
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
Бр. 4/10 

Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  1 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 30. Закона о локалој самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 117/05) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Бос. Костајница“, број:12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 30.03.2010. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 
o заједничком улагању на проширењу  

Српског православног гробља „Чекиновац 
 
 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком се регулише заједничко улагање општине Костајница и Српске 

православне црквене општине Костајница на проширењу Српског православног гробља 
„Чекиновац“ у Костајници.  

Члан 2. 
Путем заједничког улагања на гробљу „Чекиновац“ оствариће се имовинско-правни 

односи и управљачки однос 49:51 у корист Српске православне црквене општине 
Костајница. 
 Члан 3.  

Општина Костајница је из кредитних средстава осигурала финансијска средства у 
износу од 80.000,00 КМ (осамдесетхиљада конвертибилних марака) за: 

- Откуп 5000 м2  земљишта како би се извршило проширење постојећег гробља 
„Чекиновац“, 

- Ограђивање гробља „Чекиновац“, и уређења  паркинг простора, 
- Уређивање платоа за организовање сахрана, 
- Трасирање парцела са гробним мјестима и трасирање путића између парцела. 

 
II ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ 

Члан 4. 
Општина се обавезује да изради изведбени пројекат за проширење и изградњу 

Српског православног гробља „Чекиновац“, те да изда потребне дозволе и сагласности. 
 

Члан 5. 
Општина ће израдити и усвојити регулациони план за Српско православно гробље 

„Чекиновац“. 
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III ОБАВЕЗЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ  ОПШТИНЕ У КОСТАЈИЦИ 
 

Члан 6. 
Српска православна црквена општина у Костајници се обавезује да припреми 

пројекат капеле са мртвачницом. 
Члан 7. 

  Српска православна црквена општина у Костајици се обавезује да  осигура 
преостала потребна финансијска средства за изградњу и уређење капеле 

 
IV РУКОВОЂЕЊЕ 

Члан 8. 
Гробљем „Чекиновац“ руководи Српска православна црквена општина Костајница. 

 
Члан 9. 

Управљање гробљем врши Управни одбор Српског православног гробља 
„Чекиновац“ који се састоји од пет (5) чланова кога сходно члану 2. ове Одлуке 
сачињавају три (3) члана  именована од стране Српске православене црквне општине у 
Костајици и два (2) члана именована од стране општине које именује Начелник општине.    
 

Члан 10. 
Сва гробна мјеста на Српском православном гробљу  „Чекиновац“ закупљују се од 

01.04.2010. године  
Члан 11. 

Овлашћује се Начелник општине да потпише Уговор  о заједничком улагању на 
проширењу српског православног гробља „Чекиновац“ са Српском православном 
црквеном општином Костајница 
 

V УПРАВНИ ОДБОР 
Члан 12. 

Управни одбор Српског православног гробља „Чекиновац“ има следеће надлежности: 
- Утврђује цијену гробног мјеста, 
- Утврђује годишњу таксу за одржавање гробља, 

- Доноси Правилник о раду Управног одбора, 
- Доноси годишњи програм рада, 
- Доноси финансијски план, 
- Одлучује о битним питањима за функционисање Српског православног гробља 

„Чекиновац“ 
- Информише једном годишње Скупштину општине о свом раду.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
Број:01-013-112/10                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум 30.03.2010                     Петар Боројевић, инг 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-013-109/10 
Датум : 30.03.2010. год. 
 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник 
Републике Српске “, број: 101/04, 42/05 и 118 /05) и члана 56. Статута општине Б. 
Костајница ( „ Службени гласник општине Б.Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.03.2010 године: 
доноси слиједећу : 

 
 
 

О Д Л У К У 

 
 

Члан 1. 
 

 Оснивачки улог и средства за рад Јавног предузећа „ Радио Костајница“ 
чине основна средства чија књиговодствена вриједност на дан 31.12.2009. године 
износе 40. 810,67 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном 
гласнику општине Костајница „ 

 
  
 
 

 
 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК  
               Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-013- 118/10 

Датум:  30.03.2010.године 

 

 

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

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 56. Статута општине Б. Костајница („Службени 

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

одржаној дана 30.03.2010. године доноси : 

 

 

 

О Д Л У К У 
О ПЛАНУ РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКАТА – АУТОПРАОНЕ, АУТОРАДИОНИЦЕ 

И ПРОДАВНИЦЕ 

 

 
                                                      Члан 1. 

 

 Усваја се План размјештаја привременог објеката – аутопраоне, ауторадионе и 

продавнице  са урбанистичко-техничким условима за изградњу и постављање и графичким 

прилозима. 

 

 

                                                                              Члан 2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је План размјештаја привременог објеката  за изградњу и 

постављање са  графичким прилогом. 

 

 

                                                                                Члан 3. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                         Петар Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

-НАЧЕЛНИК 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење за општу управу 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне  послове 

Број:03-36-50/10 

Датум: 23.03.2010. године 

 

 

 

 На основу члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/09 и 13/09) Одјељење за општу управу, Одсјек  за урбанизам и стамбено-

комуналне послове, административне службе, општине Костајница, предлаже слиједећи 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА-АУТОПРАОНЕ, АУТОРАДИОНЕ 

И ПРОДАВНИЦЕ НА К.Ч.818 К.О. КОСТАЈНИЦА 

             

 

 
 

 

Инвеститор: Слијепац Миле, Ранка Шипке бб, Костајница, 
 

Врста објекта: Привремени објекат- аутопраона, ауторадиона и продавница 

 

Мјесто постављања: улица Ранка Шипке, Костајница 

 

Локација: к.ч. 818 ,       К.О. Костајница 

 

 

 

 

 

 

 

Костајница, Март 2010. годинe 
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УВОД 

 

На основу поднесеног захтјева за издавање урбанистичке сагласности за изградњу-

постављање привременог објекта(аутопраоне, ауторадионе и продавнице), димензија 

30,00 х 8,00 м, од стране Слијепац Миле из Костајнице, на земљишту означеном са к.ч. 

818, к.о. Костајница, површине 822 м2, у посједу Слијепац Миле, на којем се тренутно 

налази паркиралиште а на основу члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Костајница“, број 12/09 и 13/09), је предвиђено да се привремени 

објекти могу  постављати тек након достављања плана размјештаја за постављање –

изградњу привремених објеката од стране надлежног органа за послове  урбанизма, а 

којег усваја СО-е. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Надлежни орган (Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове)је  запримио 

захтјев за издавање урбанистичке саглласности за постављање-изградњу привременог 

објекта- аутопраоне, ауторадионе и продавнице, под бројем 03-364-15/10. Разматрајаћи 

поднесени захтјев овај орган је установио да није у могућности рјешити поднесени захтјев 

на основу важеће планске документације –Регулациони план Блок 1 из разлога што 

усвојеним планским  документом на предвиђеној локацији није предвиђена изградња – 

постављање привременог објекта. 

На предвиђеној локацији важећим планским актом је предвиђена изградња 

паркиралишта. Међутим законом је дата могућност за  постављање  привремених 

објеката уз услов да се одреди тачан број година трајања привременог објекта и 

уклањање привременог објекта без права накнаде након истека одобрења на које гласи 

одобрење односно до привођења земљишта трајној намјени у конкретном случају 

изградње паркиралишта како је предвиђено недавно усвојеним регулационим планом 

Блок 1. 

 Одлуком о грађевинском земљишту (члан 22. Одлуке) је предвиђено да орган 

предложи план размјештаја а СО-е  усваја предложени план. 

 Овдје се ради о захтјеву странке Слијепац Миле, који је доставио и идејни пројекат 

за привремени објекат а орган је на основу тога урадио план размјештаја и урадио 

графички прилог који је саставни дио овог плана размјештаја. 

Важно је напоменути да за овакву врсту објеката (аутопраона, ауторадиона) је 

потребно прибавити и остале сагласности и дозволе предвиђене законом 

(водопривредна, противпожарна, комунална, електроенергетска и друге), а значајно ће се 

смањити број паркиралишних мјеста на подручју града. 
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Г Р А Ф И Ч К И    П Р И Л О Г 

 

 

 

1. Копија  катастарског плана предметне парцеле,    Р =1 : 1000 

 

 

2. Копија катастарског плана са уцртаним полажајем будећег 

привременог  пословног објекта  Р = 1: 1000, 

 

 

3. Извод из важећег регулационог плана „Блок 1 „ са уцртаним 

положајем будећег привременог пословног објекта, Р =1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  8 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-116/10. 
Датум:30.03.2010. год. 
 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б.Костајница“, бр. 12/05 и 1/07) , Скупштина општине на сједници 
одржаној дана 30.03.2010. године доноси слиједећу : 

 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 
1. Прихвата се Информација о изради Урбанистичког и статусу 

регулационих планова општине Костајница 
 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о изради Урбанистичког и 

статусу регулационих планова општине Костајница. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ 
„Службеном гласнику општине Костајница „ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

АДМИНИСТРАТИВНА  СЛУЖБА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
 

О  ИЗРАДИ  УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА    И 

СТАТУСУ  РЕГУЛАЦИОНИХ  ПЛАНОВА 

ОПШТИНЕ  КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 
У  Костајници, 

22.03.2010.године  
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Ретроспектива  активности од приступања изради плана 

 Како би орган задужен за израду ове информације и корисници 

информације добили потребне податке  о предузетим  активностима на изради 

Урбанистичког плана, приступило се прикупљању података  од потписивања 

Уговора између Министарства за урбанизам стамбено комуналне дјелатности, 

грађевинарство и екологију Републике Српске и Урбанистичког завода Републике 

Српске закљученог  1999. године, а везано за урбанистички план, до момента 

припреме ове информације. 

 Ток  активности видљив је кроз сљедеће податке: 

- 31.03.1999. године потписан уговор између Министарства за урбанизам, 

општине Костајница и Урбанистичког завода РС за израду урбанистичке 

документације (урбанстичког плана и регулационих планова). Урбанистички 

план је планиран за плански период од 2002. до 2015. године, 

- у јулу 1999. године достављени регулациони планови (регулациони план за 

насеље у централној градској зони и регулациони план за насеље на 

локалитету „Тавија“), чиме је један дио уговорног односа реализован, 

- 24.08.2001. године потписан анекс I  уговора везано за израду планова са 

тематиком регулисања рокова и финансијиског односа, 

- 19.09.2001. године је донесена Одлука о изради Урбанистичког плана 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 6/01) и именовани носиоци 

припреме и носиоци израде плана, 

- Именован савјет за израду плана од 20 чланова, 

- 27.07.2006. године достављен прелиминарни концепт Урбанистичког плана 

Костајница 2005 – 2020, представницима општине и Савјету за израду 

плана 

- 11.08.2006. године Урбанистичком заводу од стране Савјета за израду 

плана, општине Костајница достављене „Основне примједбе и приједлози 

на концепцију УП Костајница „. 

- 21.07.2008. године потписан анекс II уговора о повећању обухвата плана са 

318,74ха на 705,54 ха и одређују се нови рокови до усвајања плана. 

Овдје је неопходно констатовати да до испуњавања уговором датих рокова 

није дошло, иако је финансијска конструкција за завршетак ове активности 

постојала. 
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- Након овог периода није било неких већих активности све до 27.02.2009. 

године када је извршена посјета од стране представника општине 

Костајница Урбанистичком заводу. Приликом посјете разговарано је о 

наставку активности на изради урбанистичког  плана и  договорен је посјет 

радног тима општини Костајница. исти  је одржан у марту мјесецу 2009. 

године (наставак активности је повезан са плаћањем израде пројектне 

документације за проширење водоводне мреже  Петриња, Грдановац, 

Тавија и Мракодол, што је од стране општине Костајница уредно измирено). 

 

Потребне активности 

 Из изнесеног је видљиво да активности око израде плана трају преко десет 

година, такође је позната чињеница да је важећи Урбанистички план усвојен прије 

25 година, све ово нас обавезује на интезивирање активности ка завршетку 

започете активности.  

 Исто ће се реализовати: 

- Извршеним именовањем новог савјета за израду плана. 

- По успостављању функционалног стања у Урбанистичком заводу, 

остварити директне контакте са одговорним лицима носиоца израде. 

- У складу са анексом 2 поменутог анекса уговора, захтјевати реализацију 

потребних активности од стране носиоца израде и уједно затворити 

финансијску конструкцију пратећи реализацију уговореног или уговарањем  

анекса 3 уговора. 

- По приступању реализацији усвојити достављени нацрт Плана, провести 

што ширу јавну расправу како би приједлог Плана у коначној верзији био 

што квалитетнији. 

- У међувремену прибавити потребне сагласности и мишљења. 

- Планом обухватити период од 2010. до 2025. године, а уједно ускладити 

планске акте са већ усвојеним планским актима на нивоу републике и 

општине. 
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Регулациони планови 

 

 Како су активности око регулационих планова за подручје општине 

Костајница биле или су тренутно актуелне, тј. у фази усвајања или су у фази 

израде Елабората по усвајању, у кратким цртама ће се констатовати стање и 

статус регулационих планова. 

 Регулациони план „Блок 1“ – усвојене су измјене и допуне регулационог 

плана, од стране носиоца израде достављен је елаборат о извршеним измјенама 

и допунама. 

 Регулациони план „Блок 2“ – усвојене су измјене и допуне у дијелу блока 

кроз измјене и допуне у Блоку 1, у овом блоку је по Уговору од 11.12.2006. године 

бр. 02-020-2320/06 била  предвиђена ревизија, али исти није реализован током 

претходног периода. 

 Регулациони план „Блок 3“ – предложене измјене и допуне су у фази 

приједлога, а након спроведеног јавног увида. 

 Нови регулациони план „Православно гробље Чекиновац“- је у фази 

приједлога, а након спроведеног јавног увида. 

 

Информацију припремили: 

          Шеф Одсјека:                                                                   Начелник Одјељења 

 Анђелко Ераковић, проф. с.р.                                            Тања Деветак, дипл.прав.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-113/10. 
Датум:30.03.2010. год. 
 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б.Костајница“, бр. 12/05 и 1/07) , Скупштина општине на сједници 
одржаној дана 30.03.2010. године доноси слиједећу : 

 
 
 

О Д Л У К У 

 
 
 

1. Прихвата се Информација о информисању грађана општине 
Костајница коју је припремио Самостални стручни сарадник за 
друштвене дјелатности,људске ресурсе и односе с јавношћу. 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о информисању грађана 

општине Костајница. 
 

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 СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ИНФОРМИСАЊУ ГРАЂАНА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСТАЈНИЦА 19.03.2010. год. 
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Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној 

служби општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број:17/09) у 

оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Одсјек за привреду и друштвене 

дјелатности систематизовано је радно мјесто Самостални стручни сарадник за друштвене 

дјелатности, људске ресурсе и односе с јавношћу. Систематизацијом су предивђени 

следећи послови из области односа са јавношћу: 

 

Прикупљање података од општинских служби у сврху информисања јавности, 

Омогућавање и помагање грађанима да остваре право приступа информацијама из 

дјелокруга рада Административне службе, 

Побољшање комуникације између грађана и  Административне службе, 

Одржавање контаката с медијима, владиним и невладиним организацијама, 

Учествовање на јавним трибинама и конференцијама за штампу у циљу промовисања 

локалних програмских циљева. 

 

У циљу што бољег информисања грађана о активностима Административне службе и 

свакодневним контактима са ЈП „Радио Костајница“ у току 2009. године повећан је број 

информација и вијести из Административне службе општине Костајница, у току 2009. 

објављено је 160 обавијести и саопштења за јавност.  

 

Када су били у питању важнији догађаји представници Радија су узимали изјаве од 

службеника Административне службе или је организован разговор са поводом. Путем 

локалног радија  редовно се преносе  сједнице Скупштине општине Костајница 

 

Са Радио телевизијом Републике Српске, информативно-техничким центром у Приједору 

је остварена успјешна коминикација, тако да су новинари РТРС пропратили све важније 

догађаје са подручја општине Костајница и урадили неколико репортажа. 

 

У штампаним медијима је објављен велики број информација са подручја општине 

Костајница, што је резултат добре сарадње са дописницима дневних новина Блиц, Фокус, 

Независне новине. У дневном листу Фокус објављени су сви конкурси које је спроводила 

општина Костајница у 2009. години. 

 

У току 2009. године грађани су поднијели и два (2) захтјева за приступ информацијама на 

које је одговорено правовремено и у складу са Законом о приступу информацијама. 
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У циљу бољег информисања грађана у сарадњи са ОСЦЕ формирани су Одбори грађана 

насељених мјеста и одржано је неколико састанака са представницима Одбора, чији је 

циљ да се преко Одбора, грађани упознају са пројектима  које реализира општина. 

 

У току  је израда нове веб странице општине Костајница www.opstina-kostajnica.com на 

којој ће се налазити све потребне информације о Административној служби општине 

Костајница, и установама са подручја општине. На страници ће бити објављивани и сви 

тендери које спроводи општина Костајница. 

 

 

 

                                                            САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

                                                                  ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, ЉУДСКЕ 

                                                                                                                    РЕСУРСЕ И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ 

                                                                                                                              Александар Пашић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013- 114/10. 
Датум:30.03.2010. год. 
 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б.Костајница“, бр. 12/05 и 1/07) , Скупштина општине на сједници 
одржаној дана 30.03.2010. године доноси слиједећу : 

 
 
 

О Д Л У К У 

 
 
 
1.Прихвата се Информација о информисању грађана општине Костајница 
коју је припремило ЈП „ Радио Костајница „ 
 
2.Саставни дио ове Одлуке је Информација о информисању грађана 
општине Костајница. 

 
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 СРПСКА                                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013-111/10. 
Датум : 30.03.2010. Год. 
 
 

На основу члана 17.,члана 21. став 4., члана 29.став 2, члана 39. став1. 

Закона о грађевинском земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,број 

112/06) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/05),Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној 

дана 30.03.2010. године донијела: 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
 

Члан  1. 

У Одлуци о грађевинском земљишту ( „Службени гласник Општине 

Костајница „ бр.12/09,13/09 и 3/10)  у  члану  36.  послије става 6. додаје се нови 

став 7. који гласи: 

„Рекламе, рекламне конструкције, рекламни панои, рекламни 

свијетлећи и други ормарићи, јарболи заставе, огласне табле, огласни 

стубови, транспаренти, заштитне тенде  и остало (у даљем тексту 

„привремени објекти)  могу се постављати само на основу урбанистичке 

сагласности издате  од надлежног општинског  органа „. 

а досадашњи став 7. постаје став 8. и тако редом. 

Члан 2. 

 У  Глави    III, Закуп грађевинског земљишта,  у члану   36 мијења се .,  

ријеч  „накнада“  замјењује се рјечју „закуп“ у одговарајућем падежу у ставу 1. 

алинеја 1;   5.; и 7: 

ставу 1. алинеји  1..;   

ставу 5. испред ријечи “за коришћење“ ;   

ставу 7. иза ријечи  „годишња,“ 

 

 



Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  22 

 

У алинеји 2. ријеч  „ накнада “  замјењује се рјечју „ рента “ у одговарајућем 

падежу , а ријеч рента у загради, брише се. 

 

У члану 36.  став 5. ријеч „ накнада “ на почетку става замјењује се рјечју 

„закуп“. 

 

Члан 36. досадашњи  став 8. који је овом Одлуком постао став 9. мијења се 

и гласи; 

„ На закуп за коришћење јавне површине у сврху постављања рекламних сталажа, 

витрина и сличних привремених објеката  сходно се примјенјују   тарифе   из става 

2. овог члана,.“  

 
У члану 36.  иза досадашњег  става 8.  који је овом Одлуком постао став 9. 

додаје се нови  став  10. који гласи: 

„-За постављање расхладних витрина за продају  творнички пакованог 

сладоледа  плаћа се мјесечно, по једној расхладној витрини (не већој од 2 м2), 

.....................................20, КМ ,   

-За постављање покретних столова за продају цвијећа и прикладних  

поклона поводом 8. марта, за период  од 05 до 13.03. текуће године,  плаћа се 

дневни закуп у износу .....  .........4,00 КМ/м2, 

-За привремено коришћење  јавне површине у сврху продаје новогодишњих 

честитки, накита, и прикладних новогодишњих поклона, за период од 15. 12. до 

15.01. наредне године плаћа се дневни  закуп 

од.........................................................................................................    1,00 КМ /м2, 

-За привремено коришћење јавне површине у сврху излагања награда  

везаних за разне наградне игре (аутомобили сл.) као и презентације производа 

плаћа се : 

а) до  5 (пет) дана коришћења .............................. ....................................4,00 КМ/м2, 

б) преко 5 (пет) дана коришћења...............................................................2,00  KM/M2, 

-За привремено коришћење јавне површине у сврху постављања покретних 

објеката за забаву (рингишпил, дјечији аутомобили и сл.): 

а) до 80 м2 заузете површине, дневно........................................................0,60 КМ/м2 

б) од 81 М2 заузете површине , дневно.................................................... 0,40 КМ/м2, 
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 -за кориштење приватне површине у сврху постављања покретних објеката 

за забаву (рингишпил, дјечији аутомобили и сл.):.......................................0,10 КМ/м2 

-за  рекламе израђене на фасадама објеката за сваки м2 површине 

рекламе, као и за сваку започету површину до 1 м2. плаћа се мјесечно... 2,00 

КМ/м2, 

-за постављање рекламних стубова и јарбола плаћа се дневна  накнада 

од...................................................................................................................0,15 КМ/м2.“ 

Члан 3. 

Иза члана 36. додаје се члан 36 А који гласи: 

„Одобрење за постављање љетне баште издаје се за период од 01.04.-01. 

10. текуће године. 

Уколико се јавне површине користе за пружање угоститељских услуга ван 

периода утврђеног ставом један овог члана , закуп се плаћа као у сезони.“ 

 

 

Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и  објавиће се  у 

„Службеном гласнику oпштине Костајница.“ 
 
 
         ПРЕДСЈЕДНИК  
          Петар Боројевић,дипл.инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 01-013-117/10 

Датум: 30.03.2010.год. 

 

 

 

На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б.Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 30.03.2010 године доноси слиједећу : 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

 
1. Усваја се Програм развоја пољопривреде и подстицајних мјера на подручју 

општине Костајница. 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Програм развоја пољопривреде и подстицајних 
мјера на подручју општине Костајница. 
 

3. 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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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

        НАЧЕЛНИК 

Административна служба  

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности 

Виши стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПОДСТИЦАЈНИХ МЈЕРА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костајница   19. 02. 2010. Годинe 

 

 



Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  26 

 

Увод: 

                     Пољопривредном производњом, као основном  или допунском  дјелатношћу, 

на подручју општине Костајница  бави се већи број становника. 

                     Општина располаже значајним природним потенцијалима у овој области. 

Географски положај, агроклиматски услови општине,  обрадиво земљиште,   повољна 

надморска висина од 110-407 м, клима умјерено континенталног типа, атмосферски талог 

од цца.1500 мм равномјерно распоређен током године, територија општине распоређена 

у двије зоне, брежуљкасто брдски и равничарски дио уз водотоке, значајан су основ за 

развој пољопривредне производње. Четвртину подручја је уз ријеку Уну и њене притоке и 

чини плодну равницу са великим водним потенцијалом и могућношћу наводњавања. 

Остали дио је брежуљкаст погодан за воћарску и стчарску производњу. 

               Локална заједница, уз помоћ и подршку државе, провођењем Стратегије развоја 

попљопривреде уз активно укључивање пољопривредника може обезбиједити развој ове 

врсте производње  која ће дати значајан допринос укупном развоју општине. 

 

                      I   Извјештај о активностима у 2009. Години 

 

1. Стање регистрације пиољопривредних газдинстава  

 

Регистрација пољопривредних газдинстава је почела 2007. на основу Уредбе о 

условима и начину уписа у регистар пољопривредних газдинстава (Службени 

гласник Репубклике Српске бр. 11/07) и траје и даље. 

Регстрација пољопривредног газдинства је основни услов  за остварење права на 

подстицаје у пољопривредној производњи. 
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     Табела 1.  

                    Стање регистрације пољоприврених газдинстава  општине Костајница 

 

Р. бр. Назив насеља Укупан број 

домаћинстава 

Број 

регистрованих 

газдинстава 

Индекс 

% 

1. Костајница 799 88 11,04 

2. Тавија 167 56 33,53 

3. Петриња 131 78 59,54 

4. Мракодол 91 54 59,34 

5. Грдановац 47 6 12,77 

6. Горња Слабиња 37 23 62,16 

7. Календери 35 23 65,71 

8. Подошка 30 18 60,00 

9. Побрђани 24 17 70,83 

10. Гумњани 21  9 42,86 

11. Зовик 15 6 40,00 

12. Мраово Поље 10 9 90,00 

13. УКУПНО 1.357 387 28,51 

 

          Регистрација пољопривредних газдинастава траје и даље. Информације и помоћ 

приликом регистрације, пољопривредницима пружа пољопривредна стручна служба 

општине. 

 У контактим са нашим пољопривредницима  и приликом обиласка терена , непосредно и 

путем радио емисија ,информишемо их о предностима  и правима  које остварују 

регистрацијом газдинства. 

 

2.Општина Костајница располаже значајним површинама квалитетног обрадивог 

земљишта, нарочито у низинском дијелу, долина Уне и притоке. Стручно 

кориштење и заштита од деградације земљишта  су битан елемент даљег 

пољопривредног развоја. 
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  Табела 2. 

                 Преглед стања катастра површина по културама на подручју општине 

Костајница  

Р. бр. ЗЕМЉИШТЕ ПО 

КУЛТУРАМА 

ПОВРШИНЕ 

ха 

1. Оранице 2.924 

2. Воћњаци 213 

3. Ливаде 505 

4. Пашњаци 617 

5. УКУПНО ОБРАДИВО 4.259 

6. Шумско 3.847 

7. Неплодно 403 

8. УКУПНО НЕОБРАДИВО 4.250 

9. УКУПНО 8.509 

 

              Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, доношењем Основа 

заштите, кориштења и уређења пољопривредног земљишта Републике Српске, а на 

основу Закона о пољопривредном земљишту, настоји: 

             - обезбиједити заштиту пољопривредног зенмљишта ради очувања земљишног 

фонда и повећања његове производне способности и 

              - рационално кориштење и организовање економски одрживе пољопривредне 

проиузводње. 

 

1.        Сјетва пољопривредних култура у току предходне године обухватила је 

традицинално присутне културе на нашим парцелама. Уз  помоћ Министарства 

пољопривреде путем регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива засијане су 

значајне површине пољопривредних култура. 
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Табела 3. 

              Преглед пријављених сјетвених површина у 2009. Години-прољетна сјетва 

Р. бр.  КУЛТУРА ПРИЈАВЉЕНА  СЈЕТВЕНА 

ПОВРШИНА 

ха 

1. Кукуруз                                          550,00 

2. Јара жита     62,40 

3. Уљарице                                               1,00 

4. Крмно  биље 123,60 

5. Поврће      7,60 

6. Воћњаци за одржавање    17,80 

7.  УКУПНО 762,40 

 

Табела 4.  

                Преглед пријављених сјетвених површина  у 2009.години-јесења сјетва 

Р. бр.  КУЛТУРА ПРИЈАВЉЕНА СЈЕТВЕНА 

ПОВРШИНА  

ха 

1. Пшеница                                         80,00 

2. Јечам                                        60,00 

3. Тритикале                                          30,00 

4. Крмно биље                                         7,50 

5. УКУПНО 

 

                                       177,50 

 

2. Сточарска производња 

        Ова грана пољопривредне производње због повољних услова, искуства наших 

произвођача,постојећих изграђених објеката и традиције бављења овим 

послом,заузима важно мјесто у локалној аграрној производњи. 

У ранијем предратном периоду сточарска производња, нарочито говедарска, била 

је више заступљена код наших пољопривредника и то у узгоју млијечних крава и 

тову јунади.  

 Сточарска производња на простору наше општине има могућности даљег развоја и 

повећања узгојних капацитета, изградњом нових и адаптацијом постојећих 

објеката. 
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  Табела 5. 

             Откупљене количине млијека (организовани откуп) 

 

Р. бр. ПЕРИОД ОТКУПА КОЛИЧИНА 

литара 

1. Откупљено млијеко у 2008. години 550.000 

2. Откупљене количине млијека у 2009. години 600.000 

           

              Средства исплаћена за преузето млијеко и премија за производњу представљају 

значајан мјесечни  приход за наше произвођаче млијека. 

         Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеје исплатом премије за  

производњо  и узгој квалитетно приплодних јуница у претходне двије године дало је 

значај подстицај повећању броја, расног састава и квалитета млијечних грла код наших 

произвођача. 

     Табела 6.  

                    Узгој квалитетно приплодних јуница 

Р.бр. ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧА БРОЈ ГРЛА 

1. Узгој и производња 

квалитетно приплодних 

јуница  у 2008. години 

52 70 

2. Узгој и производња 

квалитетно приплодних 

јуница  у 2009. години 

49 69 

3. УКУПНО 101 139 

 

Товом јунади се бави значајан број произвођача који годишње утове цца 90 грла 

што ни издалека не попуњава расположиве капацитете. 

     Основни проблем у овој врсти производње је пласман  утовљених грла на тржишту. 

              Свињогојска производњом се бави значајан број произвођача али углавном за 

властите потребе. Обиљнх робних произвођача постоји само неколико.  Узгојем већег 

броја крмача за прашење баве се три произвођача. 

           Пројектом набавке супрасних назимица 2007. и сарадњом са Агенцијом за селекцију 

у сточарству дјелимично је поравњен расни састав свиња у узгоју код наших произвођача, 

а што свакако ће побољшати исплативост ове производње. 
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             Овчарство постаје све поуларнија пољопривредна производња на нашим 

просторима највише због повољних услова и слободног простора за испашу и релативно 

малих трошкова и улагања.  Произвођачи држе углавном мањи број грла (20-30) али 

постоји и 6 прегисрованих произвођача који располажу са укупно  757 грла.                                                                

Tабела 7.   Овчарска производња (узгајивачи и број грла)     

                      

Ре

д.  

бр

ој 

Број 

прото

кола 

Број          

регистра 

узгаиваив

ача 

Презим

е и име  

носиоц

а 

газдинс

тва 

                                              

Мјест

о , 

Општ

ина         

               

Рад 

.     

Ак

ти 

          

Шк

ол. 

спре

ма 

                                                                                                                                   

КОСТАЈНИЦА   -  

OВЦЕ 

Јагњ

ад 

Шиље

жад 

Ов

це 

Овн

ови 

Укупан 

број 

живот

иња 

Ра

са 

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

1   
2216000

01/08 

Глушиц

а 

Синиш

а 

Мрако

дол, 

Костај

ница 

2 3 68 35 50 1 154   

2   
2216000

02/08 

Кукрик

а 

Драган 

Мрако

дол, 

Костај

ница 

2 3 50 35 60 1 146   

3   
2216000

03/09 
Марин 

Рајко 

Побрђа

ни, 

Костај

ница 

2 3 30 22 30 2 84   

4   
2216000

04/09 
Кукрик

а Зоран 

Мрако

дол, 

Костај

ница 

1 2 20 24 50 1 95   

5   
2216000

05/09 

Ђакови

ћ 

Радоми

р 

Петри

ња, 

Костај

ница 

1 3 60 35 
12

0 
6 221   

6   
2216000

06/09 
Рељић 

Љубан 

Мраов

о Поље, 

Костај

ница 

1 3 10 14 32 1 57   

  

3. Воћарска производња 

           Производњом воћа у задњих  десет година, а нарочито јабуке у систему 

плантажног узгоја, бави се све већи број узгајивача на подручју  

општине.Примјеном плантажног начина узгоја, и усвајањем нових технологија и 

узгојних облика, воћарство и код нас постаје профитабилна грана пољопривредне 

производње. 
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За даљи развој воћарстава  постоје добри климатски и орографски услови, 

нарочито у зони горњег  платоа наше општине. 

 

        Табела 8.   

                        Воћни засади (плантажни узгој) 

Р. бр. ВОЋНА  ВРСТА БРОЈ СТАБАЛА ПОВРШИНА 

ха 

1. Јабука 22.500 9,6 

2. Крушка   2.430 2,6 

3. Шљива      100 0,3 

4. УКУПНО 25.030 12,5 

 

     На основу Оквирног споразума о сарадњи на реализацији пројеката из Програма 

унапређења пољопривредне производе у општини Костајница са 

Пољопривреддним институтом Републике Српске , реализован је Уговор са 

Заводом за воћарство, који је резултирао са два стручна предавања , пет едукација 

на теренун и подизањем три огледна засада. 

 

Табела 9. 

                 Засади воћа подигнути у 2009.години 

БРОЈ ВОЋАРА КОЈИ СУ ПОДИГЛИ 

НОВЕ ЗАСАДЕ ВОЋА У 2009. 

ГОДИНИ 

ПОВРШИНА НОВИХ 

ЗАСАДА / ха 

БРОЈ САДНИЦА 

(јабука,крушка) 

6 2,75 4.950 

 

 

       Табела 10.  

                       Огледнин воћни засади подигнути у 2009. години 

Р. бр. ЛОКАЦИЈА  ВОЋНОГ 

ЗАСАДА 

ВОЋНА ВРСТА ПОВРШИНА/ха БРОЈ 

СТАБАЛА 

1.  Побрђани  Крушка 0,2 180 

2. Календери Јабука 0,2 400 

3. Гумњани  Јабука 0,2 400 

4. УКУПНО  0,6 980 
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4. Повртларска производња 

 

      Повртларска  производња на нашој општини није заступљена у обиму у којем 

би требала бити у односу на могућности које пружа квалитетно земљиште и 

могућности наводњавања на цијелом простору општине. 

Успостављањем  сарадње са Заводом за повртларство у току прошле године путем 

реализације Уговора осарадњи резултирао је стручним предавањем и подизањем 

огледног засада паприке ''Амфора'' површине 600 м
2 

у селу Мракодол. 

 

5. Реализација подстицајних мјера у пољопривреди 

  

        Програм подстицајних мјера је региулисан Правилником о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. Право на 

подстицаје у предходној години, пољопривредни проиузвођачи са подручја наше 

општине су остваривали: 

        -путем регреса за репроматеријал за сјетву ( 251 захтјев) 

        - премије за произведено млијеко (40 произвођача) 

        - премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке (69 грла) 

        - премије за произведено воће и поврће (4 захтјева) 

         - подстицајна средства за обнову пољопривередне механизације  (10 захтјева) 

         - подстицаји за подизање засада воћа (5 захтјева) 

Табела 11. 

              Захтјеви за регресирано вјештачко ђубриво и дизел гориво-2009. година 

Поднешени захтјеви за регресирано вјештачко 

ђубриво и дизел гориво 

309 

 

Одобренин захтјеви за вјештачко ђубриво и дизел 

гориво 

261 

Врста репр.мат. Одобрене количине Подјељене 

количине 

Неподјељене 

количине 

Д-2 64.060  л 61.870 л 2.190 л 

НПК 15:15:15 138.600 кг 45.400 кг 93.200 кг 

 

        Дио пољопривредника је одустао од преузимања вјештачког ђубрива из разлога 

кашњења испоруке у односу на рокове сјетве и обавезу измирења  путем испоруке 

меркантилне пшенице и кукуруза. 
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II  Програм развоја за 2010 годину 

 

              Узимајући у обзир расположива средства Буџета и друге изворе финансирања у 

текућој години, развој и унапређење пољопривреде на подручју општине био би усмјерен 

у три основне области пољопривредне производње: 

1. Сточарска  производње 

2. Воћарска производња  

3. Повртларска производња 

       Унапређење и побољшање укупног стања и услова за бављење пољопривредном 

производњом, на подручју општине као и укупан рурални развој обезбједио би се 

изградњом сточне пијаце те наставком изградње инфраструктуре (путеви, електро мрежа, 

систем водоснабдијевања, изградња и адаптација сеоских домова) у руралном подручју. 

         Основна активност  током године у овој области ће бити посвоћена едукацији и 

стручном оспособљавању пољопривредних произвођача по наведеним областима 

пољопривредне производње.  

           Ова активност ће се првенствено остваривати наставком и унапређењем сарадње са 

Пољопривредним институтом Републике Српске и његовим заводима , а и сарадњом са 

другим научним и стручним организацијама  као што су:  Пољопривредни факултет Бања 

Лука, Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди, Агенција за узгој и селекцију 

у сточарству, Ветеринарски институт, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде итд. Ове активност  ће се проводити уз максимално ангажовање општинске 

пољопривредне службе.   

 

1. Област сточарске производње  

 

          Сточарска производња има дугу традицију на подручју наше општине у којој 

наши произвођачи имају дугогодишње искуство и располажу значајним 

капацитетима за узгој.  

Циљ у току ове године би био даље унапређење говедарске, свињогојске 

производње и овчарства, побољшањем технологије узгоја, унапређењем квалитета 

исхране и побољшањем пасминског састава гајене стоке. 

Сарадњаом општине са Пољопривредним институтом Републике Српске, Заводом за 

сточарство која је започела у предходној години, а настављена ће битиу овој години, 

чиме ће се обезбиједити наставак стручне едукације наших произвођачау овој грани 

производње. 
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Производња, правилно ускладиштење, чување сточне хране и исхрана домаћих 

животиња је основ квалитетне сточарске производње.  

Током ове године планирано је кроз наставак сарадње обављање стручних 

предавања по темама: 

    а) ''Практични савјети у говедарској производњи са акцентом на производњи 

млијека и меса.'' 

    б) ''Практични савјети у свињогојској производњи, са акцентом повећање броја 

потомства по крмачи и квалитетном тову свиња.'' 

    ц) Теме по избору локалне ПСС- општине Костајница. 

 

2. Област воћарске  производње  

          Екстензивно воћарство за властите потребе је масовно заступљено на нашем 

подручју. Тек у задњих неколико година, увођењем плантажног система узгоја и 

усвајањем нових технологија и узгојних облика, нарочито у производњи јабуке, 

воћарство и код нас постаје профитабилна грана пољопривредне производње.  

У предходној години општина Костајница је у сарадњи са Пољопривредним 

институтом Републике Српске,Заводом за воћарство,  започела реализацију пројекта 

под називом ''Унапређење воћарске производње у општини Костајници.'' 

      У оквиру наведеног пројекта активности су биле усмјерене у два правца: 

- подизање нових засада воћа  

- едукација произвођача воћа 

      Циљ ових активности, које су дале позитиван резултат је био да се засаде нове 

површине   воћа и да се у постојећим засадима  унапреди технологија производње. 

 

         Током 2010 године, активности ће бити усмјерене на едукацију произвођача воћа и 

одвијаће се у двије фазе: 

                  а) Стручна предавања у периоду прољећа са темама које су прилагођена 

временском пероду и фенофазама воћа: 

                               - ђубрење воћака  

                              - стандардне и перспективне сорте јабуке  

                              - сорте крушке за производне засаде  

                              - сортимент шљиве за производне засаде  

                              - сорте брескве за производне засаде  

                              - регулисање родности у интензивним засадима  

                              - узгојни облици   

                             - употреба биљних регулатора раста  
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         б) Едукација пољопривредних произвођача на терену путем: 

                    - организовања школе резидбе у постојећим засадима  

                    - давање упута за хемиско проријеђивање плодова  

                   - зелена резидба  

                    - оптимални рокови бербе одређених воћних врста   

Произвођачи воћа са простора наше општине, планирају у наредном периоду 

проширење воћних засада, углавном под јабуком и крушком за цца. 9 хектара . 

 

3. Област повртларске производње 

       Програмом унапређења повртларске производње у 2010 годинио је планирано 

утврђивање тренутног стања производње поврћа у општини Костајница  са цињем 

заснивања нове производње у овој години и њеног унапређења у погледу одабира 

сортимента и постизања  већег приноса. 

       Програм би се реализовао кроз следеће активниости: 

- Предавања из области оповртларства.  

- Производња расада у оквиру института и пласман на подручју општине.  

- Предлагање сорти поврћа и начина савремене производње. 

- Обилазак терена од стране представника завода и предлагања мјера за 

унапређење  повртларске производње. 

       Површине под интензивним  засадима поврћа на подручју општине су цца. 7 хектара , 

а провођењем овог програма очекујемо проширење засађених површина и броја 

заинтересованих пољопривредника за ову врсту производње. 

        

� Релизација подстицајних мјера у 2010. Години 

 

          Пољопривредна стручна служба општине Костајница у сарадњи са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ће и у току ове године 

радити на реализацији програма подстицајних мјера за развој пољопривреде и села. 

         Активности у овом дијелу су већ отпочеле преузимањем изјава пољопривредних 

произвођача о планираним сјетвеним површинама у 2010 години, на основу чега ће 

Министарство пољопривреде испоручити вјештачко ђубриво и дизел гориво у складу са 

пријављеним површинама. 
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Табела 12. 

                 Подстицаји за прољетну сјетву 2010. 

Р.бр. ВРСТА УСЈЕВА ПРИЈАВЉЕНА 

ПОВРШИНА 

ха 

1. Кукуруз 436,10 

2. Јара жита    47.90 

3. Уљарице        1,00 

4. Крмно биље     41,60 

5. Поврће      5.60 

6. Воћњаци за одржавање    13,65 

7. УКУПНО 502,85 

8. Укупан број 

поднешених захтјева  

Одобрени захтјеви Одбијени захтјеви 

9. 247 224 23 

  

        Пољопривредна стручна служба општине Костајница ће у току ове године наставити 

са редовним активностима обиласка терена, прикупљањем података пружањем 

савјетодавних услуга директно и путем радио емисија , праћење и ажурирање података о 

регистрацији пољопривредних газдинстава и помоћ пољопривредницима приликом 

регистрације.  

 

III Закључак 

 

       Проведене активности у току 2009. године и планиране активности у току 2010 године 

на едукацији ,стручном оспособљавбању пољопривредних произвођача и популаризацији 

нових  врста производње и сјетвених  култура, дају позитиван резултат, а што се види у 

повећаном интересу наших произвођача за сјетву и узгоја нових,  алтернативних култура и 

врста производње и усвајању нових технологија у пољопривредној производњи. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-110/10 
Датум: 30.03.2010.год 

 

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник 
Републике Српске „, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 6.2. алинеја 12 Статута 
Комуналног предузећа „ Комунално „ а.д. Костајница ( „ Службени гласник општине 
Костајница „ бр.7/07 ) 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 30.03.2010 године доноси слиједећу : 
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Комуналном предузећу „ Комунално „ а.д. Костајница за 
продају основног средства и то како слиједи: 
 

Путничко возило марке „ Голф „ 
- Врста возила : путничко, 
- Марка возила : VOLKSWAGEN, 
- Тип возила : ГОЛФ, 
- Боја возила : 74 , црвена,  
- Број шасије : WVWZZZ1HZPW406015, 
- Број мотора : ААА068561, 
- Облик каросерије : Лимузина, 
- Година производње 1993, 
- Мјеста за сједење 5, 
- Врста мотора : Бензин  
- Снага мотора : 128 

 
Члан 2. 

  
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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РЕПУБЛИКА СРПСКА        
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-013- 115/10 
Датум:30.03.2010. год. 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б.Костајница“, бр. 12/05 и 1/07) , Скупштина општине Костајница  на 
сједници одржаној дана 30.03.2010 године доноси слиједећу : 
 

 

О Д Л У К У 
 

1. Усвајају се Годишњи извјештаји о раду сталних радних тијела Скупштине 
општине за 2009 годину.   

 
2. Саставни дио ове Одлуке су Годишњи извјештаји о раду сталних радних 

тијела Скупштине општине за 2009 годину и то : Етички одбор, 
Мандатско имунитетска комисија, Комисија за избор и именовања, 
награде и признања, Комисија за статутарна питања, 
пословник,прописе,представке и притужбе грађана,Комисија за буџет и 
финансије, Комисија за сарадњу са општинама и градовима,Комисија за 
вјерска питања, Комисија за борачка питања, Комисија за 
културу,заштиту околине ,културног и природног наслијеђа, Комисија за 
спорт и питања младих, Комисија за послове из стамбене области, 
Комисија за једнакост и равноправност полова у општини и Комисија за 
праћење реализације Стратегије партнерства 

 

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 СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

СТАРТЕГИЈЕ  ПАРТНЕРСТВА 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА 2009 ГОДИНУ 

 

 

 Комисија за праћење реализације Стратегије партнерства је именована  у слиједећем 

саставу: 

 

1. Милорад Боројевић –одборник, 

2. Марина Диклић-одборник, 

3. Ефраим Подиновић-одборник, 

4. Мирсад Ковачевић-представник Ад службе,  

5. Ахмет Јајчанин-представник цивилног друштва. 

 

 Ово тијело има савјетодавну и корективну улогу при реализацији пројеката у партнерском 

односу.Обрађује све активности које намеће процес партнерства у смислу рјешавања евентуалних 

спорова који се појаве у раду. 

 Комисија за партнерство као стално радно тијело СО-е ће најмање једном годишње 

подносити  извјештај Скупштини о имплементацији Стратегије партнерства , уз предходне 

консултације и извјештаје Административне службе општине. 

 

 У 2009 години Комисија се састала једном  у јулу мјесецу . 

 Уз чланове Комисије састанку су присуствовали и представници ОСЦЕ-а . 

 На  првом састанку се Комисија конституисала и утврдила основне обавезе и задатке. 

 Представници ОСЦЕ-а су Комисију провели кроз фазе пројектног циклуса и то : --- 

Идентификацију проблема, 

Израду акционог плана , 

Спровођење акционог плана, 

Надгледање и оцјењивање спроведеног акционог плана. 

 

 Сврха Стратегије партнерства је да уведе концепт партнерства у локалну заједницу, 

помогне промјене у ставовима , понашању у политици , те коначно доведе до тога да партнерство 

постане редовна појава у локалној заједници, схваћена и препозната од стране грађана и од 

локалних власти. 

 Комисија је одржала један састанак и послије се није састајала. 

 

 

         Милорад Боројевић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за спорт и питања младих 

 

Датум:03.03.2010 год.. 

                                                                                                                                                                                                   

ГОДИШЊИ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ  ЗА СПОРТ 

И ПИТАЊА МЛАДИХ 

 

 
 Комисија за  спорт и питања младих  обавља  послове из члана  70. Пословника                   

СО-е,  и то: 

-Прати стање  и појаве у животу   и раду младих  и предлаже Скупштини  програме   и 

мјере за дјеловање општинских органа   и служби  у овој  области, 

-Ради на сузбијању  малољетничке деликвенције  , наркоманије  и других токсиноманија, 

те иницира  покретање пројеката и реализацију  активности на превентивном  дјеловању 

међу младима, 

-Предлаже програме  креативног ангажовања младих у области  културе, едукације, 

спортских и других  активности, 

-Остварује сарадњу са  домаћим и међународним  организацијама и институцијама  које 

се баве  питањима  младих, без обзира да ли ове организације   дјелују  на 

професионалној  или волонтерској  основи, 

-Разматра  приједлоге и даје  мишљења Скупштини општине о организацији  спорта на 

нивоу  општине, као и о кориштењу спортских  објеката и терена, 

-Разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација од значаја  

за општину  и Републику Српску које се финансирају  средствима из буџета општине, 

-Успоставља спортску сарадњу  са другим општинама у Републици Српској и шире, 

-Успоставља сарадњу  са спортским и омладинским организацијама, општинским 

савезима, установама, институцијама у области спорта и физичке културе , 

-Обавља и друге  послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине. 

 

 Комисија у саставу: 

 

Горан Рабат, предсједник, 

Марина Диклић, члан, 

Вахидин Будимлић, члан, 

Милан Малинић, члан, 

Горан Томић, члан 
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у  2009. години Комисија се састала једном ( 04.децембра) и то на захтјев Омладинског 

савјета. 

 

На састанку је усвојен слиједећи: 

     

     ЗАКЉУЧАК 

 

1. Омладински савјет је од значаја за општину Костајница. 

2. Формирати управљачки комитет за младе. 

3. Упутити Захтјев начелнику општине да се обезбиједи просторија за Омладински 

савјет  

4. Да се у буџету општине планирају средства од 3000,00 КМ за рад Омладинског 

савјета . 

5. Упутити приједлог начелнику општине за повећање новчаних средстава за 

Кошаркашки клуб „ Костајница „ 

6. Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Горан Рабат,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за буџет и финансије 

 

Датум: 09.03.2010.год. 

 

 

 На основу члана 60. Пословника  о раду Скупштине општине Костајница, Комисија 

за буџет  и финансије подноси: 

 

 

                                   ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ   О  РАДУ 

                                КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

                                                 ЗА 2009 ГОДИНУ  
  

Комисија за буџет и финансије у саставу: 

Миланко Дејановић, предсједник, 

Горан Рабат, члан, 

Милан Васић, члан, 

Хашим Ваљевац, члан, 

Зоран Бајалица,члан 

 

је до сада одржала шест састанака. 

 

Састанцима су били присутни начелник општине госп. Марко Чолић, савјетник 

начелника општине госп. Ђуро Палија, као и представник Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности Горан Милијевић . 

 

Комисија је на првом састанку одржаном дана  27.05.2009. године   разматрала 

Информацију   о извршењу буџета за први квартал  2009. године и донијела одређене 

закључке: 

 

1.Комисија за буџет и финансије  је разматрала Информацију о извршењу буџета  за први 

квартал 2009. године   и сматра да нема сметњи  да Скупштина општине о истој 

расправља. 

 

2.Комисија препоручује  Скупштини општине  да  начелник општине  заједно са својим 

службама  донесе Програм мјера  за ублажавање  посљедица кризе да не би дошло  до 

осјетног  пада стандарда корисника буџета. 

 Комисија је на другом састанку разматрала Ребаланс буџета за пола 2009 године и 

констатовала да нема сметњи да Скупштина општине расправља о истом. 
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Трећа сједница комисије је одржана на приједлог Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности у поступку припреме нацрта буџета општине за 2010 годину, 

гдје је објашњена процедура припреме буџета и Закон о буџетском систему. 

 Четврта и пета сједница Комисије су одржане  пред сједницу СО-е на којој је 

разматран нацрт буџета и пред сједницу СО-е на којој је разматран приједлог буџета 

општине за 2010 годину. 

 Комисија је на шестом састанку одржаном у децембру мјесецу разматрала Ребаланс 

буџета општине за 2009  годину и констатовала да нема сметњи да се о Ребалансу 

расправља на сједници СО-е.  

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

             Миланко Дејановић,ср           
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за послове из стамбене области 

 

Датум: 09.03.2010 год. 

 

 

                              ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ 

                                 ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ 

        ЗА 2009 ГОДИНУ 

 
 Комисија за послове из стамбене области   обавља послове из члана  72. Пословника         

СО-е, и то: 

- обавља послове који се односе  на права и дужности општине као власника станова и 

даваоца стана на кориштење у односу  на станове на којима право располагања  има 

општина, која  произилазе  из законских  и других прописа из стамбене области, а у 

складу са посебном  одлуком Скупштине, 

- обавља додјелу  станова у власништву  општине и станова на којима право 

располагања  има општина  на кориштење, у складу са посебном одлуком Скупштине, 

- обавља и друге послове   из ове области  по одлукама и закључцима  Скупштине. 

 

 Комисија у саставу: 

1. Миланко Дејановић, предсједник, 

2. Жељко Станић, члан, 

3. Ефраим Подиновић, члан, 

4. Мирсад Ковачевић, члан, 

5. Мирсад Икановић, члан 

 

у  2009. години  се није састајала, јер није било потребе  разматрања  питања предвиђених  

одредбама члана    72. Пословника СО-е. 

 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                Миланко Дејановић. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

Датум: 10.03.2010.год. 

 

          ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 

                                                   О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

     ЗА 2009 ГОД. 

  

Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној  у децембру мјесецу 2008 

године  именовала Етички одбор у саставу: 

  Чланови:     Замјеници: 

         

1.Јока Драгичевић     1.Жељко Чекић 

2.Здравко Крњајић     2.Милан Васић 

3.Милорад Боројевић    3.Млађен Ђенадија 

4.Нада Маријан     4.Марина Диклић  

5.Варја Жуљевић     5.Ефраим Подиновић 

 

           Надлежности Етичког одбора су утврђене Пословником о раду Eтичког одбора             

( «Службени гласник општине Костајница « ,број: 04/ 06) и Етичким кодексом изабраних 

представника –одборника у Скупштини општине Костајница («Службени гласник 

општине Костајница»,број: 17/05) и то како слиједи: 

 

- прати и анализира рад изабраних званичника,  

- указује на појаве кршења Етичког кодекса, 

- разматра пријаве за кршење кодекса од стране одборника ,грађана  или 

организације, 

- води истрагу на основу пријава о евентуалном кршењу кодекса  

- предлаже скупштини општине санкције против изабраних званичника ако 

утврди да је извршена повреда кодекса  

- подноси редовне извјештаје о свом раду и закључцима након проведене 

истраге, 

- савјетује изабране званичнике ,али и остале заинтересиране стране о 

конкретним питањима везаним за кодекс, 

- предлаже измјене и допуне Етичког кодекса Скупштини општине. 

 

 

Етички одбор је 06.07.2009 године одржао састанак на којем је именовао предсједника 

Етичког одбора. 

Између осталог Етички одбор је разматрао и дискутовао на тему понашања и рада  

одборника СО-е и  донио следећи: 
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ЗАКЉУЧАК: 
 

1.  Предлаже се Скупштини општине: 

- да се на сједницама Скупштине не користе мобилни телефони док је расправа у току. 

-да одборници не излазе из Скупштинске сале,изузев за хитне потребе, 

-да се искључиво користе плочице за гласање ( «ЗА», «ПРОТИВ»; «УЗДРЖАН») 

-да се одборници приликом дискусије за говорницом придржавају Етичког кодекса ,   

-да се донесе Кодекс понашања и начина одјевања одборника на сједницама Скупштине. 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења и даће се на увид Скупштини општине путем 

полугодишњег извјештаја о раду сталних радних тијела. 
Други састанак Етичког одбора је одржан дана 20.11.2009 године . 

Етички одбор у временском периоду од 01.01.-31.12. 2009 год. није имао пријава од 

одборника нити трећих лица на рад и кршење Етичког кодекса. 

 

 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Јока Драгичевић 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТЈНИЦА 

Мандатско-имунитетска комисија 

Датум:10.03.2010. год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

    ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

              МАНДАТСКО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

                                                         ЗА 2009 ГОДИНУ 

 

 

Пословником Скупштине општине Костајница ( « Службени гласник општине Костајница 

«,број: 12/09) прописано је да Мандатско-имунитетска комисија: 

 

-разматра питања примјене и ускраћивања имунитета одборницима у случајевима 

утврђеним Статутом општине, 

-разматра престанак мандата појединим одборницима и о томе подноси извјештај 

Скупштини, 

-разматра и друга питања у вези са Мандатсо-имутитеским правима одборника . 

 

Мандатско-имунитетска комисија има предсједника и два члана који су именовани на 

Конститутивној сједници Скупштине општине у саставу :  

 

Јока Драгичевић- предсједник 

Милорад Боројевић- члан 

Жељко Станић- члан 

 

У  временском периоду од 01.01.-31.12.2009 год. Комисија је разматрала престанак 

мандата одборника Љубише Лукића и додјелу мандата слиједећем квалифицираном 

кандидату са листе Српке демократске странке Здравку Крњајићу. 

Престанак и додјелу мандата потврдила је и Централна изборна комисија. 

Извјештај Мандатско – имунитетске комисије усвојен је на сједници Скупштине општине. 

 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Јока Драгичевић,ср.  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за вјерска питања 

Датум:09.03.2010. год. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

 

 

    ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

             КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

                                                              ЗА 2009 ГОДИНУ 

  

 

Комисија за вјерска питања : 

-прати провођење закона и других прописа који се односе на вјерске заједнице и даје 

Скупштини и другим органима у општини мишљења и приједлоге о појединим питањима 

из односа органа власти и локалне самоуправе и вјерских заједница, 

-ради на остваривању сарадње са вјерскм заједницама које дјелују на подручју општине , 

залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције на подручју општине, 

-обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине. 

 

 

 Комисија за вјерска питања у саставу . 

Јока Драгичевић- предсједник 

Вахидин Будимлић- члан 

Исмет Боснић-  члан 

 

У временском периоду од 01.01.-31.12. 2009 год. није се састајала нити по једној основи 

надлежности које су наведене у Пословнику о раду СО-е ,јер за истим  није било потребе. 

 

 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Јока Драгичевић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за сарадњу са  

општинама и градовима 

Датум: 12.03.2010 год.  

 

 

    ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

          КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

     ЗА 2009 ГОДИНУ 

 

 Надлежности Комисије за сарадњу са општинама и градовима утврђене су чланом 

62. Пословника Скупштине општине Костајница ( « Службени гласник општине 

Костајница « ,број: 12/09 ) и то: 

- прати сардњу општине са другим општинама и градовима , као и локалним 

заједницама других држава и о томе обавјештава Скупштину, 

- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима скупштине, 

- ради на развијању економске, научне, културне и друге сарадње са другим 

општинама у РС, федерацији БиХ и у иностранству и успоставља сарадњу са 

одговарајућим органима, 

- разматра анализе о производним концепцијамаи заједничким улагањима са 

иностраним партнерима, оцјењује услове за оснивање мјешовитих предузећа и 

о томе даје мишљење скупштини, 

- координира рад свих носилаца ове активности у општини, 

- даје мишљење скупштини о закључивању уговора о економској сарадњи, 

- обавља и друге послове на развијању регионалне и међународне сарадње.  

 

Комисија именована од стране СО-е у саставу:  

Милан Васић – предсједник, 

Млађен Ђенадија – члан,  

Ефраим Подиновић – члан, 

Славко Бјелајац – члан, 

Жељко Станић – члан, 

 

састала се дана 01.07.2009 год. и разматрала поједина питања из своје надлежности те 

донијела следећи : 

     Закључак 
 

1. Да након расправе,Скупштина општине и Начелник општине  овласте чланове 

Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима како би иста 

могла предузимати потребне активности и радње,пружити помоћ Начелнику и 

Скупштини  у циљу остваривања економске  сарадње и пријатељских односа са 

другим градовима,општинама и мјесним заједницама 
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2. Задужује се Комисија да редовно извјештава Скупштину о предузетим 

активностима и договорима предвиђеним у тачки 1. овог закључка. 

 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и саставни је дио извјештаја о раду 

Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима. 
 

Овај закључак је био саставни дио  полугодишњег извјештаја о раду Комисије са сарадњу са 

општинама и градовима и усвојен је на сједници скупштине општине. 

Комисија се након састанка почетком јула мјесеца није више састајала . 

 

 

     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Милан Васић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦ А 

 

Комисија за једнакост и равноправност  
полова у општини Костајница 

Датум: 12.03.2010 год.  

 

    ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

          КОМИСИЈЕ ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

     ЗА 2009 ГОДИНУ 
 

 Комисија за једнакост и равноправност полова у општини : 

- Прати положај жена у општини Костајница и спроводи њихова законом 

призната права, 

- Промовише равноправност-једнака права и могућности за жене и мушкарце, 

- Сарађује са локалним невладиним организацијама која се баве питањима 

једнакости и равноправности полова, 

- Сарађује са Џендер центром, 

- Учествује у реализацији пројеката Џендер центра који се односе на подручје 

општине Костајница, 

- Сарађује са Скупштином општине и прати доношење битних одлука ради 

остварења једног учешћа жена и мушкараца у развојном процесу, 

- Предлаже начелнику општине и Џендер центру активности које доприносе 

подршци стратешких потреба и промовише Џендер једнакости и 

равноправности.   
 

Комисија је именована 29.05.2009. године и од дана именовања до 31.12.2009 год. 

Комисија се није састајала. 

Први састанак Комисије за једнакост и равноправност полова је одржан дана 

09.03.2010 год. на којем је именован предсједник комисије и констатовано је  да ће 

се Комисија састајати према потребама . 

 

       Предсједник комисије 

            Марина Диклић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-119/10. 
Датум: 30.03.2010.год 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б. Костајница ( „ Службени гласник 
општине Б. Костајница“ ,бр. 12/05 и 1/07 ) , Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 30.03.2010 године усвојила је слиједеће: 
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
  о измјени и допуни Рјешења о именовању 
  Савјета за безбједност општине Костајница 
 
 
 

1. У Рјешењу о именовању Савјета за безбједност општине Костајница ,број: 
01-013-293/08 од 12.12.2008. године у ставу један тачка 5. се мијења, те 
умјесто: 
 „ 5. Милош Рисојевић – директор ОШ „ Петар Мећава“ 
 
треба да стоји: 
 
 „ 5. Миланко Дејановић- директор ОШ „ Петар Мећава“ 
 

     
 

2. 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 СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

   -НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-586/10. 

Датум, 23.03.2010. 

 

 На основу члана 13.Правилника  о накнадама  и другим примањима  запослених  и 

функционера   у Административној служби  општине Костајница  („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 1/06 и 4/10)  и члана  57.Статута општине  Б.Костајница („Службени гласник  

општине Б.Костајница“, број:12/05  и 1/07), Начелник општине  доноси: 

 

О Д Л У К У  
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком  се утврђује: 

- право на кориштење службеног   (општинског) броја   за мобилни телефон и 

- висина  рачуна који се покрива из буџета  општине Костајница. 

 

Члан 2. 

 Право на кориштење општинског броја  за мобилни  телефон имају сљедећи  

функционери,  службеници  и радници Административне службе општине Костајница: 

1. Начелник општине; 

2. Замјеник начелника општине; 

3. Предсједник СО-е; 

4. Секретар СО-е; 

5. Начелници Одјељења  у Административној служби општине; 

6. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, људске ресурсе  и односе с 

јавношћу; 

7. Стручни сарадник  за урбанизам, стамбено-комуналне послове и локални економски 

развој; 

8. Кућни мајстор – портир. 

Члан 3. 

 Општина ће за наведена лица обезбједити  и иста задужити  с бројевима мобилних 

телефона. 

 Корисници  су по истеку мандата дужни вратити  општини Костајница  бројеве мобилних  

телефона. 

Члан  4. 

 Општина ће из буџета  покривати трошкове рачуна за мобилне телефоне  и то у сљедећим  

износима: 

1. Начелник општине до 100,00 КМ, 

2. Замјеник начелника  општине до 50,00 КМ, 

3. Предсједник СО-е до 50,00 КМ, 

4. Секретар СО-е до 50,00 КМ, 

5. Начелници  одјељења у Административној служби до 50,00 КМ, 

6. Самостални стручни сарадник  за друштвене дјелатности, људске ресурсе и односе с 

јавношћу до 50,00 КМ, 
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7. Стручни сарадник за урбанизам, стамбено-комуналне послове и локални економски 

развој до 50,00 КМ, 

8. Кућни мајстор-портир до 50,00 КМ. 

 

Изузетно  од наведеног у претходном ставу, дозвољена су прекорачења, уз услов да  

збирни износи рачуна  за један квартал морају бити у оквиру  дозвољених  износа  из претходног  

става    ове Одлуке. 

 Након достављеног  прегледа  трошкова рачуна мобилних телефона за три мјесеца, лица 

чији трошкови  нису у оквиру дозвољених  износа полажу разлику на  благајну општине. 

 Начелник општине може у случају одласка на дужи службени пут или у случају  повећаног 

обима посла  , прекорачити наведени износ, те дати изјаву о  разлозима прекорачења. 

 

Члан 5. 

 Лице које не поступи  у складу са чланом  4.ове Одлуке , губи право на  кориштење 

службеног  (општинског  броја) за мобилни телефон. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу  ове Одлуке престају да важе Одлуке бр.02-020-260/08.од 

19.02.2008.године и бр.02-020-550/08. од  15.04.2008.године. 

 

 

Члан 7. 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

   -НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-587/10. 

Датум, 23.03.2010. 

 

 На основу члана  154. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11. Посебног  колективног уговора за запослене  у 

области локалне самоуправе РС („Службени гласник  Републике Српске“, број: 114/07)  и члана  

57.Статута општине  Б.Костајница („Службени гласник  општине Б.Костајница“, број:12/05), 

Начелник општине  доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 
o измјени и допуни Правилника  о накнадама и другим примањима запослених у 

Административној служби  и функционера општине Костајница 

 

Члан 1. 

 Члан 13. Правилника о накнадама  и другим примањима запослених у Административној 

служби  и функционера општине Костајница, број 01-020-26/06.од 05.01.2006.године, се брише, а 

нови гласи: 

 

 „Накнада и право кориштења мобилних телефона функционера  и запослених  у 

Административној служби  општине Костајница регулисаће се посебном Одлуком  коју  ће 

донијети начелник општине.“ 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу овог Правилника  престаје да важи Правилник  о измјенама и допунама 

Правилника о накнадама  и другим примањима запослених  у Административној служби  и 

функционера општине Костајница, број:02-020-822707. од  11.06.2007.године и Правилник о 

измјенама  и допунама Правилника  о накнадама и другим примањима запослених  у 

Административној служби и функционера општине Костајница, број:02-020-258/08.од 

19.02.2008.године. 

 

 

Члан 3. 

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

општине Костајница“. 

 

 

  

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Марко  Чолић,дипл.ек. 

 

 

 



Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  57 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

      НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 618/10. 

Датум: 25.03.2010. 

 

 

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

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени 

гласник општине Б. Костајница“ број 12/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Костајница за 2009. годину („Службени глансик општине Костајница број 17/08.) д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 

 

1.Одобрава се реалокација средстава  „Средња стручна школа“ Костајница  (потрошачка  

јединица  08150037), са позиције: 

 

-611 200 – Накнаде трошкова  запослених   489,00  КМ 

 

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 

 

са позиције: 

-611200 – Накнаде трошкова запослених (потрошачка јединица „Средња стручна школа“ 

Костајница – 08150037)      489,00  КМ 

-821300 – Набавка  опреме (Потрошачка јединица „Средња стручна школа“ Костајница – 

08150037)        489,00  КМ 

 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                      /Марко Чолић, дипл.ек/ 

 

 

 

 



Број 4   06.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  58 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 
- Одлука о заједничком улагању на проширењу Српског православног  

гробља „Чекиновац“............................................................................................. стр 1-2 

- Одлука  о оснивачком улогу – ЈП „Радио Костајница“......................................... стр 3 

- Одлука о плану размјештаја привременог објекта-аутопраоне , ауторадионице 

и продавнице.................................................................................................... стр 4-7 

- Одлука – Информација о изради Урбанистичког и статусу регулационих 

планова општине Костајница.......................................................................... ............стр 8-12 

- Одлука – Информација  о информисању грађана општине Костајница..............стр 13-16 

- Одлука – Информација о инф.грађана-ЈП „Радио Костајница“........................... стр 17-20 

- Одлука о измјени и допуни  Одлуке о грађевинском земљишту........................стр 21-23 

- Одлука-Програм развоја пољопривреде и подстицајних мјера на подручју 

општине Костајница...........................................................................................стр 24-37 

- Одлука- сагласност КП „Комунално“ Костајница за продају осн.средстава........стр 38 

- Одлука о усвајању годишњих извјештаја о раду сталних радних тијела 

Скупштине општине...........................................................................................стр 39 

- Извјештај о раду Комисије за праћење реал.стратегије партнерства за 2009...стр 40 

- Извјештај о раду  Комисије за спорт и питања  младих.....................................стр 41-42 

- Извјештај о раду  Комисије за буџет и финансије за 2009.годину......................стр 43-44 

- Извјештај о раду Комисије за послове из стамбене области за 2009.годину.....стр 45 

- Извјештај о раду Етичког одбора  за 2009.годину...............................................стр 46-47 

- Извјештај о раду  Мандатско-имунитетске комисије за 2009.годину................стр 48 

- Извјештај о раду Комисије за вјерска питања за 2009.годину...........................стр 49 

- Извјештај о раду Комисије за сарадњу са општинама  и градовима за 2009......стр 50-51 

- Извјештај о раду Комисије за једнакост и равноправност полова за 2009.год..стр 52 

- Рјешење  о измјени и допуни Рјешења о именовању  Савјета за безбједност 

Општине Костајница......................................................................................... стр 53 

- Одлука о кориштењу  мобилног телефона....................................................... стр 54-55 

- Правилник  о измјени и допуни Правилника о накнадама и другим примањима 

запослених у Ад служби  и функционера  општине Костајница.......................  стр 56 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава....................................................  стр 57 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

 

        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

                                                                 Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

 


