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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013-321/09 

Датум:29.10.2009. 

 

На основу члана 30. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 37/05, 42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине  Костајница ( „ Службени 

гласник општине Б. Костајница“, број:12/05 и 1/07) Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана  29.10. 2009. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о стипендирању студената 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови, начин и критеријуми  додјеле стипендија редовним 

студентима на високошколским установама (као и међусобна права и обавезе даваоца и 

корисника стипендије) 

 

Члан 2. 

 Право на додјелу стипендија имају редовни студенти дефицитарних занимања на 

високошколским установама који имају пребивалиште на подручју општине Костајница 

најкраће једну годину прије подношења захтјева по конкурсу.Студенти који изгубе годину 

студија из оправданих разлога, право на стипендију стичу уписом наредне године студија. 

 Дефицитарност струке сваке године утврђује Административна служба општине 

Костајница, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности на основу прибављених оперативних података од различитих субјеката 

до 15. 05. текуће године. 

 Под субјектима из става 2. овог члана подразумијевају се привредна предузећа, установе, 

регистроване самосталне занатске и услужне радње и други облици приватног предузетништва, 

васпитно образовне установе и Завод за запошљавање Републике Српске. 

 

Члан 3. 

 Поступак додјеле стипендија, Одсјек покреће у априлу мјесецу за наредну школску 

годину. 

 Одсјек предлаже Начелнику општине структуру факултета као и укупан број и висину 

стипендија  које ће се додијелити за ту школску годину. 

 Коначан закључак о броју и висини стипендија и структури факултета доноси Начелник 

општине до 20.09.  за наредну школску годину. 
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 На основу Закључка Начелника општине, Одсјек расписује јавни конкурс за додјелу 

општинских стипендија преко средстава јавног информисања и огласне плоче у згради општине 

Костајница. 

Члан 4. 

 О приједлогу кандидата за додјелу општинске стипендије, који су учествовали на јавном 

конкурсу, одлучује Комисија за додјелу стипендија коју именује начелник општине. 

 Комисија је састављена од пет ( 5 ) чланова. 

 Комисија ради у сједницма, а приједлоге доноси јавним гласањем. 

 Приједлог Комисије се сматра усвојеним кад за њега гласа већина од укупног броја 

чланова Комисије. 

 Приликом доношења приједлога кандидата за додјелу стипендија, комисија је дужна 

поштовати критеријуме из ове Одлуке. 

 Комисија о свом раду води записник. 

 Незадовољни кандидати могу поднијети приговор  Начелнику општине у року од 8 дана 

од дана пријема обавјештења о резултату конкурса. 

 

Члан 5. 

Потребна документација за учешће на конкурсу – студенти: 

- уредно попуњена пријава, 

- увјерење о уписаној години студија, 

- увјерење о пребивалишту на подручју општине Костајница издато од Полицијске 

станице Костајница, 

- увјерење о положеним испитима са просјеком оцјена (за студенте виших година), 

- копија прве стране индекса, 

- кућна листа, 

- изјава да не користи стипендију од другог даваоца. 

 

Члан 6. 

 Стипендија се одобрава за вријеме које је Законом или Статутом образовне установе 

прописано за редовно заваршавање студија. 

 Стипендије се исплаћују од почетка до краја школске године образовне установе, а 

одобрава се за десет (10) мјесеци. 

 Редовним студентима – апсолвентима исплата траје до дана дипломирања, а најдуже 6 

мјесеци од дана уписа апсолвентског стажа. 

 Одсјек за финансије врши исплату стипендија за стипендисте на текући рачун родитеља 

– стараоца стипендисте. 

 Исплата стипендије за стипендисте – студенте врши се на текуће рачуне стипендиста. 

 Стипендиста губи право на стипендију ако једну школску годину обнови два пута.    

                                                             

Члан 7. 

Евиденцију о спипендистима на подручју општине Костајница води Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности Општине. 

Члан 8. 

 Мјесечни износ стипендије утврђује Начелник општине посебном Одлуком, а у 

различитим износима за следеће категорије: 

- студенти прве године студија 

- студенти друге и виших година студија са просјеком оцјена испод 8,00  
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- студенти друге и виших година студија са просјеком оцјена од 8,01 до 9,50 

- студенти друге и виших година студија са просјеком оцјена од 9,51 до 10,00 

 

Члан 9. 

 Стипендиста не може примати стипендију од више стипендитора. Уколико Одјељење 

које води евиденцију утврди да је стипендиста примао стипендију од других стипендиста 

обавезан је обуставити даљу исплату  и наложити враћање примљеног износа стипендије 

општине за период за који је стипендиста примао стипендију од више даваоца. 

 

Члан 10. 

 Стипендиста студент који је испунио услов за продужење стипендирања дужан је 

доставити увјерење о упису у наредну годину студија и увјерење о положеним испитима ( 

просјек оцјена ) на почетку сваке школске године а најкасније од 15. децембра текуће године. 

 У случају да стипендиста не поступи по одредби претходног става обуставља му се 

исплата стипендије. 

Члан 11. 

 Критеријум за додјелу општинских стипендија утврђују се по бодовном систему тако да 

сваки критеријум носи одређен број бодова: 

 

1.Успјех школовања за студенте I прве године 

- просјек оцјена у средњој школи од 3,50 – 3,99 ................... 10 бодова 

- просјек оцјена у средњој школи од 4,00, - 4,49 ................... 15 бодова 

- просјек оцјена у средњој школи од 4,50 – 4,99 .................... 20 бодова 

- просјек оцјена у средњој школи 5,00 .................................... 25 бодова 

 

2. Критерији успјеха школовања за студенте II и виших година: 

 - просјек оцјена на факултету од 6,00 - 6,99 ..................... 5 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 7,00 – 7,49 ....................10 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 7,50 – 7,99 ....................15 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 8,00 – 8,49 ....................20 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 8,50 – 8,99.....................25 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 9,00 – 9,49 ....................30 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 9,50 – 9,90 ....................35 бодова 

 - просјек оцјена на факултету од 9,91 – 10,00 ................... 40 бодова 

 

3. Процјена прихода по члану домаћинства: 

- студенти чији чланови уже породице немају прихода ................. 25 бодова 

- студенти чији укупан приход по члану домаћинства износи до 200 КМ ............... 

............................................................................................... 20 бодова 

-  студенти чији укупан приход по члану домаћинства износи од 201 до 350 КМ 

............................................................................................................... 15 бодова 

-  студенти чији укупан приход по члану домаћинства износи од 351 до 500 КМ 

............................................................................................................... 10 бодова 

-  студенти чији укупан приход по члану домаћинства износи преко  500 КМ 

...............................................................................................................  5 бодова 

 

4. Дјеца погинулих и несталих бораца ............................................. 10 бодова 
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5. Дјеца инвалида рата од I до V категорије ....................................   5 бодова 

 

6. Корисници социјалне помоћи .......................................................   5 бодова 

 

 Уколико два или више кандидата  имају исти број бодова, предност код додјеле 

стипендија имаће кандидат са већим просјеком оцјена. 

 Кандидати који конкуришу за додјелу стипендија, морају испуњавати следеће услове: 

- да су држављани БиХ, 

- да имају пребивалиште на територији општине Костајница у задњих годину дана, 

 

- да су редовно уписани на факултет или средњу школу ( III  и IV разред гиманзије) 

 

Члан 12. 

 Записник о раду Комисије са приједлогом листе кандидата за додјелу општинске 

стипендије, Комисија доставља Начелнику општине, који доноси коначан акт о додјели 

стипендија до10.10. за наредну школску годину. 

 Начелник општине закључује уговоре о стипендирању са кандидатима  којима је додјељена 

општинска стипендија,а  којим се регулишу права и обавезе између стипендитора и 

стипендисте. 

 Стипендиста није обавезан да врати стипендију ако стипендитор раскине уговор, а 

његову  обавезу стипендирања не преузме други стипендитор. 

 

Члан 13. 

 Стипендиста је дужан да се стави на располагање стипендитору у року од  30 дана од 

дана завршетка школовања. 

 Ако стипендитор искаже потребу за ангажовањем, стипендиста је обавезан  да након 

истека приправничког стажа проведе на раду онолико времена колико је примао стипендију. 

 Уколико у року 90 дана од дана стављања на располагање стипендитору не буде 

распоређен и примљен на рад, стипендиста није дужан да врати стипендију нити стипендитор 

има других обавеза по основу радног ангажовања. 

 

Члан 14. 

 О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, Одсјек за привреду и друштвене дјелатности Административне службе општине 

Костајница. 

Члан 15. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Скупштине општине Костајница 

број: 01-013-1279/03 од 31.10. 2003. године. 

 

Члан 16. 

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

општине  Костајница“ 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                          Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-327/09 

Датум:29.10. 2009  

 

    На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 37/05, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Б. Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 29.10.2009 године донијела: 

 

О Д Л У К У 
О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

     Овом Одлуком покреће се процес ревизије Стратешког развојног плана општине Костајница 

у складу са постојећим законским оквиром. 

 

Члан 2. 

     Партнер општини Костајница у процесу планирања и ревизије Стратешког развојног плана је 

UNDP-ILDP. 

Члан 3. 

     Процес планирања локалног развоја ће бити заснован на принципима oдрживог развоја и 

социјалне укључености у складу стандардизираном методологијом за планирање локалног 

развоја у БиХ. 

 

Члан 4. 

     Процес ревизије Стратешког развојног плана општине Костајница траје 12 мјесеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке, а у случају потребе може бити и продужен. 

 

Члан 5. 

     Задужује се Начелник општине да, као, други корак у иницирању процеса планирања, 

именује општински развојни тим (ОРТ) за вођење процеса планирања. 

     Општински развојни тим (ОРТ) је оперативно, извршно и кординационо тијело задужено за 

вођенје процеса планирања на општинском нивоу, те представља комуникацијску везу са 

другим општинским тијелима (СО-е, Начелник, социо-економски субјекти и др.) 

     ОРТ се састоји од 7-15 општинских стручњака за све секторе од значаја за развој општине. 

 

Члан 6. 

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

Костајница“. 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

       Петар Боројевић             
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РEПУБЛИКА СРПСКА                                                              

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-328/09 

Датум:29.10.2009  

 

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

број: 101/04,37/05, 42/05 и 118/05) и члана 56. Статута Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Б. Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина Општине Костајница је на сједници 

одржаној дана 29.10.2009 године донијела: 

 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА 

 

 

Члан 1. 

     Члан 3. ове Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и 

фондацијама, број:01-013-72/07 од 29.03.2009 год., се брише, а нови гласи: 

 

     „Средства планирана буџетом општине Костајница, за програмске активности субјектима 

регистрованим као удружење или фондација додјељују се на основу јавног конкурса који се 

расписује до краја октобра текуће године за наредну годину. 

     Сваки конкурс треба да садржи: 

- ко има право пријаве, 

- услове за кориштење пријаве, 

- гдје се може добити упутство, критерији и пријава за финансирање, 

- рок подношења пријава, 

- висину средстава, 

- програмске циљеве, 

- појединачне грантове удружења или фондација. 

 

Члан 2. 

     У члану 7. став 1. Одлуке, додаје се нова алинеја 13. која гласи: 

     - воде 

     Досадашња алинеја 13., постаје алинеја 14. 

 

Члан 3. 

     Члан 22. Одлуке се брише, а нови гласи: 

     „Стручни сарадник задужен за сарадњу са невладиним организацијама је дужан у року од 30 

дана од дана потписивања уговора о додјели средстава да покрене поступак преноса средстава у 

укупном износу или ратама чији су износи и рокови прецизирни уговором. 
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Члан 4. 

     Члан 23. Одлуке се брише, а нови гласи. 

 

     „Стручни сарадник задужен за сарадњу са невладиним организацијама добија периодичне 

извјештаје о активностима везаним за пројекте од удружења и фондација којима су додијељена 

средства за пројекте, на основу којих даје примједбе и сугестије. 

     Његова дужност је да прати имплементацију пројекта и динамику исплате“. 

 

Члан 5. 

 

     Члан 24. Одлуке се брише, а нови гласи: 

 

     „Стручни сарадник задужен за сарадњу са невладиним организацијама, на основу извјештаја 

невладиних организација о имплементацији пројекта, у сарадњи са службом за буџет, учествује 

у изради финансијског извјештаја и доставља га Начелнику општине који подноси извјештај 

Скупштини општине. 

     Скупштина општине разматра и усваја (да/не) финансијски извјештај. 

 

Члан 6. 

 

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

Костајница“. 

 

 

                                                                                          Предсједник СО-е 

                                                                           Петар Боројевић, инг. 
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РEПУБЛИКА СРПСКА                                                             

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-326/09 

Датум:29.10.2009  

 

 

  На oснову члана 6. тачка 1. Закона о министарским,владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске „број:41/03) и члана 56. Статута 

Општине Б. Костајница („Службени гласник Општине Б. Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 

Скупштина Општине Костајница је на сједници одржаној дана 29.10.2009 године донијела: 

 

 

ОДЛУКУ 
о поништењу јавног конкурса 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се поништава дио Јавног конкурса за избор и именовање директора 

предузећа и установа којих је оснивач општина Костајница бр.01-013-201/08 објављеног у 

Дневном листу „ Глас Српске“ дана 20.08.2008 год. и у „Службеном гласнику РС“,број: 77/08, 

због утврђених формално –правних недостатака ,те због неусклађености истог са Законом о 

библиотечкој дјелатности и Статутом  јавне установе  Народна библиотека „ Невенка 

Станисављевић“. 

Члан 2. 

 Поништењем јавног конкурса за избор и именовање директора НБ „ Невенка 

Станисављевић“ стављају се ван снаге и: 

- Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора НБ „ Невенка 

Станисављевић“бр. 01-013-206/08, 

- Oдлука о попуни упражњеног мјеста директора НБ“Невенка Станисављевић“,број: 

01-013-207/08. 

 

Члан 3. 

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

општине Костајница“ . 

 

 

 

 

 Предсједник СО-е 

                                                                             Петар Боројевић, инг 

                                                                                    . 
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РЕПУБЛИКА СРСКА                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана  6. став 2. и став 4., а у вези са чланом   7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима  Републике Српске („Службени  гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 53. Закона о библиотечкој дјелатности ( „ Службени гласник Републике 
Српске“број:52/01и39/03),члана18.став1СтатутаНБ“НевенкаСтанисављевић“С.Костајница,број:0
1/02-4/95    и члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана 
29.10.2009. године  донијела је:  

 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за  избор  и именовање    директора  

Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком  ближе се утврђују  услови и критерији  за избор и именовање директора  
Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ Костајница. 
 Под критеријима  за избор и именовање из претходног става   сматрају се : степен 
образовања, стручно звање, радно искуство и други услови и стандарди утврђени Законом  о 
министарским, владиним  и другим  именовањима РС ,Статутом  и  овом  Одлуком, а који су 
битни за правилно и успјешно вршење функције. 
 

Члан 2. 
 Кандидати за функцију  из тачке 1. ове Одлуке морају испуњавати  опште    и посебне 
критерије  и услове утврђене Законом   о министарским, владиним и другим именовањима   
РС,Статутом установе и овом Одлуком. 
 
 I ОПШТИ КРИТЕРИЈИ: 
  - да је држављанин Републике Српске,  БиХ, 
  - да је старији од 18 година, 
  - да има општу здравствену способност, 

-да  није отпуштен из државне службе на било ком нивоу власти у  БиХ (било на 
нивоу државе  или ентитета), као резултат  дисциплинске мјере на било којем нивоу 
власти у  РС  у периоду од три године  прије објављивања  јавног  конкурса; 

-да није осуђиван за кривично дјело  безусловну казну затвора  од најмање шест 
мјесеци или кажњива дјела  која га чине неподобним за обављање послова директора, 

-да се против тог лица не води кривични поступак, 
-да не служи казну изречену од стране Међународног  суда за бившу Југославију 

и да није под оптужницом тог суда  , а да се није повиновао  налогу да се појави пред 
судом.  

 
II ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ: 
 

 - висока стручна спрема друштвеног смјера;  
       - најмање 3 године радног искуства у области културе; 
       - организационе способности; 
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       -кандидат не може  обављати дужност,активности  или бити на положају  који 

доводи до сукоба интереса. 
  

Члан 3. 
 Директора ,на основу  проведеног конкурса и приједлога  комисије за избор,  именује 
Скупштина општине Костајница. 

Члан 4. 
 Скупштина општине именује комисију  за избор у складу са  критеријима  утврђеним 
овом Одлуком. 

Члан 5. 
 У комисију за избор  именоваће се лица која  имају професионално знање на истом или 
вишем нивоу  за које се спроводи поступак избора , те лица која су упозната са одредбама  
Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине именује комисију за избор која се састоји од пет чланова. 
 У саставу ове комисије именују се три члана  из реда службеника  у Административној 
служби  општине, а два члана  из реда лица која испуњавају  услове утврђене чланом 5. ове 
Одлуке. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу ове  Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критерија за  
избор  и именовање    директора  Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ бр. 01-013-
206/08. од 06.08.2008. године. 
 

Члан 8. 
 Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-330/09. 
Датум:29.10. 2009.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                       Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА          
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  56.Статута  
општине Б.Костајница („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  
општине  Костајница на сједници  одржаној дана 29.10.2009. године  донијела је:  
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за провођење поступка  избора директора 

НБ“Невенка Станисављевић“ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком  регулишу се услови и поступак за именовање комисије за избор у сврху 
провођења поступка  попуне упражњеног мјеста директора  НБ“Невенка Станисављевић“. 

Члан 2. 
 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 
директора НБ“Невенка Станисављевић“   Костајница , након расписаног конкурса у следећем 
саставу:  

1. Свјетлана Бајалица, предсједник, 
2. Љиљана Слијепчевић,члан, 
3. Анђелко Ераковић,члан, 
4. Емина Мушић,члан, 
5.   Бранка Рисојевић,члан 

Члан 3. 
 Задатак комисије за избор је да размотри приспјеле  пријаве на конкурс, да 

сачини листу  са ужим избором кандидата који испуњавају  критерије за избор, по потреби 
прикупи додатне  податке о кандидатима , обави интервјуе са кандидатима  и након тога  
предложи ранг-листу кандидата  СО-е на разматрање и доношење коначне одлуке  о избору и 
именовању директора  НБ“Невенка Станисављевић“. 

Члан 4. 
 У спровођењу поступка за избор директора,  Комисија за избор провјерава и утврђује 
редослијед кандидата на основу стручне способности. 
 

Члан 5. 
 Комисија за избор  престаје са радом даном  именовања директора НБ“Невенке 
Станисављевић“ Костајница. 

Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о попуни упражњеног мјеста 
директора  НБ“Невенка Станисављевић“Костајница, бр.01-013-207/08. од 06.08.2008. године. 
 

Члан 7. 
 Ова  одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
Број : 01-013-329/09. 
Датум:29.10. 2009.                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРСКА          
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 На основу  члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана   
29.10.2009. године  донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се  висина закупнине пословних просторија и локала којих је 
општина Костајница власник или корисник,  а која се издају у  закуп физичким и правним 
лицима. 
 

Члан 2. 
 Почетна цијена   закупнине  пословних просторија и локала kојих је општина Костајница 
власник или корисник  износи 10,00 КМ /м². 
 

Члан 3. 
 Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге закључак бр. 00/02-513/99. од 
14.05.1999.године. 
 
 

Члан 4. 
 Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у  „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-323/09. 
Датум:29.10. 2009.                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 На  основу члана 23. Закона о грађевинском земљишту (« Службени гласник Републике 

Српске», број 112/06) , члана 42. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник 

општине Костајница», број: 12/09) и члана 56. Статута општине Костајница («Службени гласник 

општине Костајница», број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на сједници 

одржаној дана 29.10.2009. године донијела следећу 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА  

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за обрачун накнаде уређењa градског 

грађевинског земљишта.  

Уколико за одређено подручје (зону) буде донешен програм уређења градског 

грађевинског земљишта базна цијена се неће примјењивати за то подручје(зону). 

Члан 2. 

На основу извршене анализе просјечне цијене на припремању и опремању градског 

грађевинског земљишта по метру квадратном, те постојећег Законског рјешења– којим је 

предвиђено да се износ накнаде утврђује по јединици корисне површине објекта који се гради 

на грађевинској парцели, утврђује се базна цијена по зонама како слиједи: 

 

      -     I  зона базна цијена износи ------------------- 32,39 КМ /м2  

- II  зона базна цијена износи------------------- 25,91 КМ / м2 

- III зона базна цијена износи -----------------   20,72 КМ/ м2 

- IV зона базна цијена износи -----------------  16,57 КМ/м2 

- V  зона базна цијена износи------------------- 13,25 КМ/ м2 

- VI зона базна цијена износи ------------------ 10,60 КМ/м2 

 

Члан 3. 

Базна цијена за обрачун накнаде уређења градског грађевинског земљишта из претходног 

члана примјењиваће  се до 31.03.2010. године, до када је Скупштина општине дужна утврдити 

вриjедност базне цијене за наредну годину односно донесе програм уређења градског 

грађевинског земљишта. 

Члан 4. 

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

општине Костајница». 

 

 

Број: 01-013-325/09                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Датум:29.10. 2009. године                                                  Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-322/09. 

Датум, 29.10.2009. 

 

 На  основу члана 17., члана 21. став 4., члана 29. став 2. и члана 39.став 1. Закона о  

грађевинском земљишту (« Службени гласник Републике Српске», број 112/06)  и члана 56. 

Статута општине Костајница («Службени гласник општине Костајница», број: 12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној дана 29.10.2009. године донијела 

следећу 

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ  

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 

 У Одлуци  о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09), у члану 37.став 2. умјесто текста .... „Одјељење за привреду, финансије  и друштвене 

дјелатности,“..... треба да стоји: .......“надлежни орган,“.... 

 

Члан 2. 

 У члану 38.став 1.умјесто текста ....“Одјељење за привреду, финансије  и друштвене 

дјелатности,“........треба да стоји : ..... „надлежни орган,“.... 

 

Члан 3. 

 У члану 48.став 1.алинеја 1.брише се текст ....“са тротоаром,“...., а умјесто бројке     „20 

%“ треба да стоји: „30 %“. 

 У члану 48. став 1. алинеја 2. брише  се текст.....“пут без и задње слово у ријечи 

тротоара,“......., а умјесто бројке  „15 % „ треба да стоји  „ 5 % „. 

 

Члан  4. 

 У члану 65. став 1. иза ријеч .... „општине“ додаје се текст .... „ и земљиште уз 

магистрални  и регионални пут у ширини  од 100 м са обје стране пута, уз прибављене 

сагласности  надлежног органа или предузећа“. 

 

Члан 5. 

 У члану 66.став 1.иза бројке ....0,50 %“..... брише се ....“ % „. 

 

Члан 6. 

 У члану 67. став 1. умјесто бројке .... „64 „.....треба да стоји ....“48,“.... 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа  на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине 

Костајница». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Петар Боројевић, инг. 



Број 13 03.11.2009. Службени гласник општине Костајница  странa 15 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

                На основу члана 50., 55. и 67. Закона о уређењу простора ( «Службени гласник 

Републике Српске» - Пречишћени текст- број: 84/02, 14/03,112/06 и 53/07) и члана 56. Статута 

општине Костајница («Службени гласник општине Костајница», број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина 

општине Костајница је на сједници одржаној дана 29.10.2009. године донијела следећу 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНИ  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА «БЛОК 2» 

I 

Приступа се измjени дијела Регулациог  плана «Блок 2»( у даљем тексту: План). 

Измјеном Плана ће бити обухваћен простор означен са к.ч. 756/1, укупне површине 3077 м2. 

Носилац израде измјене плана дужан је да прије усвајања измјене плана достави идејно- 

архитектонско- урбанистичко рјешење које ће бити основ за израду измјене Регулационог плана. 

II 

Плански период (члан 55. став 3. Закона о уређењу простора и Правилника о садржају 

планова) је период важећег регулационог плана «Блок 2» 

III 

Носилац припреме измјене Плана је Одјељење за општу управу, општине Костајница, а 

носилац израде измјене Плана одредиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

IV 

Нацрт измјене Плана ставиће се на јавни увид и стручну расправу у просторијама 

општине Костајница (Одјељење за општу управу) и на погодним мјестима у граду. 

Приједлог измјене плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине по 

завршетку јавног увида и стручне расправе. 

Уз приједлог Плана, носилац припреме  и Начелник општине ће поднијети приједлог 

одлуке о доношењу измјене Плана , са потребним образложењима. 

У образложењу приједлога одлуке о доношењу измјене Плана носилац припреме 

обавјештава о примједбама и приједлозима који су току јавног увида и стручне расправе 

прикљупне на нацрт Плана, те даје стручно образложење о примједбама и приједлозима који су 

прихваћени. 

V 

Средства за израду измјене  Плана обезбједиће општина Костајница. 

VI 

Разлог за измјену дијела регулационог плана «Блок 2» на предметној површини је 

усклађивање стања у катастарском операту са стањем у земљишно-књижним операту, а у складу 

са Одлуком Скупштине општине Костајница, број 01-013-303/09 од 29.09.2009. године. 

VII 

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

општине Костајница. 

 

Број: 01-013-324/09                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Датум: 29.10.2009. године                                                              Петар Боројевић,инг. 



Број 13 03.11.2009. Службени гласник општине Костајница  странa 16 

РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби  („Службени гласник  РС“, 
број: 68/07) , члана 4. тачка 2.Закона  о  министарским, владиним и другим 
именовањима  РС („Службени гласник РС“, број: 41/03)  и члана 56. Статута  општине 
Б.Костајница  („Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина  
општине  Костајница на сједници  одржаној дана  29.10.2009 године  донијела је : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  вршиоца дужности директора  

 НБ“Невенка Станисављевић“ 
                                                  Костајница 

 
 
 
 

1.Светлана Ђурђевић, дипл.политолог,  именује се за вршиоца дужности  
директора  Народне библиотеке“Невенка Станисављевић“ Костајница. 
 

2.Именовање вршиоца дужности директора НБ“Невенка Станисављевић  
Костајница  трајаће до попуне  овог упражњеног мјеста  уз претходно спроведену 
процедуру   јавног конкурса. 

 
 3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-333/09. 
Датум:29.10.2009.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
         Петар Боројевић,инг.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-332/09 

Датум: 29.10.2009 год. 

 

 

 

 На основу члана 69. и 70. Пословника Скупштине општине Костајница ( „Службени 

гласник општине Костајница ,број: 12/09) ,члана 38. и 56. Статута општине Б.Костајница 

(„Службени гласник општине Б.Костајница „број:12/05),Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној дана 29.10.2009 године донијела је : 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О измјени и допуни Рјешења о избору 

Комисије за спорт и питања младих 

 

 

 

 1.У члану 1. Рјешења о избору Комисије за спорт и питања младих ,број: 01-013-305/09 

од 12.12.2009, тачке 4 и 5 се мијењају,те умјесто : 

 

4.Борислав Гарача,члан 

5.Дијана Човић,члан 

 

треба да стоји: 

 

4.Милан Малинић,члан 

5.Горан Томић,члан 

 

 

 

 2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

 

 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                 Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-331/09 

Датум: 29.10.2009 год. 

 

 

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

Б.Костајница „број:12/05),Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 

29.10.2009 године донијела је : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за утврђивање назива 

нових улица у општини Костајница 

 

 

1. Именује се Комисија за утврђивање назива нових улица  у  општини Костајница, у сљедећем 

саставу: 

  

                 1.Остоја Кантар,предсједник, 

                 2.Душко Бекић,члан 

      3.Здравко Крњајић,члан 

                 4.Вахидин Будимлић,члан 

      5.Ефраим Подиновић,члан 

      6.Бранка Рисојевић,члан 

      7.Мирсад Икановић,члан 

 

2. Задатак именоване Комисије је да у сарадњи са Одсјеком за урбанизам и стамбено – 

комуналне послове Административне службе општине предузме све потребе активности у циљу 

додјеле назива новим улицама на подручју општине Костајница. 

 

 

3.Задужује се Комисија из тачке 1. овог рјешења  да  Одлуку у  форми нацрта  достави 

Скупштини општине на разматрање и усвајање.  

 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања   у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ . 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  
 
 
 
 На основу члана  56.Статута  општине Б.Костајница („Службени гласник општине 
Б.Костајница“, број: 12/05), Скупштина  општине  Костајница на сједници  одржаној дана  
29.10.2009 године  донијела је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Скупштина  општине прихвата  Информацију  о стању у области здравства и 
социјалне заштите на подручју општине Костајница. 
 
 
 2.Саставни дио овог закључка  су Информација  о стању у области здравства и 
Информација о стању у области социјалне заштите. 
 
 
 3.Овај  закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  општине Костајница“. 
 
 
 
 
 
Број : 01-013-334/09.                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум, 29.10.2009.         Петар  Боројевић,инг. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 
 
ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
         Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 


