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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 9/18 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15 и 3/16) и 

члана 78. Статута Oпштине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16 i 5/17), Скупштина Oпштине 

Koстајница дана 23.08.2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради Измјена и допуна  

дијела Регулационог плана 

„Блок 2“ у Костајници 

 

I 

Приступа се изради Измјена и допуна 

дијела Регулационог плана „Блок 2“ у 

Костајници („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16) (у даљем тексту: План). 

Планом ће бити обухваћена парцела 

означена са к.ч. број: 953/5 КО Костајница (нови 

премјер) површине 1044 m
2
, која има приступ из 

Устаничке улице  и која је приказана на карти у 

прилогу ове Одлуке. 

II 

Плански период у смислу члана 40. став 3. 

тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

40/13, 106/15 и 3/16) је 10 година. 

III 

За израду Плана дефинишу се сљедеће 

смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења, 

Правилника о општим правилима урбанистичке 

регулације и парцелације, те другим прописима 

из посебних области релевантних за планирање 

и уређење простора (саобраћај, снабдијевање 

водом и енергијом, телекомуникације, заштита 

од природних непогода и техничких 

инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта и других 

елемената животне средине и др.); 

- приликом израде Плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 

- носилац израде обавезан је да обезбиједи 

усаглашеност Плана у току његове израде са 

документом просторног уређења ширег 

подручја, односно да је у сагласности са 

важећим планским документом најближег 

претходног нивоа, као и програмским 

елементима који му буду достављени од стране 

носиоца припреме. 

 

IV 

Преднацрт Плана биће израђен у року од 

45 дана од закључења уговора о изради Плана. 

Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Начелник у року од 30 дана 

од дана одржавања јавне расправе из члана 

48.став 5. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр.: 

40/13, 106/15 и 3/16). 

V 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 

35. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13, 106/15 и 3/16), а детаљније одредбама 

Правилника о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења – 

чл. 144. до. 154. („Службени гласник Републике 

Српске“, број 69/13). 

VI 

На приједлог носиоца припреме Плана, 

Скупштина Општине утврђује нацрт Плана и 
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мјесто, вријеме и начин његовог излагања на 

јавни увид. 

Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана и на подручју 

обухвата плана. 

О мјесту, времену и начину излагања 

нацрта Плана на јавни увид јавност ће бити 

обавијештена огласом објављеним у средствима 

јавног информисања осам дана прије почетка 

јавног увида и 15 дана од почетка излагања 

нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Плана о њима заузме 

свој став који у писаној форми доставља 

носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на 

јавној расправи. У складу са закључцима 

утврђеним на јавној расправи, одржаној у 

складу са одредбама члана 48. Закона о уређењу 

простора и грађењу, носилац припреме Плана и 

Начелник утврдиће приједлог Плана и 

доставити га Скупштини општине  на усвајање. 

VII 

Средства за израду Плана и трошкове у 

поступку његовог доношења обезбиједиће 

подносилац инцијативе Дејан Глигић из 

Костајнице. 

VIII 

Носилац припреме Плана је Општинска 

управа – Одсјек за просторно уређење, грађење, 

стамбено-комуналне послове и заштиту 

животне средине, Одјељења за општу управу. 

Носилац израде Плана биће одређен на 

приједлог инвеститора који је обавезaн носиоцу 

припреме из става 1. да достави доказ о избору 

носиоца израде Плана. 

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Костајница. 

 

Број:01-022-94/18            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.08.2018.     Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 23. став (2) и члана 53. 

став (1) и (2) Закона о стварним правима 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. 

став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

97/16), члана 35. став (2) тачка 13) и члана 78. 

Статута Општине Костајница ("Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17),  Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.08.2018. године, 

доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о стицању својине на непокретности 

 

I 

Овом Одлуком стиче се својина на 

непокретности означеној као к.ч. број: 826/3, 

Њива и воћарић, површине 380 m2, уписана у 

зк.уложак број: 1727, К.О. СП Костајница, 

власника Маринковић (Станко) Мирослав са 

дијелом  1/1, а што одговара к.ч. број: 821/2, 

Њива, површине 380 m2, уписана у посједовни 

лист број: 244/2, К.О. Тавија, посједника 

Маринковић Станка Мирослав са дијелом 1/1. 

 

II 

 Непокретности из тачке I ове Одлуке 

купују се ради изградње дијела градске 

водоводне мреже – изградња резервоара са 

хидро станицом по пројекту „Развој руралног 

пословања“ , потпројекат „Изградња водовода 

Тавија – Горња Слабиња“. 

 

III 

Стицање непокретности из тачке I ове 

Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји 

уз накнаду. 

Укупна вриједност непокретности 

износи 3,00 КМ/m2 (словима: 

триконвертибилнемарке и 00/100 фенинга), што 

за потребних 380 m2 износи 1140,00 КМ 

(словима: хиљадусточетрдесетконвертибилних 

марака). 

 

IV 

Овлашћује се начелник Општине 

Костајница да на основу ове Одлуке закључи 

код нотара Уговор о купопродаји 

непокретности, по претходно прибављеном 
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мишљењу Правобранилаштва Републике 

Српске - сједиште замјеника у Приједору. 

Трошкове нотарске обраде Уговора о 

купопродаји и књижења истог у јавној 

евиденцији непокретности сноси Општина 

Костајница. 

 

V 

На непокретности из тачке I ове 

Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности 

извршиће се упис права својине и права посједа 

у корист Општине Костајница са дијелом 1/1. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-97/18.      ПРЕДСЈЕДНIК СО-е 

Датум:23.08.2018.  Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 39. став (2) тачка 9)  

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на 

сједници одржаној дана 23.08.2018. године, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома 

здравља Костајница 

 

I 
У Одлуци о оснивању Дома здравља 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број 2/95, 15/09, 11/11 и 2/16) члан 

6. став 1. мијења се и гласи: 

„Оснивачки улог и средства за рад Дома 

здравља чине основна средства чија 

књиговодствена вриједност на дан 

20.06.2018.године износе 1.329.068,88 КМ.“ 

 

II 

ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ ускладиће 

своје акте са овом Одлуком у року 30 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ 

Број:01-022-95/18.        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.08.2018.    Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу тачке XII подтачка 4. Одлуке о 

учешћу грађана у вршењу јавних послова 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:12/17), члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ број: 5/16, 5/17) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Oпштине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.08.2018. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о успостављању механизма комуникације 

одборника са грађанима – „Сат грађана“ 

 

I – САТ ГРАЂАНА 

 

1“Сат грађана” представља механизам 

којим грађани непосредном комуникацијом 

информишу одборнике о питањима, 

иницијативама и проблематици локалне 

заједнице, а одборници са друге стране 

информишу грађане о активностима и 

плановима Скупштине Општине. 

 

2.Одређују се одборници Скупштине 

Општине Костајница да одржавају “Сат 

грађана” по принципу ротације према 

хронолошком реду тимова одборника: 

 

Први тим одборника: 

 

- Славко Аврамовић, СДС – СРС РС 

- Жељко Чекић, ПДП 

- Никола Јањетовић, СНСД 

- Предраг Пилиповић - ДНС 

- Петар Боројевић - СП 

 

Други тим одборника: 

 

- Невен Ђенадија, Уједињена Српска 

- Дарко Вуруна, СНСД  

- Здравко Крњајић, ПДП 

- Марко Милашин, СДС – СРС РС 

 

Трећи тим одборника: 

 

- Вахидин Будимлић, СДП БиХ 

- Дарко Палија, СДС – СРС РС 

- Дејан Керкез, ПДП 

- Ирена Илић, СНСД  

 

Четврти тим одборника: 
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- Исмет Боснић -СДА 

- Горан Томић – НДП 

- Јасна Боројевић – ПДП 

- Драган Грубљешић – СДС-СРС РС 

 

3.Сат грађана одржава се сваке радне 

сриједе уколико има пријављених грађана, у 

вијећници зграде Општине Костајница у 

термину од 10:00 до 11.00 часова. 

 

II – МЈЕСНИ САТ ГРАЂАНА 

 

Мјесни “Сат грађана” се одржава једном 

мјесечно према систему ротације одборника за 

који се примјењују одређени тимови одборника 

из тачке 2. овог Закључка и насељених мјеста 

како слиједи: 

 

1. Костајница  

2.Тавија  

3. Петриња  

4. Мракодол  

5. Грдановац  

6.Горња Слабиња  

7. Календери  

8. Мраово Поље и Гумњани  

9. Побрђани  

10. Зовик и Подошка  

 

III – ПОСТУПАЊЕ 

 

1.Предсједник Скупштине Општине ће 

путем локалног медија и интернет странице 

Општине упознати грађане о одржавању сата 

грађана и позвати их да доставе своја питања и 

приједлоге. 

 

2.Грађани своје питање, иницијативу или 

примједбу од локалног значаја или у вези рада 

Скупштине Општине достављају секретару 

Скупштине у писаној форми најкасније два дана 

прије одржавања “Сата грађана” уз назнаку 

датума одржавања “Сата грађана” и најкасније 

седам дана прије одржавања “Мјесног Сата 

грађана”. 

 

3.У складу са Одлуком о учешћу грађана у 

вршењу јавних послова и овим Закључком, 

предсједник Скупштине ће утврдити План 

поступања са именима одборника и терминима 

одржавања сата грађана, а који ће бити објављен 

на интернет страници Општине и огласној 

плочи Општине. 

 

4.Секретар Скупштине Општине 

обавјештава поступајући тим одборника о 

заказаним темама и терминима, дан прије 

одржавања састанка. 

 

5.Тим одборника анализира разматрани 

материјал на одржаном “Сату грађана” и 

“Мјесном Сату грађана”, те утврђује основане 

приједлоге за Скупштину Општине, које 

подноси Колегију Скупштине Општине за 

наредно засједање, ради уврштавања у дневни 

ред Скупштине Општине у виду одборничких 

питања. 

 

6.Одборници су дужни организовати и 

водити евиденцију о одржаним грађанским 

сатима, а образац евиденције заједно са 

прилозима, дужни су у једном примјерку 

доставити предсједнику Скупштине најкасније 7 

дана од дана одржаног грађанског сата, док ће 

други примјерак оставити за своју евиденцију. 

 

7.У образац евиденције из предходног става 

уноси се: датум, дан, мјесец и годину, мјесто 

одржавања грађанског сата, вријеме почетка, 

предмет (тему) грађанског сата, листу учесника, 

документација која је приложена, закључке и 

вријеме завршетка грађанског сата. 

 

8.Овај Закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ и примјењиваће се од 

01.01.2019. године. 

Број:01-022-96/18.          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:23.08.2018.     Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17), члана 48. и 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница  („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17)  

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.08.2018. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Полугодишњи 

извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине Општине Костајница (период од 

01.01.- 30.06.2018. год.) који је саставни дио 

овог Закључка. 

 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  
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Број: 01-022-92/18           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.08.2018.  Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17), члана 48. и 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница  („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17)  

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 23.08.2018. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина општине усваја Годишње 

извјештаје о раду сталних радних тијела 

Скупштине Општине Костајница за 2017. 

годину (период од 01.01. - 31.12.2017. године),  

како слиједи: 

 

-Мандатско-имунитетске комисије, 

-Комисије за избор и именовања, награде и 

признања, 

-Комисије за статутарна питања, пословник и 

прописе, 

-Комисије за буџет и финансије, 

-Етичког одбора, 

-Комисије за спорт и питања младих. 

-Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са 

општинама и градовима, 

-Комисије за вјерска питања, 

-Комисије за борачка питања, 

-Комисије за послове из стамбене области, 

-Комисије за једнакост и равноправност полова, 

-Комисије за културу, заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа, 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-93/18.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 23.08.2018.   Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 

Општине Костајница дана 07.09.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

“Центар за социјални рад Костајница”, број:01-

530-5/18 од 18.06.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

Број: 02-020-1050/18                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 07.09.2018.           Драго Бундало, дипл.ек 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 

Општине Костајница дана 07.09.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној установи “Центар за социјални рад 

Костајница”, број:01-530-6/18 од 18.06.2018. 

године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

Број: 02-020-1051/18                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 07.09.2018.           Драго Бундало, дипл.ек 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 60. став 

(1) алинеја 17. и члана 79. Статута Општине 

Костајница (“Службени гласник Општине 

Костајница”, број: 5/16 и 5/17), начелник 
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Општине Костајница дана 07.09.2018. године 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама и 

другим примањима запослених у Јавној 

установи “Центар за социјални рад Костајница”, 

број:01-530-7/18 од 18.06.2018. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Костајница”. 

 

Број: 02-020-1052/18                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 07.09.2018.           Драго Бундало, дипл.ек 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Одлука о приступању изради Измјена и допуна  дијела Регулационог плана „Блок 2“ у Костајници..........1 

Одлука о стицању својине на непокретности…………………………………………………………………...2 

Одлука о  измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Костајница…………………………………3 

Закључак о успостављању механизма комуникације одборника са грађанима – „Сат грађана“....................3 

Закључак о усвајању полугодишњег Извјештаја о остваривању Програма рада СО-е за 2018. годину........4 

Закључак о усвајању Годишњих извјештаја о раду сталних радних тијела СО-е за 2017. годину.................5 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар за социјални рад Костајница“.......................................5 

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  ЈУ „Центар 

за социјални рад Костајница“................................................................................................................................5 

Одлука о давању сагласности на Правилник о платама и другим примањима запослених у ЈУ „Центар за 

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

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.



 

 

 


