 

радова од стране извођача инвеститор неће 

признати односно платити. 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА 

Организацијом рада зимске службе на 

подручју општине прописана су минимална 

материјална средства ( возила и радне машине ) 

потребне за обезбјеђење проходнисти и 

спречавања поледице на улицама, тротоарима и 

трговима у складу са табелом. 

 

ТАБЕЛЕ ТЕХНИКА И АБРОЗИВНОГ 

МАТЕРИЈАЛА: 

 

Р

едни 

б

рој 

Назив Јединица мјере 

1. Рад камиона са 

грном 

Сат 

2. Рад камиона са 

посипачицом 

                     

Сат 

3. Рад трактора са 

грном 

                     

Сат 

4. Рад трактора са 

посипачицом 

                     

Сат 

5. Рад грејдера                      

Сат 

6. Рад малог 

трактора за 

чишћење тротоара 

                     

Сат 

7. Утовар и одвоз 

снијега на 

удаљеност до 5 км 

                     

Сат 

8. Дежурство 

руководиоца 

зимске службе 

                     

Сат 

9. Ручно чишћење 

снијега нк радник 

                     

Сат 

10. Набавка соли                      т 

11. Набавка камене 

ситнежи 

                     т 

 

Сва потребна материјална средства ( 

возила и радне машине ) предвиђена овим 

планом обезбјеђују извођачи радова. 

Набавку соли и абразивног материјала 

врше извођачи радова. 

За нормално функционосање рада зимске 

службе извођачи радова су дужни  обезбједити 

сталну везу са овлаштеним лицем надлежног 

органа. 

Надлежни орган успоставља сталну везу са 

хидрометеоролошком службом ради добијања 

података о температури ваздуха и прогнози 
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времена, те пратити податке путем савремених 

технологија и интернета. 

Извођачи радова у зимској служби су 

такође обавезни бити у вези са 

хидрометеоролошком службом због 

правовременог дјеловања. 

Сва напријед наведена материјална 

средства,  извођачи радова,  дужан је имати на 

располагању и у исправном стању  даном  

ступања на снагу зимског периода о чему ће се 

урадити предвиђени записник од стране 

овлаштених лица општине.         

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Овај План ступа на снагу даном 

доношења ,а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“ и на интернет 

страници Општине Костајница. 

  

    НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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