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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС “ , број: 101/04,  

42/05 и 118/05 )  и члана 56. Статута општине Бос.  Костајница  ( „Службени гласник општине Бос. 

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

30.04.2010. Године   д о н о с и : 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ  УЛИЦА 

У ОПШТИНИ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се називи нових улица у општини Костајница и то како слиједи: 

Новоформиране  улице: 

 

Насеље Костајница: 

Нова улица на Мераји – Десанка Максимовић 

Сокак код Кахвића – Крешимира Хајдића 

Одвојак од улице Ранка Шипке према гробљу „Чекиновац“ – Иво Андрић 

Први одвојак од улице Васе Пелагића идући из смјера основне школе -  Османа Карабеговића 

Улица према Пиралу – Унска 

Улица иза Дома здравља – Младена Ољаче 

Улица према ФК „Партизану“ – Мирзе Делибашића 

Одвојак од улице 2. Мај (од куће Обрадовић до куће  Рисојевића)– Петар Кочић 

Одвојак од улице 2.Мај наспрам Петрињске улице – Никола Тесла 

Баре – веза Петра Пеције и Устаничка – Алекса Шантић ( идући из смјера улице Петра Пеције) – 

евидентира се Одвојак 1. и Одвојак 2. 

Одвојак Устаничке улице од куће Глушица до краја оба одвојка – евидентира се Одвојак 1. и Одвојак 

2. – Лазе Штековића 

Улица према Мракодолу(Цигланска) – Скендера Куленовића 

Улица (од кривине према Дрљачама) – Меше Селимовића  

Гаги транс, Бумбар (Магистрала) – Ивана Горана Ковачића 

Ж.Ф.Т. Одвојак код Томића, Дошена – Петра Боројевића 

Ж.Ф.Т. према гробљу (Партизански споменик) – Владимира Назора 

Три одвојка у улици Партизански пут – Милоша Црњанског (идући из смјера улице Устаничка) – 

евидентира се Одвојак 1., Одвојак 2. и Одвојак 3. 

Одвојак из Светосавске улице према кући Голић Сејфе (Бобија Ибрахим) – Џемала Бједића 

Одвојак из Светосавске улице према кући Исмета Боснића – Зијад Диздаревић  

Бубњарица –  (нове зграде, Берић, Самац) – Војводе Мишића одвојак 1. и Одвојак 2. (према Брдару, 

Билићу и Томићу) 

Смајлов пут – Мака Диздара  

Одвојак у Ж.Ф.Т – Одвојак Јелисавац, Савановић -Владе Дивца  
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Насеље Тавија: 

Ново насеље Тавија – Јована Дучића –  ( идући из смјера Костајница )  

Одвојак 1., Одвојак 2. и  Одвојак 3. 

 

 

 

Члан 2. 

 

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

Костајница“ 

 

 

 

Број: 01-013-160/10                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  30.04. 2010 год              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Петар Боројевић, инг 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

                                                                                                          

 

На основу члана 50. Закона о уређењу простора (Службени гласник Републике Српске, бр. 

84/02 – пречишћени текст 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 57. Статута општине Костајница (Службени 

гласник општине Бос. Костајница, бр. 12/05 и 02/08), Скупштина општине Костајница, на сједници 

одржаној 30.04.2010.године, донијела  

 

 

О Д Л У К У 
о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Блок 3“ у Костајници 

 

I 

Усвајају се измјене и допуне Регулациони план „Блок 3“  у Костајници (у даљем тексту: План).  

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората Плана.  

 

 

 

II 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.  

Текстуални дио садржи:  

А) УВОДНИ  ДИО  

Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

Д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

Ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Графички дио План садржи:  

01. Геодетска подлога – постојеће стање Р = 1:1000  

01а. Постојећа намјена објеката  Р = 1:1000  

01б. Бонитет постојећих објеката  Р = 1:1000  

01ц. Инжењерскогеолошка карта  Р = 1:1000  

02.Извод из урбанистичког плана Костајница Р= 1: 2500 

02а.Извод из постојећег Регулационог плана  Р = 1:1000  

03. План просторне организације  Р = 1:1000 

04. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000  

05. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000  

06. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација   Р = 1:1000  

07. План инфраструктуре – гасификација Р = 1:1000  

08.План уређења зелених површина Р=1:1000 

09. План грађевинских и регулационих линија Р = 1:1000  

10. План парцелације-површине Р = 1:1000  

11.План рушења постојећих објеката Р=1:1000 
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III 

 

Елаборат Плана, израђен у Предузећу за пројектовање, консалтинг и инжењеринг „Routing“д.о.о.  

Бањалука -  2009/10. године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке.  

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале намјене 

(члана 15. став 1. Закона о експропријацији, Службени гласник Републике Српске, бр. 112/06, 37/07 и 

110/08).  

 

V 

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта 

и осталог грађевинског земљишта, у смислу члана 26. и 27. Закона о уређењу простора (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), и члана 23. став 1. тачка 2. Закона о 

премјеру и катастру непокретности (Службени гласник Републике Српске, бр. 34/06 и 110/08).  

 

VI 

План је доступан  на стални јавни увид-код општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења.  

 

VII 

 

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI ове одлуке.  

 

VIII 

 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.  

 

IX 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у“ Службеном гласнику општине Костајница.“  

 

Број: 01-013-174/10.                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:  30.04.2010.                                                                      Петар Боројевић, инж. 
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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 50. Закона о уређењу простора (Службени гласник Републике Српске, бр. 

84/02 – пречишћени текст 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 57. Статута општине Костајница (Службени 

гласник општине Бос. Костајница, бр. 12/05 и 02/08), Скупштина општине Костајница, на сједници 

одржаној 30.04.2010.године, донијела  

 

О Д Л У К У 
о усвајању  Регулационог планa за проширење српског православног гробља у Костајници 

 

I 

Усвајају се  Регулациони план „Проширења српског православног гробља“  у Костајници (у даљем 

тексту: План).  

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората Плана.  

 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.  

Текстуални дио садржи:  

А) УВОДНИ  ДИО  

Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

Д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

Ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Графички дио План садржи:  

01. Геодетска подлога – постојеће стање Р = 1:1000  

02. Инжењерскогеолошка карта  Р = 1:1000  

03.Извод из урбанистичког плана Костајница Р= 1: 2500  

04. План просторне организације  Р = 1:1000 

05. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000  

06. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000  

07. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникација   Р = 1:1000  

08. План грађевинских и регулационих линија Р = 1:1000  

10. План парцелације-површине Р = 1:1000  

11. План уређења зелених површина Р=1:1000 Р=1:1000 

 

III 

Елаборат Плана, израђен у Предузећу за пројектовање, консалтинг и инжењеринг „Routing“д.о.о.  

Бањалука -  2009/10. године, у прилогу је, и саставни је дио ове одлуке. 

 

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале намјене 

(члана 15. став 1. Закона о експропријацији, Службени гласник Републике Српске, бр. 112/06, 37/07 и 

110/08).  
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V 

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта 

и осталог грађевинског земљишта, у смислу члана 26. и 27. Закона о уређењу простора (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), и члана 23. став 1. тачка 2. Закона о 

премјеру и катастру непокретности (Службени гласник Републике Српске, бр. 34/06 и 110/08).  

 

VI 

План је доступан  на стални јавни увид-код општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења.  

 

VII 

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI ове одлуке.  

 

VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.  

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у“ Службеном гласнику општине Костајница.“  

 

 

 

 

Број: 01-013-175/10.                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК   

Датум:  30.04.2010.  год.                                                                        Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-170/10. 
Датум:30.04.2010. 
 
 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) и члана 56. Статута општине Костајница ( „ Службени гласник општине 
Костајница „број:12/05 и 1/07 )  Скупштина општине на сједници одржаној дана 30.04.2010. 
године донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за избор и именовање Управног одбора „Центра за социјални 

рад“ Костајница 
 

Члан 1. 
 

 Овом Oдлуком ближе се утврђују услови и критерији за избор и именовање Управног 
одбора „Центра за социјални рад“ Костајница. 
 Под критеријима за 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 и овом Одлуком, а који су битни за 
правилно и успјешно вршење функције. 
 

Члан 2. 
 
 Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 
услове и критерије утврђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС, 
Статутом „Центра за социјални рад“ Костајница и овом Одлуком. 
 
 2. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 
- да су држављани РС, односно БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС      ( било на 
нивоу државе или ентитета ) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије 
дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 
- да нису под оптужницом међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( члан 
IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине ), 
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 
- кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС 
и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС.. 
 
 3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
- Висока, виша или средња стручна спрема, 
- Познавање дјелатности којом се бави „Центар за социјални рад“ Костајница, 
- Познавање садржаја и начина рада Управног одбора у јавним установама. 
 

Члан 3. 
 
 У Управни одбор „Центра за социјални рад“ Костајница именују се три члана, а у 
складу са Законом о систему јавних служби, Статутом „Центра за социјални рад“ Костајница 
и овом Одлуком. 
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Члан 4. 
 Управни одбор, на основу проведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, 
именује Скупштина општине Костајница. 
 

Члан 5. 
 Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима утврђеним 
овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 У Комисију за избор именоваће се лица која имају професиноално знање на истом 
или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са Законом 
о министарским и владиним именовањимa РС. 
 

Члан 7. 
 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 
 Комисија за избор се именује актом Скупштине општине. 
 У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне 
службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 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- 162/10. 
Датум: 30.04.2010. 
 
 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 ( „ Службеник гласник општине Б. Костајница“, број: 12/05 ) 
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.04.2010. године донијела је:  
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор Управног одбора „Центра за социјални рад“ 

Костајница 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком регулишу се услови и поступак за именовање Комисије за избор у 
сврху провођења поступка попуне упражњеног мјеста Управног одбора „Центра за социјални 
рад“ Костајница. 
 

Члан 2. 
 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 
Управног одбора „Центра за социјални рад“ Костајница, након расписаног конкурса, у 
следећем саставу: 
 1.Тања Деветак-предсједник, 
 2.Горан Милијевић-члан, 
 3.Биљана Дејановић-члан, 
 4.Мехмед Ваљевац-члан, 
 5.Марина Диклић-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 Управног одбора „Центра за социјални рад“ Костајница. 
 
 

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

 
Члан 5. 

 Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора „Центра за 
социјални рад“ Костајница. 
 

Члан 6. 
 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: 01-013-171/10. 
Датум: 30.04.2010. 
 
 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 55. став 4. Закона о Библиотечкој дјелатности ( „ Службени гласник 
Републике Српске „ број: 52/01,39/03 и 112/08) и члана 56. Статута општине Костајница     ( 
„Службени гласник општине Костајница „ број: 12/05 и 1/07) , Скупштина општине на 
сједници одржаној дана 30.04.2010. године донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за избор и именовање Управног одбора Народне библиотеке 

„ Невенка Станисављевић „ Костајница 
 

Члан 1. 
 
 Овом Oдлуком ближе се утврђују услови и критерији за избор и именовање Управног 
одбора Народне библиотеке „ Невенка Станисављевић „  Костајница. 
 Под критеријима за 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 и овом Одлуком, а који су битни за 
правилно и успјешно вршење функције. 
 

Члан 2. 
 
 Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 
услове и критерије утврђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС, 
Законом о библиотечкој дјелатности, Статутом  и овом Одлуком. 
 
 2. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 
- да су држављани РС, односно БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ и РС      ( било на 
нивоу државе или ентитета ) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије 
дана објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 
- да нису под оптужницом међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији ( члан 
IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине ), 
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције, 
- кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС 
и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС 
 
 3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
- Висока, виша или средња стручна спрема, 
- Познавање дјелатности којом се бави Народна библиотека „ Невенка Станисављевић „      
Костајница, 
- Познавање садржаја и начина рада Управног одбора у јавним установама. 
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Члан 3. 
 
 У Управни одбор НБ „ Невенка Станисављевић „ Костајница именују се три члана, а у 
складу са Законом о систему јавних служби,Законом о библиотечкој дјелатности, Статутом и 
овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

 Управни одбор, на основу проведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, 
именује Скупштина општине Костајница. 
 

Члан 5. 
 
 Скупштина општине именује Комисију за избор у складу са критеријима утврђеним 
овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

 У комисију за избор именоваће се лица која имају професиноално знање на истом 
или вишем нивоу, за који се спроводи поступак избора, те лица која су упозната са Законом 
о министарским и владиним именовањим РС. 
 

Члан 7. 
 
 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 
 Комисија за избор се именује актом Скупштине општине. 
 У састав ове комисије именују се три члана из реда службеника из Административне 
службе општине, а два члана из реда лица која испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 
 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- 161/10. 
Датум: 30.04.2010. 
 
 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 ( „ Службеник гласник општине Б. Костајница“, број: 12/05 ) 
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.04.2010. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор Управног одбора  

Народне библиотеке“ Невенка Станисављевић Костајница 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком регулишу се услови и поступак за именовање Комисије за избор у 
сврху провођења поступка попуне упражњеног мјеста Управног одбора Народне библиотеке 
„ Невенка Станисављевић „ Костајница. 
 

Члан 2. 
 Именује се Комисија за избор која ће провести поступак попуне упражњеног мјеста 
Управног одбора Народне библиотеке „ Невенка Станисављевић „ Костајница, након 
расписаног конкурса, у следећем саставу: 
 1.Свјетлана Бајалица-предсједник, 
 2.Александар Пашић-члан, 
 3.Љиљана Слијепчевић-члан, 
 4.Бранка Рисојевић-члан, 
 5.Емина Мушић-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 Управног одбора НБ „ Невенка Станисављевић „ Костајница. 
 
 

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

Члан 5. 
 Комисија за избор престаје са радом даном именовања Управног одбора НБ „ 
Невенка Станисављевић „  Костајница. 
 

Члан 6. 
 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 : 01-013-168/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Усвајају се  се Годишњи извјештаји о раду предузећа и установа којих је 
оснивач општина Костајница за 2009 годину , и то како слиједи: 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Комуналног предузећа „Комунално „ 

а.д. Костајница, бр. 42/10, 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Дома здравља Костајница,бр. 01-

230/10, 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Народне библиотеке „ Невенка 

Станисављевић „ Костајница ,бр. 01/01-94/10, 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Туристичке организације општине 

Костајница,бр. 03-325-18/10 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Јавног предузећа „ Банијапромет „ 

Костајница, бр. 01-013-139/10, 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Јавног предузећа „ Радио 

Костајница „ бр.641-78/10 
- Годишњи извјештај о раду за 2009 год. Центра за социјални рад 

Костајница, бр.01-530-1/10 
 

2.  Саставни дио ове Одлуке су Годишњи извјештаји о раду предузећа и 
установа којих је оснивач општина Костајница за 2009 годину. 
 
 

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 : 01-013-169/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 

 

О Д Л У К У 
 

1. Годишњи извјештаји о раду управних и надзорних одбора предузећа и 
установа којих је оснивач општина Костајница за 2009 годину , и то како 
слиједи: 
- Годишњи извјештај о раду надзорног одбора Комуналног предузећа „ 

Комунално „ а.д. Костајница за 2009 год., бр. 29/10, 
- Годишњи извјештај о раду управног одбора  Дома здравља Костајница за 

2009 год. ,бр. 01-229/10, 
- Годишњи извјештај о раду управног одбора Народне библиотеке „ Невенка 

Станисављевић „ Костајница за 2009 год.  ,бр. 01/02-93/10, 
- Годишњи извјештај о раду управног одбора Туристичке организације 

општине Костајница за 2009 год. , 
- Годишњи извјештај о раду надзорног одбора Јавног предузећа „ 

Банијапромет „ Костајница, за 2009 год. ,бр. 04-07/10, 
- Годишњи извјештај о раду управног одбора Јавног предузећа „ Радио 

Костајница „ за 2009 год.,  бр.641-73/10, 
- Годишњи извјештај о раду управног одбора Центра за социјални рад 

Костајница за 2009 год., бр. 03-530-2/10. 
 

2.  Саставни дио ове Одлуке су Годишњи извјештаји о раду управних и 
надзорних одбора предузећа и установа којих је оснивач општина Костајница 
за 2009 годину. 
 
 

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

гласнику општине Костајница “. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић , инг. 

 

 
 



 

 

Број 5  30.04.2010. Службени гласник  општине  Костајница  стр  15 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-178/10 
Датум:30.04. 2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Прихвата се Информација о заштити човјекове околине коју је припремио 
Комунални полицајац Администартивне службе општине Костајница . 
 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о заштити човјекове околине. 

 
 

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 : 01-013-165/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04. 2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Прихвата се Информација о газдовању ловиштима на подручју општине 
Костајница коју је припремило Ловачко удружење „ Баљ „ Костајница . 
 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о газдовању ловиштима на подручју 

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 : 01-013-166/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

     О Д Л У К У 
  
 
 

1. Прихвата се Информација о газдовању рибарским ресурсима на подручју 
општине Костајница коју је припремило Спортско риболовно удружење „Мрена 
„ Костајница . 
 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је Информација о газдовању рибарским ресурсима 

на подручју 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 : 01-013-164/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04. 2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

 
 

1. Усваја се Завршни рачун буџета општине Костајница за 2009 годину.  
 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Завршни рачун буџета општине Костајница за 
2009 годину.   
 

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 : 01-013-163/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 
 

     О Д Л У К У 
 
 

1. Усвајају се Годишњи Извјештаји о финансијско – материјалном 
пословању корисника  буџета општине Костајница за 2009 годину и то 
како слиједи:   
- Општинска борачка организација, 
- ОО Црвени крст, 
- Туристичка организација општине Костајница, 
- Дом здравља, 
- КУД „ Поткозарје „ 
- ЈП „ Радио Костајница“ 
- КК „ Младост „ 
- Удружење пензионера , 
- ФК „ Партизан „ 
- Добровољно ватрогасно друштво. 
 
 

2. Саставни дио ове Одлуке су Годишњи Извјештаји о финансијско – 
материјалном пословању корисника  буџета општине Костајница за 2009 
годину . 
 
 

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 : 01-013-177/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Усваја се План размјештаја привременог објекта –изградња паркиралишта са 
урбанистичко-техничким условима за изградњу и уређење 
паркиралишта,бр.03-36-75/10. 
 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је План размјештаја привременог објекта –изградња 
паркиралишта са урбанистичко-техничким условима за изградњу и уређење 
паркиралишта. 
 

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 

-НАЧЕЛНИК- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење за општу управу 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове 

Број:03-36-75/10 

Датум: 30.04.2010. 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 следећи 

 
ПЛАН  РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКАТА-ИЗГРАДЊА  

ПАРКИРАЛИШТА СА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 
ЗА ИЗГРАДЊУ  И  УРЕЂЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА  

 
- I - 

Локације изградње привременог објекта-паркиралишта су: У улици Младена 
Стојановића (к.ч.787), јавна површина иза зграде општине (к.ч. 914/2), јавна 

површина испред зграда Светосавска 13 и 15  (к.ч. 916/1). 
 

II 
Услови за постављање привременог објеката-изградње паркиралишта  су: 
- Рок за изградњу не може бити дужи од 3 (три) мјесеца. 
- Вријеме коришћења локације најдуже 5 пет година (60 мјесеци), 
- Да привремени објекат- паркиралиште не сметају пролаз и нормално 

коришћење сусједних објеката, 
- Да се изградњом привременог објекта- паркиралишта не чини већа сметња 

несметаном пролазу пјешака на тротоару или другој јавној површини, 
односно да се обезбједи несметано кретање пјешака 

- III – 
Предлажу се следећи: 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ 
Увод и образложење 

Овим урбанистичко –техничким условима дефинишу се основни релавантни елементи за 

изградњу и постављање привременог објеката-паркиралишта као и осталих услова прописаним 

законом. 

Текстуални и графички дио ових услова као и услова надлежних институција (комунално, 

електро и ТТ) садржани у сагласностима чине једну цјелину и обавезујући су за инвеститора, 

пројектанте и извођаче. 

На основу извршене анализе и указане потребе за системским рјешењима у области 

уређења паркиралишта приступило се доношења приједлога одлуке о изградњи 

привременог објекта-паркиралишта са урбанистичко-техничким условима за  
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уређење  паркинга и постављање сигнализације на дијелу ужег урбаног подручја . 

Одабир локација је уследио након извршене процјене стања, просјечног броја паркираних возила и 

економске оправдансоти изградње и уређења паркинг простора. 

Све предвиђене локације су обухваћене планским документима- регулационим планом Блок 2 гдје је 

установљено да на тим локацијама нема предвиђене изградње других садржаја па је са аспекта 

просторно- планске документације могуће извршити уређење паркинг простора као привременог 

објекта. 

На основу увиђаја у просторно-планску документацију и увида на лицу мјеста одређују се следеће 

локације за паркиралиште: 

Паркинг иза зграде општине, паркинг између зграда 13. и 15. у Светосавској улици и паркинг у улици 

Младена Стојановића 

 

Услови за уређење паркинг простора 

Као услов за уређење простора за паркиралиште намеће се потреба извођења радова који би 

прилагодили тренутне локације намјени паркиралишта а то су: 

Скидање и одвоз постојећег слоја насипа 

Насипање каменим матријалом са ваљањем 

Асфалтирање површине 

Обиљежавање паркинг мјеста 

Постављање паркинг аутомата  

Постављање табли за обавјештавање о мјесту паркинг апарата 

Ископ земље на мјестима израде бетонских шахти 

Ископ земље и постављање цијеви Фи 200мм  

Постављање ригола на бетонску подлогу 

Израда бет. шахти, бетоном МБ 20 у одговарајућој оплати и арматуру  

Предвиђене локације за постављање сигнализације ( табли и апарата ) су: 

Апарати за наплату се постављају на јавној зеленој површини  у Светосавској улици,испред рекламне 

табле „Апотека“  и на углу улице Младена Стојановића код кина на тротоару. 

Сигнализација за обавјештавање о локацији паркинг апарата  и остале сигнализације ( табле ) ће се 

постављати на јавној површини између Нове зграде и зграде 13. у Светосавској улици, иза зграде 

општине према улици Ватрогасној, на јавној површини у улици Младена Стојановића, а детаљана 

локација ће бити приказана у графичком дјелу ових урбанистичко-техничких услова. 

 

ПРОСТОРНО И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ, 

 

   Предвиђене површине за асфалтирање  у улици  Младена Стојановића износи  – 204 м2, иза 

зграде општине – 362,50 м2, измеђе зграда 13. и 15. – 415 м2. А све укупно износи 981,50 м2. 

Прије асфалтирања потребно је урадити скидање слоја постојећег терена, д = 20 цм,насипање и 

набијање тампон слоја д = 20 цм, материјалом 8 – 32 мм, насипање завршног слоја материјалом 0 – 8 

мм и ваљање ваљцима. 

Планирање и нивелисање се раде прије завршног слоја асфалта који износи д = 7 цм у ваљаном 

стању. 

Означавање паркинг мјеста се врши бојењем. 

Регулационим  планом на датим локацијама нису предвиђени објекти за изградњу па се те површине 

могу користити за паркинг простор 

 Намјена:  

Намјена привременог објекта – паркиралишта:   уређено и обиљежено планско  паркирање 

аутомобила.  

Карактер објекта:   

Привременог карактера  
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 Садржај: 

 На локацијама се не предвиђа изградња –постављање других објеката осим изградње паркиралишта 

и све потребне садржаје треба пројектовати у склопу датих димензија парцела-локација. 

 

Архитектонско обликовање: 

Архитектонско обликовање мора бити у складу са функцијом и значајем објеката као и у складу са 

околним простором у циљу постизања таквог ликовног рјешења које доприноси лијепом изгледу 

околине.У погледу обликовања и избору материјала и примјене боја не постављају се изричити 

услови и оставља се слобода пројектантима да у оквиру ових урбанистичко-техничких услова у 

цјелини обликују привремени објекат-паркиралиште водећи рачуна о квалитету и квантитету 

одабраних материјала и боја. 

Грађевинске и регулационе линије: 

Грађевинска и регулациона линија приказане су у графичком дијелу. 

Кота паркиралишта је у висини улица Младена Стојановића и Светосавске. 

Саобраћај и приступ паркиралишту: 

Приступ привременом објекту- паркиралишту  је обезбјеђен  са улице Светосавска и Младена 

Стојановића. 

Нивелација паркиралишта треба да се изведе у нивелети наведених улица. Уколико то није могуће 

потребно је да се изведе у што мањем нагибу. 

Хидротехника: 

За  уређења привременог објекта –паркиралишта нема потребе за спајање на водоводну и 

канализациону мрежу изузев спајања одводње површинских оборинских вода у главну 

канализациону мрежу у улици Светосавска . Потребно је обратити пажњу на евентуалне постојеће 

водоводне и канализационе инсталације на датим инсталацијаима. ПТТ инсталација.Потребно је 

добити писмену обавјест од надлежног комуналног предузећа о постаојању подземних каблова 

водовода и канализације 

Електро и ТТ везе: 

 Избором аутомата за наплату паркирања не захтјева  се прикључивање на нисконапонску мрежу као 

ни на ПТТ инсталације. 

Потребно је обратити пажњу да се прилком извођења радова на изградњи привременог објекта- 

паркиралишта не угрозе евентуални постојећи подземни каблови електроенергетске и ПТТ 

инсталација.Потребно је добити писмену обавјест од надлежних предузежћа (Електро и ПТТ)  о 

постаојању подземних каблова. 

Унапређење и заштита животне средине:  

У циљу заштите и унапређења животне средине условљавају се сви у поступку извођења радова да 

након завршених радова –постављања привременог објекта-паркиралишта, све површине треба да 

уреде и приведу намјени како је дато кроз текст овог документа. У простору који је обухваћен 

регулационим линијама локације није дозвољено развијати било какве друге активности ван датих 

овим документом, а које би имале последицу угрожавања простора и онечишћење тла. 

Изричито се забрањује испуштање уља и других штетних материја (боја, и сл.) на терен приликом 

изградње –постављања привременог објекта.  

Код пројектовања привремених објекта-паркиралишта примјењивати све техничке и законске 

обавезе заштите на раду, заштите од  пожара као и заштите околних простора од пожара. 

Заштитити  околни простор од активности садржаја планираних овим документом. 

 

План размјештаја са УТУ припремио Одсјек за урбанизам и стамбено –комуналне послове. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-176/10 
Датум: 30.04.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Б.Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница “,12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04.2010 године, усвојила је : 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  
 
 

1. Усваја се План размјештаја привременог објекта –изградња сточне пијаце са 
урбанистичко-техничким условима за изградњу и уређење сточне 
пијаце,бр.03-36-76/10 
 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је План размјештаја привременог објекта –изградња 
сточне пијаце са урбанистичко-техничким условима за изградњу и уређење 
сточне пијаце. 
 

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 

-НАЧЕЛНИК- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење за општу управу 

Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове 

Број:03-36-76/10 

Датум: 30.04.2010. 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 
следећи 

 
ПЛАН  РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКАТА-ИЗГРАДЊА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ 

СА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 
ЗА ИЗГРАДЊУ  И  УРЕЂЕЊЕ СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ 

 
- I - 

Локација изградње привременог објекта-сточне пијаце се предвиђа на к.ч.382/3 к.о. 
Тавија, на површини од цца 4500м2. 

 
II 

Услови за постављање привременог објеката-сточне пијаце су: 
- Рок за изградњу не може бити дужи од 3 (три) мјесеца. 
- Вријеме коришћења локације најдуже 5 пет година (60 мјесеци), 
- Да привремени објекат- сточна пијаца буде изграђена у складу са Правилником о 

уређењу сточних пијаца,вашара,сајмова,изложби и догона („Службени гласник 
Републике Српске“,број 21/95), 

- Да се изградњом привременог објекта- сточне пијаце не угрози оближњи поток 
Тавија односно да се све оборинске и отпадне  воде са сточне пијаце одведу на 
прописан начин,  

- Да се прописно обиљежи и уреди прикупљање отпадака (постављањем канти за 
смеће и контејнера) са редовним одвозом од стране надлежног предузећа 

- Да се сточна пијаца редовно одржава и чисти и да се обезбједи ред и мир 
приликом одржаваља сајменог дана.  

- III – 
Предлажу се следећи: 

 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ 
 

1. Увод и образложење 
Одјељење за Општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове приступили су изради 

урбанистичко – техничких услова у сврху изградње привременог објекта-сточне пијаце са пратећим 

садржајима. 

 Предметна локација се налази у насељу Тавија и обухваћена је урбанистичким планом из 

којег  је видљиво да наведена парцела има намјену за изградњу сточне пијаце. 

Локација на којој је предвиђена изградња привременог објекта- сточне пијаце са пратећим објектима 

налази се на к.ч. 382/3, К.О. Костајница, Костајница  и има површину 4500 м2. 
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Просторно и архитектонско обликовање, грађевинске и регулационе линије 
 
 Овим урбанистичко – техничким условима дефинисани су основни релавантни 
елементи за изградњу тражених садржаја. 
Текстуални и графички дио услова чине цијелину и обавезују како инвеститора тако и 
пројектанте и извођаче радова. 
Овим документима предвиђа се изградња привременог објекта- сточне пијаце. 
Да би сточна пијаца функционисала мора да задовољава следеће услове: 
-да је ограђена оградом вишом од 2,00 м 
-да посједује утоварну и истоварну рампу 
-да је терен на коме је смјештена уређен, односно да су саобраћајнице бетониране, 
асфалтиране или уређене набијеним шљунком. 
-да је терен оцједит, тј. да је омогућено одржавање пијаце у хигијенском смислу, 
-да има санитарни блок и питку воду, 
-да се на  терену може поставити ветеринарска канцеларија, 
-на улазу мора постојати портирница или мјесто за чувара, 
-да има карантин за обољелу стоку 
-мјесто за чишћење и дезинфекцију на улазу пијаце 
-вага за стоку. 
На локацији намјењеној за сточну пијацу предвиђено ја де се обезбједи простор за стоку и 
то: 
-2,00 м2 по грлу крупне стоке 
-1,20 м2 по телету 
-1,00 м2 за овце и свиње 
0,50 м2 за јагњад 
Простор за смјештај крупних животиња мора бити опремљен уређајима за везивањa.. 
Архитектонско обликовање мора бити у складу са функцијом и значајем објекта и околним 
простором у циљу постизања таквог ликовног рјешења које доприноси лијепом изгледу 
околине. 
У погледу обликовања и избора материјала и примјене боја не постављају се изричити 
услови и оставља се слобода пројектантима да у оквиру ових урбанистичко – техничких 
услова у цијелини обликују објекте. 
Грађевинска и регулациона линија се поклапају. 
 
Саобраћај 
С обзиром да се локација налази покрај локалног пута у насељу Тавија потребно је кроз 
пројекат обезбједити квалитетан и безбједан прикључак у складу са техничким нормативима 
и основама Закона о безбједности саобраћаја. 
Све планиране саобраћајне површине обрадити савременим материјалом ( асфалт, бетон ), 
у складу са одговарајућим графичким прилогом. 
Саставни дио ових услова је графички прилог. 
Водовод и канализација 
На локацији намјењеној за сточну пијацу постоји  изграђени водовод профила Ф 110 мм. 
Планирано је да се пратећи објекти, неопходни за правилно функционисање пијаце, 
прикључе на постојећи водовод. 
Са овог водовода ће се потрошачи снадбјевати санитарном водом. 
Инвеститор треба димензионисати своје садржаје у извођачком пројекту према количинама 
санитарних вода из водовода или обрзбједити додатне количине воде на други начин ( 
бунар, резервоар, каптирање изворишта ). 
На предметној локацији је изграђен канализациони колектор профила Ф 300. 
Употребљене воде из објеката ће се водити фекалном канализацијом у постојећу 
канализациону мрежу. 
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Планирано је да се атмосферске воде одводе мјешовитим колектором и упуштају у градску 
канализацију. 
Прикључивање објекта ће се регулисати уз претходну сагласност надлежног комуналног 
преузећа. 
Електро и ТТ везе 
На предметној локацији постоји електоенергетска инфраструктура. 
За пратеће објекте ( ветеринарска канцеларија, портирница, санитарни чвор ) планирано је 
везивање на градску дистрибутивну мрежу. Услове прикључка електричне енергије 
планиране снаге прописаће надлежна дистрибуција РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град 
путем своје претходне сагласности. 
Планирано прикључење објеката извести подземним каблом. 
 
Дубина укопавања каблова је 0,80 м.Уколико каблови пролазе испод коловозних површина 
каблове заштити механички.Каблове испод коловозних површина полагати на дубини 1,1 м. 
Сва укрштања и паралелна вођења енергетских каблова и остале инфраструктуре извести 
према важећим техничким прописима. 
Електроенергетски кабл пројектовати и полагати на основу важећих техничких прописа. 
Кабловску трасу на цијелој дужини означити са прописаним ознакама ЕДБ. 
Инвеститор је обавезан да прије почетка радова прибави све потребне сагласности. 
Електричне инсталације за објекат пројектовати у складу са важећим техничким прописима 
који се односе на овакве врсте објеката. 
Инвеститор је дужан прибавити електроенергетску сагласност од стране ЗДП 
„Електрокрајина“ РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град, у којима ће се дефинисати детаљи 
прикључења објеката на електроенергетску мрежу. 
На локацији постоји ТТ инфраструктура. 
Телефонски прикључак за пратеће објекте на пијаци извести подземним ТТ каблом. 
Детаље прикључења објеката на ТТ мрежу извести према условима ЈОДП „Телеком РС“, РЈ 
„Транзит телеком“ Костајница. 
 
Услови заштите и унапређење средине 
 
 У циљу заштите и унапређења животне средине условљава се да се након 
завршених радова све површине уреде и приведу намјени, како је то дато кроз текст и 
графичке прилоге.У простору који је обухваћен регулационим линијама локације није 
дозвољено развијати било какве друге активности ван датих ових документима, а које би 
имале за посљедицу угрожавања простора и онечишћавања тла и подземља.У сврху 
заштите подземних вода забрањује се испуштање било каквих материјала у терен ( уље и 
сл. ).Код пројектовања објеката примјењивати све техничке и законске обавезе заштите на 
раду, заштите од пожара, као и заштите околног простора од пожара. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број : 01-013-167/10 
Датум: 30.04. 2010. год. 
 
 
 На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „ Службени гласник 
општине Костајница „ број:12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 30.04. 2010 године  доноси: 
 

 

О Д Л У К У 
 

1. Задужује се Јавно предузећe „ Радио Костајница „ да у року 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке припреми потребне приједлоге аката у 
сврху утврђивања и усклађивања облика организовања Јавног предузећа 
„Радио Костајница „ са позитивним законским прописима и исте  достави 
Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 

2. Накoн усклађивања оснивачких аката ЈП „ Радија Костајница „ са 
позитивним законским прописима,Скупштина општине ће усвојити 
потребне акте за провођење поступка именовања органа „ Радија 
Костајница“ 

 
3. Усвајањем потребних аката предузеће се потребне активности како би се 

наведене промјене регистровале у надлежном суду и евидентирале код 
надлежног Министарства. 

 

4. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број:01-013-195/09 
 

5. 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: 01-013-172/10 

Датум:  30.04.2010.год. 

 

 

 

 Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 30.04..2010. године, на основу члана 14. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ бр.112/06 и 110/08) и члана 56. 

Статута општине Костаница („Службени гласник општине Бос. Костајница“ број: 12/05 и 02/08),  д а ј е  

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

 Да је на подручју општине Костајница, на к.ч. број: 

 

- 197 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 288, што одговара дијелу к.ч. 805 (нови премјер), у 

површини од 460 м², 

- 304/2 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 550, што одговара дијелу к.ч. 828/1 (нови премјер) 

у површини од 200 м², 

- 300/3 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 667, што одговара дијелу к.ч. 842/3 (нови премјер) 

у површини од  250 м², 

- 301/4 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 480, што одговара дијелу к.ч. 837 (нови премјер) у 

површини од 620 м² 

- 297 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 663, што одговара дијелу к.ч. 854 (нови премјер) у  

површини од 360 м² 

- 295/2 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 1449, што одговара дијелу к.ч. 1188 (нови премјер) 

у површини од 260 м² 

- 295/5 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 2132, што одговара дијелу к.ч. 859 (нови премјер) у 

површини од 460 м² 

 

потребна реконструкција  канализације. Реализацијом пројекта реконструкције постојећи 

канализациони водови који су недовољног капацитета, и имају за посљедицу излијевања фекалних 

вода у самом центру града, као и испуштање фекалија на више локација дуж потока Мачковац и 

Тавија. Изградња главног колектора врши растерећење и повезивање комплетне канализационе 

мреже на подручју града Костајница. 

 

 Због наведеног ова скупштина сматра да је основано да Влада Републике Српске донесе 

одлуку у смислу члана 14. Закона о експропријацији да су реконструкција у Костајници ближе 

означеном у плану експропријације, од општег интереса и да се у те сврхе може приступити 

непотпуној експропријацији непокретности које обухвата изградња. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“. 

  

 

Достављено:             Предсједник СО-е: 

Влади Републике Српске                                                                                              

На бр. ______ од _______ године                                                                                 Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-173/10 

Датум:  30.04.2010.год. 

 

 Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 30.04.2010. године, на основу члана 14. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ бр.112/06 и 110/08) и члана 56. 

Статута општине Костаница („Службени гласник општине Бос. Костајница“ број: 12/05 и 02/08),  д а ј е  

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

 Да је на подручју општине Костајница потребна  изградња инфраструктуре и приступање 

реализацији Регулационог плана у „Блоку  1“, на следећим катастарским честицама: 

 

- 304/1, 304/2(дио) и 304/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 550, 

- 216/1(дио), 216/2 и 216/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 669, 

- 299/5(дио), 299/1 и 216/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 689, 

- 300/2(дио), 300/1 и 300/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 667, 

- 302/1,302/2 (дио) и 302/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 211, 

- 213/1(дио),213/2 и 213/3(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 671, 

- 301/1,301/3(дио) и 301/4 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 480, 

- 297(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 663, 

- 295/5 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 2132, 

- 227 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 662, 

- 224/2 (дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 324, 

- 296/1 (дио),296/2(дио), 296/3 и 296/4(дио), КО Костајница , з.к. ул. бр. 687, 

- 303/2 (дио), 303/3 (дио) и303/1, КО Костајница , з.к. ул. бр. 158, 

- 210/4 (дио), КО Костајница, з.к. ул. бр. 220. 

 

 Реализацијом предвиђених садржаја из Регулационог плана земљиште које је тренутно 

обрадива површина би привукло потенцијалне инвеститоре, што би  покренуло градњу градске 

тржнице, аутобуске станице,  стамбено - пословних објеката, као и осталих видова привређивања. По 

реализацији поменутих садржаја град Костајница би пружао квалитетније услуге угоститељко 

туристичког садржаја, ријешио би се  акутни проблем аутобуске станице и умањио проблем 

недостатка паркирних мјеста. 

 Због наведеног ова скупштина сматра да је основано да Влада Републике Српске донесе 

одлуку у смислу члана 14. Закона о експропријацији да је реконструкција у Костајници ближе 

означеном у плану експропријације, од општег интереса и да се у те сврхе може приступит 

непотпуној експропријацији непокретности које обухвата изградња. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

Достављано:                                                                                      Предсједник СО-е 

Влади Републике Српске                                                                           Петар Боројевић,инг. 

На бр._____од_____године.            
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-819/10. 

Датум, 27.04.2010. 

 

 

 

 На основу члана 57. Статута општине  Костајница („Службени гласник  општине Костајница“, 

број:12/05 и 1/07), Начелник општине  Костајница дана  27.04.2010.године доноси: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама  Правилника  о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја  за развој пољопривреде  и села 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о условима и начину  остваривања новчаних  подстицаја за развој   

пољопривреде и села, бр.02-020-639/09. од 31.03.2009.године, у члану 5.став 3.тачка а) се брише, а 

нова гласи: 

 

 „а) за производњу  и узгој квалитетно  приплодних јуница  200,00 КМ“ 

 

Члан 2. 

 У члану  24.став 4. Правилника се брише, а нови гласи: 

 

 „4.Висина  подстицајних средстава  за намјену  из става 2.овог члана износи  20 % од 

вриједности купљене машине и не може бити већа  од 1000,00 КМ, ако по другим основама није 

користио подстицајна средства“. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снаг у овог  Правилника, а у складу са одредбама овог Правилника, надлежна 

стручна служба   ће припремити  Анексе уговора са корисницима  у сврху  додјеле  подстицајних 

средстава  за развој пољопривреде и села. 

 

Члан 4. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

                      НАЧЕЛНИК 

Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-820/10. 

Датум, 27.04.2010. 

 

 

 

 

 На основу члана 57. Статута општине  Костајница („Службени гласник  општине Костајница“, 

број:12/05 и 1/07), Начелник општине  Костајница дана  27.04.2010.године доноси: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама  Правилника  о  подстицају  за  

самозапошљавање  и запошљавање 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о  подстицају за  самозапошљавање и запошљавање   , број: 02-020-638/09.           

од 31.03.2009.године  у члану 3.став 2.се брише, а нови гласи: 

 

 „2.суфинансирање  самозапошљавања  10 корисника  по 1000,00 КМ“. 

 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу  Правилника, а у складу са одредбама  овог Правилника, надлежна стручна 

служба ће припремити  Анексе уговора са корисницима у сврху  додјеле подстицаја  за 

самозапошљавање   и запошљавање. 

 

 

Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

 

 

 

                      НАЧЕЛНИК 

Марко Чолић,дипл.ек. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

      НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 822/10. 

Датум: 27.04.2010. 

 

 

 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 гласник општине Костајница број 18/09.) 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   60,00  КМ 

 

 

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

 

са позиције: 

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

Костајница – 08150037)      60,00  КМ 

 

На позицију 

-613300 – Трошкови  комуналних  и комуникационих услуга (потрошачка  јединица „Средња 

стручна школа“ Костајница – 08150037)     60,00 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/ 
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ТИРАЖ: 10  примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

  Свјетлана Бајалица,дипл.прав. 

 

 


