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    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

     ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 2/16 
_____________________________________________________________________________

___ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 91/15), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 18/06, 20/08, 98/13), 

члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 01/07) Скупштина Општине Костајница, 

на сједници одржаној дана 29. јануара 2016. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности на 

подручју општине Костајница по зонама за 

потребе утврђивања пореза на  

непокретности у 2016. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утвђује висина вриједности 

непокретности на подручју општине Костајница 

по зонама на дан 31.12.2015. године, која ће бити 

кориштена у сврху утврђивања пореза на 

непокретности у 2016. години.  

 

Члан 2. 

Непокретности у смислу члана 2. став 1. 

тачка 4. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласника Републике Српске“, број: 

91/15) и ове одлуке, представља земљиште са 

свим оним што је трајно спојено са њим или што 

је изграђено на површини земљишта, изнад или 

испод земљишта и подразумијева: земљиште 

(грађевинско, пољопривредно, шумско, 

индустријско и остало) и грађевинске објекте 

(стан, кућа, пословни, индустријски и други 

објекти). 

 

Члан 3. 

За утврђивање вриједности непокретности из 

члана 2. ове одлуке територија општине 

Костајница се дијели на зоне и то: 6 градских 

зона, остало градско грађевинско земљиште  и 1 

ванградску зону. 

Територјални обухват сваке градске зоне из 

става 1. ове одлуке се темељи на зонама 

утврђеним Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 08/15). 

Територијални обухват осталог градског 

грађевиснког земљишта обухвата: улицу Ранка 

Шипке од мостића до почетка насељног мјеста 

Петриња и насељено мјесто Грдановац. 

Територијални обухват ванградске зоне 

обухвата насељена мјеста Мракодол, 

Петриња,Тавија, Зовик, Подошка, Горња 

Слабиња, Календери, Побрђани, Гумњани и 

Мраово Поље. 

 

Члан 4. 

Висина вриједности непокретности на 

подручју општине Костајница по зонама износи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.02.2016.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА       Број 2,   стр. 2 

 

Редни 

број 

 

Врста    

зоне 
Назив зоне 

Ознака 

зоне 

Земљиште Објекти 

Грађевин. Пољопривп.  Шумско Индустр. Остало Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  Остали  

Земљиште
 

земљиште  земљиште  земљиште  земљиште јединице  куће  простор  објекат К објекти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 

Општина 

Костајница, 

Зона 1 1 35,00 7,29 9,5 14,40 9,5 843,75 759,38 1.350,00 337,50 843,75 

2 

Зона 2 

Општина 

Костајница, 

Зона 2 

2 24,00 4,33 4,33 12,00 4,73 776,25 698,63 1.242,00 310,50 776,25 

3 

Зона 3 

Општина 

Костајница, 

Зона 3 

3 19,68 2,5 2,5 12,00 4,73 742,50 668,25 1.188,00 297,00 742,50 

4 

Зона 4 

Општина 

Костајница, 

Зона 4 

4 14,4 2,5 2,5 12,00 4,73 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

5 

Зона 5 

Општина 

Костајница, 

Зона 5 

5 9,6 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

6 

Зона 6 

Општина 

Костајница Зона 

6 

6 4,8 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

7 

Зона 7 

Остало 

грађевинско 

земљиште  

Ван 

зоне 
4,8 2,5 2,5 2,5 1,25 573,75 516,38 918,00 229,50 573,75 

8 

 
Зона 8 Ванградска зона 

Ван 

зоне 
4,00 0,99 0,99 2,5 1,25 550,00 500,00 570,00 200,00 550,00 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница “, а примјењиваће се од 01.01.2016. 

године. 

 

Број: 01-022-01/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 91/15), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 18/06, 20/08, 98/13), 

члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ број: 12/05 и 1/07) и 

члана 126. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, бр. 12/09), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју Општине Костајница 

у 2016. години 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се стопа за опорезивање 

непокретности које се налазе на подручју Општине 

Костајница за 2016. годину у висини 0,10 % . 

 

Пореска стопа за непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност износи 

0,10 %. 

 

Под непокретности из става 2. овог члана 

подразумијевају се објекти за производњу и објекти 

за складиштење сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

 

Члан 2. 

Непокретности у смислу члана 2. став 1. тачка 4. 

Закона о порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број:91/15), представља 

земљиште са свим оним што је трајно спојено са 

њим или што је изграђено на површини земљишта, 

изнад или испод земљишта. 

 

Члан 3. 

Пореска управа утврђује пореску основицу на 

основу Одлуке о висини вриједности непокретности 

по зонама и карактеристикама непокретности из 

пријаве за упис у Фискални регистар непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“, а примјењиваће се од 01.01.2016. 

године. 

 

Број: 01-022-02/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 21. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница је на сједници 

одржаној дана 29.01.2016. године донијела следећу: 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ 

КОСТАЈНИЦА 

 

I 

Даје се сагласност на Годишњи Програм рада Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ за 

радну 2015/2016 годину, број: 01-60-197/15 од 

25.09.2015. године 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-10/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 18/06 20/08, 98/13), 

члана 29. став 1. алинеја 11. и 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

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

Костајница, на сједници одржаној дана 29. јануара 

2016. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додјели додатног простора на коришћење ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Костајница 
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I 

Јавној установи „Центар за социјални рад“ 

Костајница, додјељује се на коришћење, без 

накнаде, додатни неизграђени простор, површине 8 

м
2
, на тавану зграде „ДЈЕЧИЈИ ДОМ –

МАГИСТРАТ“ у Костајници, улица Светосавска 

бр.21, десни улаз, а која се налази на к.ч. број 768/1, 

КО Костајница, ПЛ број 311, што одговара старом 

премјеру к.ч. број:172/3, уписана у з.к. ул. 984, КО 

Костајница, у власништву општине Костајница, са 

дијелом 1/1. 

 

II 

Непокретност из тачке 1. ове одлуке даје се на 

коришћење и одржавање без накнаде, за потребе 

архиве ове јавне установе, све док у истој јавна 

установа обавља регистровану дјелатност. 

 

III 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за општу управу Општинске управе 

општине Костајница. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница.“ 

 

Број: 01-022-05/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                          Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 29.01.2016. године, донијела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома 

здравља Костајница 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Дома здравља 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 2/95, 15/09, 11/11) члан 2.став 

2.мјења се и гласи: 

„Сједиште Дома здравља је у Костајници, 

Улица Устаничка број 27.“ 

 

Члан 2 

Члан 6.став 1.мијења се и гласи: 

„Оснивачки улог и средства за рад Дома 

здравља чине основна средства чија књиговодствена 

вриједност на дан 31.12.2013.године износе 

1.135.413,00 КМ.“ 

 

Члан 3. 

ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ ускладиће своје 

акте са овом Одлуком у року 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-06/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 87. став 1. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 37/12), члана 30. став 1. алинеја 27. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница 

на сједници одржаној дана 29.01.2016. године, 

доноси слиједеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад 

Костајница“ 

 

1. ЖЕЉКА ИЛИБАШИЋ, дипломирани педагог, 

разрјешава се функције вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад 

Костајница“, са даном 29.01.2016. године. 

 

2. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад 

Костајница“, број: 01-022-18/14 од 25.02.2014. 

године („Службени гласник општине Костајница“, 

број:2/14) 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-08/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                         Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 18. став (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 87. став 1. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 30. 

став 1. алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

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

Костајница на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године, доноси слиједеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад 

Костајница“ 

 

1. АЦО МАЧАК, дипломирани правник, именује се 

за вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад Костајница“ са даном 

29.01.2016. године. 

  

2. Именовање из тачке 1. Рјешења ће трајати до 

именовања директора ЈУ „Центар за социјални рад 

Костајница“ на мандатни период, а након 

спроведеног поступка јавне конкуренције. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-09/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                          Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-022-07/16. 

Датум: 29.01.2016. год. 

 

Скупштина општине Костајница, на сједници 

одржаној дана 29.01.2016. године, рјешавајући по 

захтјеву Ђенадија Ненада син Љубана и Ђенадија 

Недељка син Љубана у предмету доношења 

допунског рјешења, везано за некретнине уписане у 

Посједовни лист број 148 катастарске општине 

Мракодол, уписане као Државна својина СО-е 

Српска Костајница, на основу члана 204. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), 

донијела је 

 

Д О П У Н С К О   Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Мијења се и допуњује Рјешење број 02/3-

УП/I-512/1 од 14.08.1969. године, тако што се 

мијења у тачки 1. и гласи: 

- „ Ђенадија Ненаду син Љубана и Ђенадија 

Недељку син Љубана додјељује се земљиште и то:“ 

Те се допуњује у тачки 1. иза ријечи к.о. 

Мракодол и гласи: 

- „по новом премјеру односи се на  некретнине  

означене као к.ч. 310 Шума Брдо површине 345 м2, 

к.ч. 311 Њива Брдо површине 1993 м2, к.ч. 312 

Пашњак Брдо површине 2328 м2, к.ч. 313 Шума 

Брдо површине 455 м2, к.ч. 314 Њива Брдо 

површине 9471 м2 и к.ч. 315 Шума Брдо површине 

2732 м2 што укупно износи 17324 м2, све уписано у 

Посједовни лист број 148 катастарске општине 

Мракодол“. 

 

2. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по 

правоснажности овог рјешења Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Костајница извршиће у катастарском 

операту укњижбу права посједа у корист Ђенадија 

Ненада син Љубана са 1/2 дијела и Ђенадија 

Недељка син Љубана са 1/2 дијела. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ђенадија Ненад син Љубана и Ђенадија Недељкo 

син Љубана поднијели су захтјев Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне послове 

Подручна јединица Костајница дана 17.04.2015. 

године, за доношење допунског рјешења, везано за 

некретнине уписане у Посједовни лист број 148 

катастарске општине Мракодол, уписане као 

Државна својина СО-е Српска Костајница, уз 

навођење да се исте воде као њихово сувласништво 

у земљишним књигама, на основу Рјешења 

Скупштине Општине Босански Нови број 02/3-УП/I-

512/1 од 14.08.1969. године и Рјешења о 

насљеђивању Основног суда Нови Град број 076-0-

О-07-000 267 од 15.08. 2007. године, а да је у 

катастарском операту као посједник уписана ДС 

СО-е Српска Костајница са 1/1 дијела. 

 

Рјешењем Скупштине Општине Босански Нови број 

02/3-УП/I-512/1 од 14.08.1969. године утврђено је да 

се Ђенадија Љубану син Ивана уз накнаду 

додјељују некретнине и то к.ч. бр. 95/1, ораница 

„Бојанино Кућиште“ у површини од 14006 м2, к.ч. 

бр. 95/2, ораница „Бојанино Кућиште“ у површини 

од 400 м2, к.ч. бр. 95/3, ораница „Бојанино 

Кућиште“ у површини од 750 м2 и к.ч. бр. 97/2, 

шума „Бојанино Кућиште“ у површини од 2732 м2, 

што укупно износи 17.888 м2, уз навођење да је 

купац спорних некретнина у посједу истих још од 

1962. године, те да је исте у цјелости исплатио. 

Том приликом у наведеном рјешењу изостављени су 

подаци новог премјера, те како наведено рјешење не 

посједује све потребне елементе неопходне за 

укњижбу у катастарском операту, било је неопходно 

приступити рјешавању наведене проблематике. 

У поступку пред Републичкм управом за геодетске 

и имовинско-правне послове Подручна јединица 

Костајница одржана је усмена расправа, уз учешће 
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Ђенадија Ненада син Љубана и Ђенадија Недељка 

син Љубана, Чубра Гојка геометра, Ћопић Миле 

овлаштено лице Општине Костајница и Басрак 

Зорана, Замјеник Правобраниоца Републике Српске, 

Сједиште замјеника Приједор, гдје је утврђено: 

- да се Рјешењем Скупштине Општине Босански 

Нови број 02/3-УП/I-512/1 од 14.08.1969. године, 

Ђенадија Љубану син Ивана уз накнаду додјељују 

некретнине и то к.ч. бр. 95/1, ораница „Бојанино 

Кућиште“ у површини од 14006 м2, к.ч. бр. 95/2, 

ораница „Бојанино Кућиште“ у површини од 400 

м2, к.ч. бр. 95/3, ораница „Бојанино Кућиште“ у 

површини од 750 м2 и к.ч. бр. 97/2, шума „Бојанино 

Кућиште“ у површини од 2732 м2, што укупно 

износи 17.888 м2, све из зк. ул. 26 к.о. Мракодол, те 

налог земљишнокњижном уреду Општинског суда у 

Бос. Новом да се на наведеним некретнинама 

изврши укњижба права власништва у корист 

Ђенадија Љубана син Ивана са 1/1 дијела, 

- да је у поменутом рјешењу наведено да се ради о 

некретнинама са подручја општине Бос. Костајница, 

те да је поменута општина ове некретнине продала 

Ђенадија Љубану према купопродајном уговору од 

27.11.1962. године, те да овај уговор није проведен у 

земљишним књигама због непотпуних података, као 

и због тога што предметне некретнине нису 

преведене на ОНИ већ су се и тада водиле на имену 

бившег власника Марин Милана пок. Мире, те да је 

купац у цијелости исплатио купљене некретнине, те 

да је у посједу истих још од 1962. године, 

- да је увидом у историјат земљишнокњижног 

улошка 121 к.о. Мракодол у којем су уписане горе 

наведене некретнине утврђено да је рјешење 

Скупштине Општине Босански Нови број 02/3-НП/I-

512/1 од 14.08.1969. године проведено и укњижено 

право власништва у корист Ђенадија Љубана, те да 

је на основу Рјешења о насљеђивању Основног суда 

Нови Град број 076-0-О-07-000 267 од 15.08. 2007. 

године на наведеним некретнинама уписано право 

сувласништва у корист насљедника, односно 

Ђенадија Ненада са ½ дијела и Ђенадија Недељка са 

½ дијела, 

- да је у ПЛ. 148 к.о. Мракодол на који се захтјев и 

односи као посједник уписана ДС СО-е Српска 

Костајница са 1/1 дијела, 

- да је након извршене идентификације новог и 

старог премјера по катастарским и 

земљишнокњижним плановима од стране Чубра 

Гојка, геометра утврђено да некретнине и то к.ч. бр. 

95/1, ораница „Бојанино Кућиште“ у површини од 

14006 м2, к.ч. бр. 95/2, ораница „Бојанино Кућиште“ 

у површини од 400 м2, к.ч. бр. 95/3, ораница 

„Бојанино Кућиште“ у површини од 750 м2 и к.ч. 

бр. 97/2, шума „Бојанино Кућиште“ у површини од 

2732 м2, што укупно износи 17.888 м2, по новом 

премјеру одговарају к.ч. 310 Шума Брдо површине 

345 м2, к.ч. 311 Њива Брдо површине 1993 м2, к.ч. 

312 Пашњак Брдо површине 2328 м2, к.ч. 313 Шума 

Брдо површине 455 м2, к.ч. 314 Њива Брдо 

површине 9471 м2 и к.ч. 315 Шума Брдо површине 

2732 м2 што укупно износи 17324 м2, све уписано у 

Посједовни лист број 148 катастарске општине 

Мракодол, 

- да је Замјеник Правобраниоца Републике Српске, 

Сједиште замјеника Приједор, изјавио да на основу 

утврђеног чињеничног стања, као и налаза вјештака 

геодетске струке и приложене документације 

предлаже да се донесе на закону засновано рјешење. 

 

Из наведеног је видљиво да су у рјешењу 

Скупштине Општине Босански Нови број 02/3-УП/I-

512/1 од 14.08.1969. године наведени само подаци 

старог ( грунтовног ) премјера, а изостављени 

подаци новог премјера, те да је земљиште додјељено 

Ђенадија Љубану син Ивана, али да је исти умро 

17.03.1999. године и да је иза умрлог проведен 

оставински поступак и за законске насљеднике 

проглашени Ђенадија Ненад син Љубана са ½ 

дијела и Ђенадија Недељко син Љубана са1/2 

дијела, те да је горе наведено рјешење проведено у 

земљишним књигама. 

 

С обзиром да је у члану 204. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10) у ставу 1. 

наведено да ако орган није рјешењем одлучио о 

свим питањима која су била предмет поступка, он 

може по приједлогу странке или по службеној 

дужности донијети посебно рјешење о питањима 

која већ донесеним рјешењем нису обухваћена ( 

допунско рјешење ), а како су у конкретном случају 

у наведеном рјешењу изостављени подаци новог 

премјера, те како наведено рјешење не посједује све 

потребне елементе неопходне за укњижбу у 

катастарском операту, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

Против овог рјешења не може се изјавити 

жалба , али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду Бањалука у 

року од 30 дана од дана достављања рјешења.Тужба 

се подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), члана 111.став 3. и 

члана 131. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/09), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Годишње 

извјештаје o раду сталних радних тијела 

Скупштине општине Костајница за период од 

01.01. до 31.12.2015. године, како слиједи: 
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- Комисије за буџет и финансије, 

- Комисије за избор и именовања, награде и 

признања, 

- Комисије за питања из стамбене области, 

- Комисије за борачка питања, 

- Комисије за статутарна питања, 

пословник, представке и притужбе грађана, 

- Комисије за културу, заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа, 

- Комисије за једнакост и равноправност 

полова, 

- Комисије за спорт и питања младих, 

- Комисије за сарадњу са општинама и 

градовима, 

- Комисије за вјерска питања. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-03/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                        Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), члана 111. став 3. и 

члана 131. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/09) Скупштина општине 

Костајница је на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године донијела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о анализи извршења 

скупштинских одлука донесених у 2015. години, 

број: 01-013-11/16. од 18.01.2016. године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

  

Број: 01-022-04/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 21. став 6. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 79/15), члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07) и чланова 

111. став 3. и 131. Пословника Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/09), Скупштина општине 

Костајница је на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године донијела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница усваја Извјештај о 

раду за радну 2014/2015 годину Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница, број: 

01-60-196/15 од 25.09.2015. године. 

 

Члан 2. 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-11/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 131. Пословника Скупштине 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07) и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/09), Скупштина општине 

Костајница је на сједници одржаној дана 29.01.2016. 

године донијела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Задужује се Начелник општине да за прву 

наредну сједницу Скупштине општине Костајница 

припреми приједлог Одлуке о управљању и 

одржавању зелене тржнице-зелене пијаце на мало у 

Костајници којом би се предложили даљи услови за 

рад и локација исте. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Костајница“. 

  

Број: 01-022-12/16.     

Датум: 29.01.2016.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић,дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 
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101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2015. 

годину  („Службени гласник општине Костајница“ 

број 11/14) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница ( „Службени 

гласник број 01/16), a на основу Захтјева Народне 

библиотеке „Невенка Станисављевић“ број: 01/01-

415/15 од 30.11.2015.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека  

„Невенка Станисављевић''“  0818007): 

 

Са позиције: 

   412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка 

јединица ''Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић''“ 0818007)                         569,00 KM  

   412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)          16,22 КМ  

   412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површнина и заштите животне средине (потрошачка 

јединица ''Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић''“ 0818007)                         100,00 КМ  

   412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица ''Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић''“ 0818007)                         145,70 КМ 

   412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)        180,00 КМ  

   412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)          91,10 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:     

 

   511300 – Издаци за набавку постројења и опреме 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)        585,22 КМ 

   412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)        516,80 КМ  

                        

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-52/16                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 04.01.2016.           Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА          

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2015. 

годину  („Службени гласник општине Костајница“ 

број 11/14) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница ( „Службени 

гласник број 01/16),    д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски 

центар“ 08150037): 

 

Са позиције:  

   412200 – Расходи по утрошку енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                            0,08 КМ  

   412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                                          0,03 КМ  

   412500  –Расходи за текуће одржавања 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                                          0,15 КМ 

   412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

у земљи (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                            0,74 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

   412400 – Расходи за материјал за посебне намјене 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

8150037)                                                            0,70 KM  

   412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка 

јединица „Средњошколски центар“               

08150037)                                                          0,30 КМ  

                                            

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-53/16                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 04.01.2016.           Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2015. 

годину  („Службени гласник општине Костајница“ 

број 11/14) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница („Службени 

гласник број 01/16),    д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401): 

 

Са позиције:    

   412400 – Расходи за материјал за посебне намјене 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““1350401)                                   577,99 КМ     

    

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:     

   412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““1350401)                                   556,69 КМ  

   412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““1350401)                                     21,30 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-54/16                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 13.01.2016.           Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

        

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ број 12/05 и 1/07), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2015. 

годину  („Службени гласник општине Костајница“ 

број 11/14) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница ( „Службени 

гласник број 01/16), a на основу Захтјева Народне 

библиотеке „Невенка Станисављевић“ број: 01/01-

22/16 од 19.01.2016.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007): 

 

Са позиције: 

   412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)          51,09 КМ   

   412700 – Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица ''Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић''“ 0818007)                           82,01 КМ 

   

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:     

 

   412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)          33,10 КМ 

   412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица ''Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић''“ 0818007)        100,00 КМ  

                

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

                                                                                      

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења за привреду,финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-55/16                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 22.01.2016.           Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

 

 



03.02.2016.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА       Број 2,   стр. 10 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Костајница по зонама за потребе 

утврђивања пореза на непокретности у 2016. години ....................................................................................... 1 

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Општине                             

Костајница у 2016. години ................................................................................................................................... 3 

Одлука о давању сагласности на годишњи програм рада Јавне предшколске установе Клуб 

за дјецу "Кестенко" Костајница ........................................................................................................................... 3 

Одлука о додјели додатног простора на коришћење ЈУ „Центар за социјални рад“ Костајница .................. 3 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Костајница ................................................... 4 

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални                            

рад Костајница“ ..................................................................................................................................................... 4 

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални                                  

рад Костајница“ ..................................................................................................................................................... 5 

Допунско рјешење................................................................................................................................................. 5 

Закључак којим се усвајају Годишњи извјештаји o раду сталних радних тијела ........................................... 6 

Закључак којим се усваја Извјештај о анализи извршења скупштинских одлука .......................................... 7 

Закључак којим се усваја Извјештај о раду ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница ................................ 7 

Закључак (зелена пијаца) ...................................................................................................................................... 7 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
Одлука о одобрењу реалокације средстава, број: 02-020-52/16 ........................................................................ 8 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број: 02-020-53/16 ........................................................................ 8 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број: 02-020-54/16 ........................................................................ 9 

Одлука о одобрењу реалокације средстава, број: 02-020-55/16 ........................................................................ 9 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 
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    ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
      Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


