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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-263/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
 
 На основу члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту ( „Службени гласник 
општине Костајница“, број 12/09 ) и члана 56. Статута општине Костајница                       
( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07 ) Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 25.06.2010 године доноси сљедећу: 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за провођење поступка продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем лицитације у следећем саставу: 
 

1. Александар Пашић, предсједник 
2. Мирјана Костадиновић, члан 
3. Мирсад Ковачевић, члан 
4.  

За секретара Комисије именује се Биљана Дејановић. 
 

Члан 2 
Задатак именоване Комисије је да након затварања Јавног огласа за продају 

неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације проведе поступак 
продаје у складу са Одлуком о грађевинском земљишту и Правилником о поступку 
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у ДС. 

 
     Члан 3. 

 Именују се замјеници Комисије за провођење поступка продаје неизграђеног 
градског грађевинског земљишта путем лицитације, у следећем саставу: 

1. Анђелко Ераковић, замјеник предсједника, 
2. Хаседа Суљановић, замјеник члана, 
3. Жељко Палија, замјеник члана. 
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Члан 4. 
 Комисија из члана 1. и члана 3. ове Одлуке се именује на период од 1 године, а 
као стално тијело које проводи сваки поступак продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта. 
 
 
 

Члан 5. 
 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: 01-013-264/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
 На основу члана 15. Закона о грађевниском земљишту ( „Службени гласник РС“, 
број: 112/06 ), члана 30. Закона о локалној самоуправаи РС ( „Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту ( „Службени 
гласник општине Костајница“, број 12/09 ) и члана 56. Статута општине Костајница          
( „Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07 ) Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 25.06.2010 године доноси сљедећу: 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању поступку продаје градског грађевинског земљишта у државној 

својини ради изградње трајних грађевина поступком лицитације 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком Скупштина општине приступа поступку продаје посредством 

лицитације физичким и правним лицима неизграђеног градског грађевинског земљишта 
у државној својини ради изградље трајних грађевина у складу са Регулационим планом. 

 
Члан 2. 

 Скупштина општине ће поступком лицитације приступити продаји следећe 
парцелe: 

 
- к.ч. број: 649/21, површине 544 м2, КО Костајница, ДС уписане у зк. уложак број 

322 ЕЛ, КО Костајница, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 323/11, површине 544 
м2, КО Taвија. 

 
Члан 3. 

 Прије продаје, односно закључивања уговора о продаји, Скупштина јединице 
локалне самоуправе ће, уз достављање нацрта уговора, прибавити мишљење 
правобраниоца РС о томе да је предложена продаја, односно уговор у складу са 
законом. 
 

Члан 4. 
 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- 262/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
 
 На основу члана 56. Статута  општине  Костајница ( „Службени гласник општине 
Костајница“, бр.: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 
дана 25.06.2010 год., доноси: 
 

О Д Л У К У 
о анкети као средству за утврђивање приоритета у насељеним 

мјестима и критеријуми за одређивање приоритета 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређује се анкета као средство за одређивање приоритета у 

насељеним мјестима општине Костајница и критеријуми за одређивање приоритета, а 
све у циљу укључивања што већег броја грађана у процес планирања буџета и израде 
пројеката. 
 

Члан 2. 
 Анкета треба да обухвата најмање 20% броја домаћинства у сваком насељеном 
мјесту, а мора бити завршена најмање мјесец дана прије креирања првог нацрта буџета 
за наредну годину. 
 Резултати анкете узеће се у обзир при расподјели средстава и креирању нацрта 
буџета, руководећи се критеријумима за одабир приоритета. 
 

Члан 3. 
За организовање и провођење анкете задужује се Начелник општине и 

Одјељење за приврeду, финансије и друштвене дјелатности, уз сарадњу са Одборима 
грађана. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука обухвата и критеријуме којимa се сумирају резултати анкета у 

насељеним мјестима и исти служе за утврђивање листе приоритета у насељеним 
мјестима. 
 

Члан 5. 
Начелник општине Костајница и Одјељење за привреду,финансије и друштвене 

дјелатности ће припремити критеријуме за одређивање приоритета, те након добијених 
резултата анкетирања информисати Скупштину општине Костајница. 
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Члан 6. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА 
У даљем тексту дефинишу се критеријуми по којима ће се вршити селекција 

приоритетних проблема и кандидованих пројеката од стране насељених мјеста. 
 Критеријуми по којима ће се вредновати сваки кандидовани пројекат су сљедећи: 
 
1. Економска моћ становништва и развијеност подручја или насељеног мјеста – 

при додјели средстава обраћа се пажња на неразвијена и рубна подручја 
општине чије становништво је организовано али недовољно материјално 
способно.  

Под материјалном способношћу становништва подразумјева се: проценат 
запослених по домаћинству која се баве пољопривредом и њом остварују 
одређени профит. 
 
 Тежина критеријума: 4 
 
 Могуће оцјене: 

- финансијски слабо и привредно неразвијено подручје – 5 
- финансијски јако и привредено развијено подручје – 1 
- средње финансијски развијено подручје - 3 

 
 2. Организованост и спремност становништва да сопственим средствима и 
залагањем  учествују у реализацији пројекта. 
 
 Тежина критеријума: 5 
 
 Могуће оцјене: 

- финансијска подршка пројекту од стране грађана до 75% - 5 
- финансијска подршка пројекту од стране грађана до 60% - 4 
- финансијска подршка пројекту од стране грађана до 40% - 3 
- финансијска подршка пројекту од стране грађана до 25% - 2 
- подршка грађана само у радној снази – 1 

 
3. Проценат становника општине који ће осјетити побољшање реализацијом 
кандидованог пројекта. 
 
 Тежина критеријума: 3 
 
 Могуће оцјене: 

- више од 70% становника – 5 
- од 40% до 70% становника - 4 
- од 10% до 40% становника – 3 
- испод 10% становника – 2 
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4. Утицај на запошљавање и дугорочна самоодрживост пројекта-предност се даје 
производним иницијативама чијом реализацијом ће се омогућити развој неке 
привредне гране, запошљавање и профит. 
 

Тежина критеријума: 5 
 
 Могуће оцјене: 

- број запослених већи од 10 након реализације пројекта – 5 
- након стартовања пројекат у потпуности самоодржив и остварује профит – 5 
- број запослених од 4 до 9 након реализације пројекта – 4 
- пројекат захтјева учешће општине у одржавању најмање прве три године – 3 
- број запослених од 1 до 3 -3 
- нема запослених – 0 

 
5. Степен улагања од стране општине на том подручју у претходној години ( или 
периоду ) – даје се већа подршка подручјима која нису била обухваћена 
капиталним улагањима 
 
 Тежина критеријума: 3 
 Могуће оцјене: 

- није било капиталних улагања у посљедњих 5 година – 5 
- није било капиталних улагања у посљедње 4 године – 4 
- није било капиталних улагања у посљедње 3 године – 3 
- није било капиталних улагања у посљедње 2 године – 2 
- није било капиталних улагања у посљедњој години – 1 
- постојала су капитална улагања у посљедњој години – 1 

 
6. Дугорочност пројекта – значај његове реализације за будућност 
 
 Тежина критеријума: 3 
 
 Могуће оцјене: 

- пројекат рјешава потребе заједнице наредних 30 година – 5 
- пројекат рјешава краткорочне потребе заједнице – 3 

 
7. Значај пројекта за омладину 
 
 Тежина критеријума: 3 
 
 Могуће оцјене: 

- има посебног значаја само за омладину – 5 
- нема посебног значаја само за омладину – 0 
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 8. Територијална ширина и корист 
 
 Тежина критеријума: 5 
 
 Могуће оцјене: 

- корист од реализације пројекта има цијела општина – 5 
- корист од реализације пројекта има 10 и више насељених мјеста – 4 
- корист од реализације пројекта имају 3 и више насељених мјеста – 3 
- корист од реализације пројекта има 1 комплетно насељено мјесто – 2 

 
9. Постојање могућности за добијање донације као подршке пројекту ван 
општинског буџета 
 
 Тежина критеријума: 4 
 
 Могуће оцјене: 

- постоји велико интересовање донатора – 5 
- постоји мали интерес донатора – 3 
- нема интереса донатора – 0 

 
 10. Еколошки утицај на околину 
 
 Тежина критеријума: 4 
 
 Могуће оцјене: 

- пројекат смањује садашње загађење било које врсте – 5 
- пројекат нема никаквог утицаја на загађење – 3 
- пројекат утиче на повећање загађења било које врсте – 0 

 
Члан 7. 

Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности и Одјељење за 
општу управу могу предложити неке релевантне критеријуме. Уколико се укаже 
потреба, за сваки од усвојених критеријума Одјељење за финансије може израдити и 
бодовни систем, према којем ће сваки од критеријума носити одређен број бодова, 
пропорционално степену заступљености тог критеријума при одабиру неког приоритета. 
( На примјер, уколико са подручја неких насељених мјеста има 10% од броја становника 
насељених мјеста незапослених, пројекат по том критеријуму добија на примјер 5 
бодова, уколико има 20 %, по том критеријуму добива 8 бодова итд., слично за сваки 
критеријум. ) 

 
Члан 8. 

За сваки критеријум дефинише се бодовни систем, а број бодова који сваки 
критеријум носи добива се множењем тежине, односно важност сваког критеријума са 
оцјеном коју кандидовани пројект добије по том критеријуму. 
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Члан 9. 

Горе дефинисани критеријуми примјењују се на све кандидоване пројекте од 
стране насељених мјета. Листа коју насељена мјеста кандидују као пројекте према 
општини Костајница, утврђују се путем анкете, специфичне за свако насељено мјесто. 

 
Члан 10. 

Одбор грађана насељених мјеста ће на својим састанцима вршити 
идентификацију проблема на подручју свог насељеног мјеста из различитих области: 
инфраструктура, екологија, спорт, култура и остало. Након идентификованих проблема, 
креира се анкетни листић на којем ће се наћи сви идентификовани проблеми 
разврстани у 4 наведене области. Грађани се опредјељују за један од предложених 
проблема у оквиру сваке области  или у предвиђену рубрику дописују неки други 
проблем који сматрају приоритетнијим у тој области, а није се нашао на анкетном 
листићу.  

 
Члан 11. 

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                                                                                                                      

 

На основу  члана 3. Закона  о територијалној организацији Републике Српске 
("Службени гласник РС", бр.69/09), члана 15. Закона о уређењу простора (("Службени 
гласник РС“ 84/02), Уредбе о регистру насељених мјеста у јединицама локалне 
самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске„ 4/10) и члана 56. 
Статута општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ бр,12/05, 
1/07),Скупштина општине Костајница  доноси 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА И 

ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА У КОСТАЈНИЦИ 
 
 

I   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком  уређује се начин утврђивања кућних бројева, означавање зграда 

и грађевинских парцела кућним бројевима и означавање назива насељених мјеста, 
улица и тргова, као и вођење регистра кућних бројева, улица и тргова на територији 
општине Костајница. 

 
Члан 2. 

Утврђивање кућних бројева, означавање зграда и грађевинских парцела кућним 
бројевима, означавање назива насељених мјеста, улица и тргова, као и вођење 
регистра кућних бројева, улица и тргова из члана 1. ове Одлуке обавља надлежни 
орган за урбанизам и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: надлежни орган). 
 

Члан 3. 
Називи насељених мjеста, улица и тргова исписују се у складу са законом којим 

се уређује службена употреба језика и писма и законом којим се уређују заштита права 
и слобода националних мањина, у дијелу којим се уређује службена употреба језика и 
писма. Словне ознаке, називи насељених места, улица и тргова исписују се великим 
словима. Врста и величина слова којима се означавају називи насељених мјеста, улица 
и тргова, врста и величина кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем и табли 
са називима насељених места, улица и тргова, утврђују се засебном Књигом графичких 
стандарда коју доноси директор Републичке геодетске управе.  
 

Члан 4. 
Забрањено је неовлашћено означавање или скидање таблица са кућним 

бројевима и табли  са називима насељених места, улица и тргова. 
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II  УТВРЂИВАЊЕ КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА 
 

Члан 5. 
Кућни број утврђује се за све стамбене и пословне зграде, грађевинске 

парцеле, као и привремене објекте изграђене или постављене у складу са 
прописима о планирању и градњи. 

Под стамбеном зградом, у смислу ове одлуке , сматра се зграда у којој се стално 
или привремено станује. 

Зграда у којој се привремено станује јесте викендица, виноградарска кућа, 
љетниковац, барака и друга зграда у којој се станује само у сезони. 

Под пословном зградом, у смислу ове одлуке , сматра се свака зграда намјењена 
за обављање привредних, просветних, здравствених, социјалних, културних, управних и 
других дјелатности, као и за смјештај и чување материјалних добара. 

Под грађевинском парцелом, у смислу ове одлуке , сматра се најмањи дио 
простора који је урбанистичким планом намјењен за изградњу и који обухвата једну или 
више катастарских парцела или њених дијелова. 

 
Члан 6. 

За зграде које служе у пољопривредне сврхе (стаје, амбари, силоси, и слично) не 
утврђује се кућни број у складу са чланом 5. ове одлуке осим ако у њима постоји стан 
намјењен за стално или привремено становање. 

Ако се зграде из става 1. овог члана налазе на посебној грађевинској парцели 
утврђује се кућни број те грађевинске парцеле. 
 

Члан 7. 
За зграде и привремене објекте који су изграђени супротно прописима о 

планирању и градњи, додјељује се  привремени кућни број. 
Члан 8. 

Утврђивање и означавање кућних бројева врши се посебно за свако насељено 
мјесто. 

Утврђивање и означавање кућних бројева врши се посебно за сваку улицу у 
насељеном мјесту, при чему зграде, односно грађевинске парцеле са лијеве стране 
улице, одакле почиње утврђивање, добијају непарне кућне бројеве, почев од броја 1, а 
зграде, односно грађевинске парцеле са десне стране улице, парне бројеве, почев од 
броја 2. 

Утврђивање и означавање кућних бројева у свакој улици врши се са краја улице 
који је ближи главном дијелу, односно центру насељеног места и наставља у правцу 
периферије. 

Члан 9. 
За двије  или више зграда у истој улици не може се утврдити исти кућни број. 
Ако зграда има више улаза непосредно везаних за улицу, сваком улазу утврђује 

се посебан кућни број. 
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Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз у зграду изазива потребу промене 

осталих кућних бројева на зградама, за све улазе у зграду утврдиће се исти кућни број 
коме се додају словне ознаке по азбучном реду, почев од слова А. 

За дворишне зграде утврђује се кућни број уличне зграде коме се додаје словна 
ознака по азбучном реду, а ако улична зграда има више улаза са кућним бројем 
утврђеним словним ознакама, дворишној згради се утврђује кућни број уличне зграде са 
наредном словном ознаком. 
 

Члан 10. 
Утврђивање кућних бројева и означавање зграда бројевима у насељеним 

мjестима разбијеног типа, односно у којима не постоје улице, врши се оним редом који 
је најповољнији и најкраћи прилаз од једне ка другој згради. 
 

Члан 11. 
Згради саграђеној између двије постојеће зграде послије извршеног утврђивања 

кућних бројева, утврђује се кућни број прве сусједне зграде мањег кућног броја, коме се 
додаје словна ознака по азбучном реду. 
 

Члан 12. 
За грађевинске парцеле које имају излаз на двије или више улица, може се 

утврдити само један кућни број. 
Ако се грађевинска парцела којој је већ утврђен кућни број парцелише, први 

испарцелисани дио до суседне зграде нижег кућног броја задржаће раније утврђени 
кућни број, а за остале дијелове утврђује се исти кућни број са словном ознаком по 
азбучном реду, у зависности од броја испарцелисаних дијелова. 
 

Члан 13. 
Власник, односно инвеститор нове зграде или привременог објекта дужан је да, у 

року од 30 дана од дана подношења пријаве почетка извођења радова, односно 
подношења пријаве за постављање привременог објекта у смислу прописа о 
планирању и градњи, поднесе захтев за утврђивање кућног броја и означавање зграде 
или привременог објекта кућним бројем. 
Власник, корисник, односно закупац грађевинске парцеле дужан је да, у року од 30 дана 
од дана стицања  права својине, односно права закупа на грађевинској парцели, 
поднесе захтјев за утврђивање кућног броја и означавање грађевинске парцеле кућним 
бројем. 

Власник, односно инвеститор нове зграде или привременог објекта, а за 
грађевинске парцеле власник, односно закупац сноси трошкове за утврђивање и 
означавање кућног броја. 
 

Члан 14. 
Утврђивање и означавање кућних бројева врши  надлежни орган. 
Надлежни орган утврђује кућни број рјешењем. 
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Начелнику 

опшине у року од 15 дана од дана пријема решења, у складу са законом. 
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Члан 15. 

Означавање зграда и привремених објеката кућним бројевима врши се 
постављањем таблица са десне стране од улаза или изнад улаза, водећи рачуна о 
њиховој видљивости. 

Означавање грађевинских парцела кућним бројевима врши се постављањем 
таблица на посебном стубу висине 2,5 м, у лијевом углу парцеле од главне улице, 
односно пута, а ако је парцела ограђена, постављање таблица врши се на улазу 
парцеле, водећи рачуна о њиховој видљивости. 

Таблица са кућним бројем из ст. 1. и 2. овог члана израђује се од емајлираног 
лима, величине 20 х 15 цм, а кућни број исписује се бијелом бојом на тамноплавој 
основи. 

Кућни број  може бити израђен и од друге врсте материјала с тим да величина 
слова не може бити мања од  величине прописане у ставу 3. овог члана. 

Ако се зграда налази изван изграђеног дијела насељеног места, таблица са 
кућним бројем садржи и назив тог насељеног места. 

 
Члан 16. 

Надлежни орган је дужан  да означи зграде, грађевинске парцеле и привремене 
објекте кућним бројевима у року од  60 дана од дана правоснажности решења из члана 
15. став  1.  и  2. ове одлуке . 
 

Члан 17. 
Власник, односно инвеститор нове зграде или привременог објекта, као и 

власник, корисник, односно закупац грађевинске парцеле дужан је да: 
1) омогући да се таблица са кућним бројем постави на његовом објекту, 
односно на његовој грађевинској парцели; 
2) одржава чистом таблицу са кућним бројем и стара се да кућни број буде 
видан и читак; 
3) обавијести Одсјек о оштећењу или уништењу таблице са кућним бројем, у 
року од 30 дана од дана настанка оштећења или уништења. 
4.) Власник, инвеститор, односно закупац из става 1. овог члана дужан је да, 
у циљу евиденције, пријави надлежном органу све промене које се односе на изградњу 
новог, односно рушење постојећег објекта или парцелисање, у року од 15 дана од дана 
настанка промјене. 
 
III. ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА 

Члан 18. 
На улазу у насељено мјесто обавезно се означава назив мјеста. 
Означавање назива насељеног мјеста врши се тако да се на путевима на улазу у 

насељено мјесто, са десне стране пута, на стубовима висине 2,5 м, поставља табла од 
емајлираног лима, величине 65 х 40 цм, са исписаним називом насељеног мјеста, 
бијелим штампаним словима на тамноплавој основи. 

Називима се означавају насељена места која имају сопствену цјелину. 
Радничка и слична насеља могу се означавати називима по издавању одобрења 

надлежног органа. 
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Члан 19. 
Надлежни орган је дужан  да означи назив насељеног мjеста у року од 30  дана 

од дана објављивања одлуке о утврђивању или измjени назива насељеног места у 
"Службеном гласнику Републике Српске". 

 
 
IV. ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 
 

Члан 20. 
Кад надлежни  орган општине, утврди или измјени назив улице или 

трга, дужан је да о томе обавијести Службу Републичке геодетске управе, у року од 30 
дана од дана утврђивања, oдносно измјене назива улице или трга. 
 

Члан 21. 
Означавање назива улица и тргова врши се постављањем табли од емајлираног 

лима, величине 50 х 30 цм, са исписаним називом улице, односно трга бијелим 
штампаним словима на тамноплавој основи, тако да се : 
1) у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обје стране поставе табле, 
2) на тргу на мјесту спајања улица са тргом поставе табле. 

Ако на почетку или на крају улице нема зграде, табла са називом улице поставља 
се на посебном стубу висине 2,5 м. 

 
Члан 22. 

Надлежни орган је дужан  да означи назив улице и трга у року од 60 дана од дана 
достављања одлуке надлежног органа општине о утврђивању, односно 
измени назива улице или трга. 
 

Члан 23. 
Скупштина станара, власници зграде, корисници пословног простора, као и 

корисници, односно закупци грађевинске парцеле дужни су да омогуће да се табле са 
називом улица и тргова поставе на њиховој згради, односно грађевинској парцели. 
 
V. ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 24. 
Евиденцију кућних бројева, назива улица и тргова, као дио јединствене 

евиденције просторних јединица води надлежни орган, уз обавезан графички приказ 
подручја или цјелине. 

Евиденције из става 1. овог члана воде се у Регистру кућних бројева и Регистру 
улица и тргова. 

 
Члан 25. 

 У Регистар кућних бројева уносе се: 
1)датум израде списка улица и кућних бројева (дан, мјесец и година завршетка 
спискова) и редни број стране списка: 
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2) кућни бројеви у насељеном месту; 
3) кућни бројеви у улици, односно на тргу; 
4) раније утврђени кућни бројеви са датумом настале промене; 
5) шифра и назив катастарске општине; 
6) број катастарске парцеле. 
7) шифра  насељеног мјеста. 

Члан 26. 
У Регистар улица и тргова уносе се: 

Редни број стране списка 
1) шифра и назив општине; 
2) шифра и назив насељеног места; 
3) шифра улице и назив улице, односно трга; 
4) ранији назив улице, односно трга са датумом настале промене. 
 
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
Новчаном казном од 20,00  до 1.000,00 KM казниће се за прекршај власник, 

односно инвеститор нове зграде или привременог објекта, власник, корисник, односно 
закупац грађевинске парцеле или корисник пословног простора, ако: 
1) неовлашћено означава или скида таблице са кућним бројевима или 
табле са називима насељених места, улица и тргова (члан 4); 
2) у прописаном року не поднесе захтјев за утврђивање и означавање кућног 
броја за ново изграђену зграду или привремени објекат, односно 
грађевинску парцелу (члан 15. став 1 и 2); 
3) не омогући да се таблица са кућним бројем постави на његовом објекту, 
односно грађевинској парцели (члан 19. став 1. тачка 1); 
4) не одржава чистом таблицу са кућним бројем и не стара се о видљивости 
и читкости кућног броја (члан 19. став 1. тачка 2); 
5) у прописаном року не обавијести Службу о оштећењу или уништењу 
таблице са кућним бројем ( члан 19. став 1. тачка 3); 
6) у прописаном року не пријави све промјене које се односе на изградњу 
новог, односно рушење постојећег објекта или парцелисање (члан 19. 
став 2); 
7) не омогући да се табле са називима улица и тргова поставе на његовој 
згради, односно објекту (члан 25). 
Новчаном казном од -500,00 до  7.000,00  КМ казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана   правно лице. 
Новчаном казном од  50,00 до 1.500,00  KM  казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана и одговорно лице у правном лицу. 
8) новчаном казном од 50,00 до 1.000,00 KM казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана предузетник. 

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај и лице које 
неовлашћено означава, скида, уништава, оштећује или нарушава изглед таблице са 
кућним бројевима или табле са називима насељених места, улица и тргова. 
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VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
Поступак  за утврђивање кућних бројева који нису завршени до дана ступања на 

снагу ове одлуке , окончаће се у складу са одредбама ове одлуке. 
 

Члан 29. 
 

За зграде, грађевинске парцеле и привремене објекте којима је утврђен кућни 
број''бб'',  надлежни орган ће утврдити кућни број у року од једне године од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 30. 

Надзор над примјеном ове одлуке врши Комунална полиција. 
 

Члан 31. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику  Општине  Костајница". 
 
 

Број; 01-013 -260/10 
Датум 25.06. 2010. године. 
 
 
 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИK СO-e: 
                                                                                                   Петар  Боројевић,инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 Број: 01-013-261/10. 

Датум: 25.06.2010. год. 
 

          На основу члана 56. Статута општине  Костајница ( „Службени гласник општине  Костајница“, бр.: 12/05 и 

1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 25.06.2010 год., доноси: 
 

 

ОДЛУКУ 

О КОМУНИКАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И ГРАЂАНА
 

I 

          Овом Одлуком се врши унапређење комуникације између грађана и локалне власти, а све у циљу 

побољшања општинске регулативе, већег повјерења грађана у локалну власти и јачања демократије.

 

II 

          Комуникација између грађана и носиоца општинске власти одвија се редовно и по потреби.

 

III 

          Носиоци локалне власти обезбједиће редовну комуникацију на следећи начин: 

 
 

 

 

 

 

 
Ред.бр 

 

Ц И Љ Е В И            А К Т И В Н О С Т И       СРЕДСТВА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

     ВРИЈЕМЕ ОДГОВОРНА ЛИЦА 

  1. Издавање и дистрибуција 

општинског службеног 

гласника 

Штампано гласник 

Web страница 

 

Континуирано 

Одговорни уредник гласника

Секретар СО-е 

  2. Дирекатан пренос сједница 

СО-е 

 

 

Радио Костајница 

 

Континуирано 

Предсједник СО-е 

Секретар Со-е 

1. Успостављање 

центра за 

пружање 

услуга 

3. Израда и ажурирање WEB 

странице 

 

 

Интернет 
 
Континуирано 

Администратор системе и 

Службеник за односе са 

јавношћу 

 грађанима 4. Центар за пружање услуга Интерна шема 

зграде  

Брошуре Интернет, 

 

 
Континуиран 

Начелник Одјељења за општу 

управу, 

Администратор система и 



Директан контакт  Службеник у писарници 

  5. Обавјештења о значајним 

догађајима на подручју 

општине 

 

Плакати 

Р/ТВ 

Интернет 

Радио 

 

Континуиран 

Службеник за односе са 

јавношћу 

Начелници надлежних одјељења

  
Укључивање 

грађана у  

1. Пријем захтјева и потреба 

буџетских потрошача 

 

Упитник Одјељења 

за финансије 

Директни контакти 

 

Буџетски 

календар 

 
Начелник Одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

2. доношење и 

реализацију 

буџета 

 

2. Утврђивање приоритета у 

насељеним мјестима 

 

Анкета и 

критеријуми, 

Јавна расправа по 

насељеним 

мјестима 

 

Буџетски 

календар 

 

Начелник Одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

  3.Информисање грађана о 

потреби и значају наплате 

општинских накнада и такси 

Р/ТВ ( објашњења, 

расправе, рекламни 

спот ), Интернет, 

Леци 

 
Кампања 

периодично 

Начелник одјељења за 

финансије и шеф одсјека за 

урбанизам... 

 

 

3. 

Укључивање 

грађана у 

доношење 

просторно- 

 

1.Стручно праћење, анализа и 

предлагање рјешења 

 

Сједнице Савјета за 

просторне планове 

У току израде 

и доношења 

планова 

Начелник одјељења за општу 

управу и шеф одсјека за 

урбанизам... 

 планске 

документације 

2. Излагање нацрта планова и 

прикупљање мишљења и 

сугестија грађана 

Огласна плоча 

Интернет 

Јавна расправа 

 
30 дана 

Службеник за односе с 

јавношћу 

 

 
РЕД. 

БР. 

Ц И Љ Е В И А К Т И В Н О С Т И     СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

   ВИЈЕМЕ       ОДГОВОРНА ЛИЦА 

 

 

4. 

 

Укључивање 

грађана у  

процес  

1. Добијање мишљења грађана о 

друштвено-економском 

планирању у општини 

 
Анкета 

 
Октобар 

текуће 

године  

Начелник Одјељења за  

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 друштвено-

економског 

планирања 

2. Учествовање грађана у  

доношењу и реализацији  

развојних и оперативних 

планова (дефинисање листе 

приоритета) 

Радионице, 

Јавна расправа 

Одбора грађана  

(по потреби) 

 
IV квартал  

Т.г. 

Начелник Одјељења за  

привреду , финансије и 

друштвене дјелатности 

  

 

 

1. Развијање свијести грађана о 

значају њиховог учествовања у 

доношењу и провођењу 

општинских прописа 

 

Р/ТВ 

Анкета 

 
Кампања 

Повремено 

Начелници надлежних  

одјељења  

Секретар СО-е 

 

 

 

5. 

Укључивање 

грађана у  

доношење 

општинских 

прописа 

 

 

 

2. Учешће у процесу доношења 

конкретних прописа 

Грађанске 

иницијативе,анкета 

о потреби  

доношења 

конкретног прописа 

(по потреби), 

укључивање 

грађана у 

консултативна 

тијела,јавна 

расправа 

 

 
Анкета прије 

израде радне 

верзије 

прописа 15-

30 дана 

 
 

 

 

Начелници надлежних 

одјељења 

 

6. 

 
Побољшање 

комуникације  

 

1. Дефинисање група 

Анкета 

Интервјуи 

 

По потреби 

 

Начелник општине 

 Са  Јавне трибине   



неприступачним 

групама 

2. Оспособљавање Одбора 

грађана 

Директни контакти По потреби Комисија 

  1.Разговор са грађанима о 

актелним темама 

Јавне трибине 

Отворени сати 

Фокус групе 

По 

оперативном 

плану 

Начелник општине 

Предсједник СО-е 

 

7. 

Остали облици 

комуникације 

 

2. Контакти са циљним групама 

Састанци са 

удружењима 

грађана 

Пријем грађана 

По 

оперативном 

плану 

Начелник општине 

Предсједник СО-е 

   

3. Обавјештења за посебне 

сврхе 

Јавна саопштења 

Наступи на Р/ТВ 

 

 
По потреби 

Начелник општине 

Предсједник СО-е 

Службеник за односе са 

јавношћу 

  4. Одговори на конкретна 

питања, сугестије 

Посебна 

телефонска линија 

Интернет 

Сандуче за 

сугестије 

 
Континуиран 

 

 

Начелници одјељења 

Службеник за односе са 

јавношћу 

 

 

 

IV 

          За провођење овог плана одговорни су сви носиоци локалне власти. 

          Начелник општине обезбјеђује реализацију ове Одлуке на основу 

оперативних планова појединих активности из ове Одлуке, а у оквиру 

расположивих буџетских средстава, која сваке године предлаже у буџету општине. 

 

V 

          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: 01-013-266/10 
Датум: 25.06.2010. год. 
 

На основу члана 15.  и  24. Закона о систему јавних служби, („Службени гласник 
РС“, број: 68/07.), члана 14. Статута Туристичке организације општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница “, број:14/05) и бр. 03-325-26/08, те  члана 56. 
Статута општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница број: 12/05 и 1/07) 
Скупштина општине Кoстајница на сједници одржаној дана 25.06.2010  године, донијела 
је : 

 
                     О Д Л У К У  

    о измјени и допуни Одлуке о оснивању  
      Туристичке организације општине Костајница  
 
 
      Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање организације и пословања Туристичке организације 
општине Костајница са Законом о систему јавних служби . 

 
     Члан 2. 

 У  Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Костајница, бр.01-013-446/05  
од 25.03.2005. године, члан 9. став 1. се мијења и гласи: 
 
 „ Органи Туристичке организације су : Управни одбор и директор. “ 
 
      Члан 3. 
 Члан 11. Одлуке се брише, а члан 12. постаје члан 11, члан 13. постаје члан 12.  и тако 
редом до члана 17. који постаје члан 16. 
 
      Члан 4. 
 У досадашњем члану 15. Одлуке , који је овом измјеном постао члан 14. , ријечи     „ 
Надзорног одбора „ се бришу. 
 
      Члан 5. 

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

 

     

                                                       
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

                                                                                                    Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРЕПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013 - 268/10. 

Датум: 25.06.2010. 

 

 

 На основу члана 6. став 2. и став 4., члана 8. и члан 9.  Закона о министарским, власиним 

и другим именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ), члана 5. став 1. под ђ, члана 

8. Закона о јавним предузећима „Службени гласник РС“, број: 75/04 ) и члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница 12/05 и 1/07 ), Скупштина 

општине на сједници одржаној дана 25.06.2010 године донијела је: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање  

члана Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се утврђује начин провођења поступка, услови и критеријуми, као 

и именовање комисије за избор једног члана Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. 

Костајница.  

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати опште и посебне 

услове и критеријуме утврђене Законом о министарским,владиним и другим именовањима РС, 

Статутом Комуналног предузећа «Комунално « ад Костајница и овом Одлуком. 

       

1. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

- Да су држављани РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година , 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти  у Би Х  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 сукобу интереса у органима  

власти РС. 
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  2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
- Висока,виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави КП» Комунално» а.д. Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада  Надзорног одбора у јавним предузећима. 

 

 

Члан 3. 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, објавиће се Јавни конкурс за попуну упражњеног 

мјеста члана Надзорног одбора. 

 

Члан 4. 

 За избор кандидата на упражњена мјеста, именује се Комисија за избор од 5 чланова, и 

то:  

1. Тања Деветак, предсједник, 

2. Жељко Палија, члан, 

3. Мирсад Ковачевић, члан, 

4. Бранка Грубљешић, члан, 

5. Исмет Боснић, члан. 

 

Члан 5. 

 Задатак Комисије за избор је да расмотри приспјеле пријаве на конкурс, да сачини листу 

са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме 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 члана 

Надзорног одбора. 

 

Члан 6. 

 У спровођењу поступка за избор члана Надзорног одбора, Комисија за избор провјерава 

и утврђује редослијед кандидата на основу стручне способности. 

 

Члан 7. 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

                                                                                                 Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013- 270/10. 

Датум: 25.06.2010. 

 

 

 

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

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

25.06.2010 године доноси следећу: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Ребаланс буџета општине Костајница за 2010 годину. 

 

 

                                                                       Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета општине Костајница за 2010 годину. 

 

 

                                                                        Члан 3. 

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

Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 

                                                                                                                 Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број: 54/08 и 126/08), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 25.06.2010. 

године доноси  

О Д Л У К У  
о измјени Одлуке 

о извршењу буџета општине Костајница за 2010. годину 
 

I 

У Одлуци о извршењу буџета општине Костајница за 2010. годину, број: 01 – 013 – 

416/09 од 29.12.2009 године ( „Службени гласник општине Костајница“, број 18/09), члан 2. се 

мјења и гласи: 

 „Утврђује се Ребаланс буџета општине Костајница за 2010. годину у укупном износу од 

2.269.670,00 КМ, од чега: 

 

1.  УКУПНИ ПРИХОДИ ...............................................                            2.269.670,00 КМ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.  Порески приходи ...................................................                               1.175.970,00 КМ 

1.2.  Непорески приходи ...............................................                                  586.920,00 КМ 

1.3.  Помоћи за неразвијене општине ..........................                                  106.780,00 КМ 

1.4.  Дугорочни кредити и зајмови ............................                                    400.000,00 КМ 

 

2.   УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ...................                            2.269.670,00 КМ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.Плате и накнаде трошкова запослених  

       скупштинских одборника и ОИК-а...............................                           716.231,00 КМ                                

2.2.Трошкови материјала и услуга.......................................                            344.800,00 КМ 

2.3.Текуће помоћи..................................................................                            398.500,00 КМ 

 

2.4.КАПИТАЛНИ РАСХОДИ.............................................                          810.139,00 КМ 

      - Трошкови за камате и остале накнаде .........................                           116.750,00 КМ 

      - Отплата дуга – кредита ..................................................                          172.900,00 КМ 

      - Набавка сталних средстава (грађевинских објеката)....                         520.489,00 КМ 

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.“ 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета Општине Костајница за 2010. годину. 

 

III 

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

Костајница“. 

 

Број: 01-013-272/10.               ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 25.06.2010.                            Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01- 013- 269/10. 

Датум: 25.06.2010. 

 

 

 

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

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

25.06.2010 године доноси следећу: 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Информација о проблематици у комуналној дјелатности, бр. 66/10, коју 

је припремило Комунално предузеће „Комунално“ а.д. Костајница. 

 

                                                                Члан 2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Проблематика у комуналној дјелатности, бр. 66/10. 

 

    Члан 3. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 

                                                                                                       Петар Боројевић, инг. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Број 7   05.07.2010.  Службени гласник  општине  Костајница  стр  25 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013- 265/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
 
 На основу члана 48. Закона о грађевинском земљишту ( „ Службени гласник 
Републике Српске „број:112/06 ) и члана 56. Статута општине Костајница ( „ Службени 
гласник општине Костајница „ број : 12/05 и 1/07 ) , Скупштина општине Костајница 
доноси : 
 
 

     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Зорану Стијаку изузима  се право кориштења неизграђеног градског грађевинског 
земљишта додијељеног ради изградње стамбеног објекта, због одустанкa од 
градње, означеног са: 
- к.ч. бр. 649/21 у површини од 544 м2, КО Костајница на име државне 

својине уписане у ЗК уложак бр.322 ЕЛ, КО Костајница,  
што по новом премјеру одговара 

- к.ч.бр.323/11 у површини од 544 м2 уписано у П.Л. бр. 437 К.О. Тавија. 
 

2. За изузето неизграђено градско грађевинско земљиште , општина Костајница ће 
предходном кориснику Зорану Стијаку платити:  
- накнаду за додијељено земљиште у вриједности од 1632,00 КМ                    
( хиљадушестотинатридесетдвије конвертибилнемарке ), 
- накнаду за трошкове уређења земљишта у износу од 530, 00 КМ                         
( петстотинатридесет  конвертибилнихмарака ). 
 

     3. По правоснажности овог рјешења брисаће се у катастру некретнина и у 
земљишним књигама уписано право кориштења земљишта ради грађења са Зорана 
Стијака и успоставиће се раније стање уписа. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина општине Костајница је Рјешењем, број: 04-013-1364/06 од 28.07.2006. 
године додијелила Зорану Стијаку на кориштење неизграђено градско грађевинско 
земљиште описано у члану 1. овог рјешења ради изградње стамбеног објекта. 
 Именовани је био дужан да у року од годину дана од дана правоснажности 
рјешења поднесе надлежном органу захтјев за издавање одобрења за грађење,  
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односно да у року једне године од издавања одобрења изведе претежан дио радова на 
грађевини. 
 С обзиром да Зоран Стијак није испунио тражене услове, изгубио је право 
кориштења земљишта ради грађења и уједно поднио захтјев Скупштини општине да му 
се изузме грађевинска парцела, јер нема намјеру да гради стамбени објекат. 
 Чланом 48. Закона о грађевинском земљишту РС ( „Службени гласник РС“, број: 
112/06 ) је прописано: 

„Поступци који су покренути по захтјеву за додјелу грађевинског земљишта у 
државном власништву ради грађења, прије ступања на снагу овог закона, биће 
завршени у складу са одредбама Закона о грађевинском земљишту                       
( „Службени гласник Републике Српске“ број: 86/03 ), уколико је првостепено 
рјешење о додјели земљишта донесено прије ступања на снагу овог закона“. 
 
Чланом 52. Закона о грађевинском земљишту ( „Службени гласник РС“, број: 

41/03 ) је прописано: 
„Носилац права коришћења земљишта ради грађења који одустане од намјере да 

гради зграду дужан је вратити земљиште општини, односно граду. 
Губитак права коришћења земљишта ради грађења из разлога предвиђеног у 

претходном ставу утврђује рјешењем орган управе за имовинско-правне послове. 
У случају из става 1. овог члана носилац права коришћења земљишта ради 

грађења има право на накнаду за додјељено градско грађевинско земљиште и за 
трошкове уређења земљишта у висини њихове вриједности...“  
 
 С обзиром на све наведено одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

 Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бања 
Луци, у року од 30 дана од дана достављања истог. 
 
 Тужба се подноси суду непосредно или поштом у два ( 2 ) примјерка. 

 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 

1. Именованом,                                                                      Петар Боројевић, инг. 
2. СО- е, 
3. РГУ ПЈ Костајница, 
4. ЗК уред Нови Град.                                                       
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-271/10 
Датум: 25.06.2010. год. 
 
 
 
 На основу члана 5. став 1. под ђ) Закона о јавним предузећима ( „ Службени 
гласник Републике Српске „ бр. 75/04 ) ,члана 6.2 алинеја 7. Статута Комуналног 
предузећа „ Комунално „ а.д. Костајница ( „ Службени гласник општине Костајница „ бр 
7/07 ) и члана 56. Статута општине Костајница  ( „ Службени гласник општине 
Костајница“ , број:12/05 и 1/07 ) , Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 
дана 25.06.2010 године усвојила је слиједеће: 
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу члана Надзорног одбора 

КП „ Комунално „ а.д. Костајница 
 
 

 
 

1. Милица Рељић се разрјешава  дужности члана Надзорног одбора 
Комуналног  предузећа „ Комунално „ а.д. Костајница, због подношења оставке . 

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

гласнику општине Костајница „ 
  
 
 
  
 
 

      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                                                          Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби                 
( „Службени гласник РС“, број: 68/07 ), члана 55. став 4. Закона о библиотечкој 
дјелатности ( „Службени гласник РС“, број: 52/01, 39/03 и 112/08 ), члана 20. Статута 
Народне библиотеке „Невенка Станисављевић“ Костајница, број: 01/02-4/95 и 01/02-
28/04 и члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине 
Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине на сједници одржане дана 
25.06.2010. године доноси следеће : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Невенка 

Станисављевић“ Костајница 
 
 

1. Именују се чланови Управног одбора Народне библиотеке „Невенка 
Станисављевић“ Костајница на мандатни период од 4 године у следећем саставу: 
 

1. Слободанка Грмуша, 
2. Саша Личина, 
3. Јасмина Ковачевић. 

 
2.  Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење број: 04-013-1339/05 
од 23.09.2005. године. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“. 
 
 
 
Број: 01-013-267/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е: 
                                                                                        Петар Боројевић, инг. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

Комисија за избор Управног одбора  

НБ „Невенка Станисављевић“ 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

Комисије за избор Управног одбора  

НБ „Невенка Станисављевић“ 

 

 Одлуком о именовању Комисије за избор Управног одбора НБ „Невенка 

Станисављевић“ Костајница бр. 01-013-161/10. од 30.04.2010. године, именована је Комисија 

за избор у саставу: 

1. Свјетлана Бајалица, предсједник 

2. Александар Пашић, члан 

3. Љиљана Слијепчевић, члан 

4. Емина Mушић, члан 

5. Бранка Рисојевић, члан 

 

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 

податке о кандидатима, обави интервјуе са кандидатима и након тога предложи ранг-листу 

кандидата Скупштини општине на разматрање и доношење коначне Одлуке о избору и 

именовању Управног одбора НБ „Невенка Станисављевић“ Костајница. 

 Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Одлуком о 

утврђивању критеријума за избор и именовање Управног одбора НБ „Невенка 

Станисављевић“ Костајница бр. 01-013-171/10. утврђени су критерији за избор и именовање 

Управног одбора НБ „Невенка Станисављевић“ како слиједи: 

 

- да су  држављани  РС, односно БиХ, 

- да су старији од 18 година , 

- да нису отпуштени из државне службе на било ком нивоу власти у БиХ и РС  

(било на нивоу државе или ентитета),као резултат дисциплинске  РС у периоду 

од три године прије објављивања јавног конкурса за упражњену позицију, 

- да нису под оптужницом суда за ратне злочине у бившој Југославији (члан  IХ 

тачка 1. Устава БиХ), 

- да нису осуђивани за кривично дјело  које их чини неподобним за обављање 

функције, 

- кандидат не може обављати дужност, активност 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, 

- висока, виша или средња стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави НБ „Невенка Станисављевић“ 

Костајница, 

- познавање садржаја и начина рада  Управног одбора јавних установа. 
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Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста објављен је у Дневном листу „Фокус“ 

12.05.2010 године и у „Службеном гласнику Републике Српске“ дана 19.05.2010 године и 

самим тим је испоштован члан 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима РС. 

2. Рок за подношење пријава је био 15 дана од дана последњег објављивања конкурса у 

средствима јавног информисања, тј. до 03.06.2010. године. 

3. У отвореном року су пристигле три пријаве и то:  

                  1. Слободанка Грмуша, магистар филолошких наука, 

                  2. Саша Личина, наставник разредне наставе, 

                  3. Јасмина Ковачевић, одгајатељ предшколске дјеце. 

4. Комисија је констатовала да пристигле пријаве испуњавају формално-правне   услове 

предвиђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Одлуком о 

утврђивању критерија за избор и именовање Управног одбора НБ „Невенка Станисављевић“ 

Костајница број: 01-013-171/10 од 30.04.2010. године. 

 

 С обзиром да пријаве испуњавају све формално-правне услове, а у складу са чланом 11. 

Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС, заказан је интервју за 

15.06.2010. године на којем су кандидати упознати са: 

 

- стандардом личног интегритета који се тражи за лица именована на функцију, 

- сукобом интереса, 

- информацијама о праву јавности, те да може уложити приговор против именовања које се 

разматра. 

 

Комисија за избор  је кандидатима  постављала питања   која се односе на прописе који се 

користе у НБ „Невенка Станисављевић“, могућност одређених измјена, начин финансирања, да 

ли су кандидати упознати са правима и обавезама Управног одбора, приједлог будућег рада НБ 

„Невенка Станисављевић“ Костајница.  

 

 Кандидати су у потпуности упознати са прописима и пословима НБ „Невенка 

Станисављевић“, те су задовољавајуће одговорили на сва питања. 

 

 Комисија је констатовала да кандидати испуњавају све потребне услове и предлаже 

Скупштини општине да се у Управни одбор НБ „Невенка Станисављевић“ Костајница 

именују: 

1. Слободанка Грумуша, 

2. Саша Личина, 

3. Јасмина Ковачевић. 

 

                                                                                               Предсједник Комисије: 

                                                                                         ____________________________ 

                                                                                         Свјетлана Бајалица, дипл.прав. 

 



Број 7   05.07.2010.  Службени гласник  општине  Костајница  стр  31 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                                     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-013-274/10. 
Датум: 25.06.2010. 
 
 
 

На основу члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник 
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница 
на сједници одржаној дана 25.06.2010 године доноси следећи: 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 
 1. Обавезује се начелник општине да предузме све потребне мјере и 
активности у складу са законским прописима и уколико се утврди да је 
дошло до кршења закона у склапању уговора и ненамјенском трошењу 
буџетских средстава у 2008. години и раније, да се тражи одговорност оних 
који су у том учествовали у складу са законским прописима. 
 
 

2. Овај Закључак 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- 
 

Број: 02-020-1245/10. 

Датум, 15.06.2010.  

 

 

 

 На основу члана  43.став 11.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник   

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05.и 118/05), члана  74.став 2.Закона о здравственој  

заштити  („Службени гласник  Републике Српске“, број:106/09) и члана  57. Статута општине 

Костајница   („Службени  гласник  општине Костајница“, број: 12/05. и 41/07) доносим 

 

 

 

О Д Л У К У 
о  давању сагласности  на  Статут Јавне  здравствене  установе  „Дом здравља 

Костајница“ Костајница 
 

 
 

I 

 Даје се сагласност  на приједлог Статута  Јавне  здравствене  установе „Дом здравља 

Костајница“ , а након прибављеног   мишљења Министарства   здравља и социјалне заштите  

број: 11/04-500.1-5-1/10. од  10.06.2010.године, а које чини саставни дио ове Одлуке. 

 

 

II 

Ова  Одлука 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: 02-020-1287/10. 

Датум, 17.06.2010.  

 

 

 

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

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

гласник  општине Костајница“, број: 12/05. и 01/07)  начелник општине  Костајница, дана  

17.06.2010.године доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 
о  висини средстава на име учешћа  у реализацији пројеката 

 

 
 

Члан 1.   

 Овом  Одлуком утврђује се висина средстава  на име учешћа општине  Костајница у 

реализацији  изградње трибина  на игралишту за мале спортове  код Основне школе „Петар 

Мећава“. 

 

Члан 2. 

 Општина Костајница ће из буџета  општине обезбједити  новчана средства у износу  од 

20.000,00 КМ , на име учешћа  из члана 1.ове одлуке  , а преостали износ од  15.068,00 КМ ће 

обезбједити Министарство породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске. 

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука 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: 02-020-1289/10. 

Датум, 17.06.2010.  

 

 

 

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

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

гласник  општине Костајница“, број: 12/05. и 01/07)  начелник општине  Костајница, дана  

17.06.2010.године доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 
о  висини средстава на име учешћа  у реализацији пројеката 

 

 
 

Члан 1.   

 Овом  Одлуком утврђује се висина средстава  на име учешћа општине  Костајница у 

реализацији уређења  игралишта за мале спортове  у селу Петриња. 

 

Члан 2. 

 Општина Костајница ће из буџета  општине обезбједити  новчана средства у износу  од 

10.000,00 КМ , на име учешћа  из члана 1.ове одлуке  , а преостали износ од  14.908,00 КМ  ће 

обезбједити Министарство породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске. 

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука 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- 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Одјељење  за општу управу 

Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове 

Светосавска 11 

 

Број: 03-372-02/10. 

Датум, 21.05.2010.год. 

 

 

 

 

       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

       _______________________________________ 

        (назив службеног гласила) 

                 СВЕТОСАВСКА 11, КОСТАЈНИЦА 

       ________________________________________ 

                   (адреса сједишта) 

 

 

  

О Г Л А С 

 
 Одјељење  за општу управу, Одсјек за урбанизам и стам.-ком.послове  општине 

Костајница на основу рјешења број 03-372-02/10. од 21.05.2010.године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника  стамбених зграда, у регистарском листу бр.: 03-02 упис           

промјене лица овлашћених  за заступање  Заједница за управљање зградом, Трг Краља Петра I 

Ослободиоца  број 12, Костајница са следећим подацима: 

 

 Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом  , Трг Краља Петра  I Ослободиоца 

број 12 , Костајница. 

 

 Заступа: Милан Злокапа, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења- 

 

 

 

 

 

         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА: 

             Ковачевић Мирсад 

 

 



Број 7   05.07.2010.  Службени гласник  општине  Костајница  стр  36 

 
 

С А Д Р Ж А Ј: 
 
-Одлука о именовању Комисије за провођење  поступка продаје  неизграђеног градског 
грађевинског   земљишта путем лицитације.........................................  стр 1-2 
-Одлука о приступању  поступку продаје  градског грађевинског земљишта  у државној својини  
ради изградње  трајних грађевина  поступком лицитације...................  стр 3 
-Одлука о анкети као средству   за утврђивање  приоритета у насељеним  мјестима  и 
критеријуми  за одређивање приоритета.................................................  стр 4-8 
-Одлука  о утврђивању  кућних бројева  , означавању зграда  бројевима  и означавању назива 
насељених мјеста, улица  и тргова у Костајници......................... .......  стр 9-15 
-Одлука о комуникацији  између  локалне управе и грађана..................  стр 16-18 
-Одлука  о измјени и допуни Одлуке о оснивању   Туристичке организације  
  општине  Костајница...................................................................................  стр 19 
-Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног 
  Одбора  КП „Комунално“ а.д. Костајница..............................................  стр 20-21  

-Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Костајница за 2010.год...... стр 22 
-Одлука о измјени Одлуке о измјени Одлуке о извршењу  буџета општине 
  Костајница за 2010.годину......................................................................... стр 23 
-Одлука о прихватању информ. о проблематици у комуналној дјелатности стр 24 
-Рјешење – Зоран Стијак.................................................................................. стр 25-26 
-Рјешење о разријешењу  члана Надзорног одбора КП „Комунално“......... стр 27 
-Рјешење о именовању чланова Управног одбора  Народне библиотеке  
 „Невенка Станисављевић“ Костајница............................................................. стр 28-30 
-Закључак ............................................................................................................ стр 31 
-Одлука о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе 
 „Дом здравља Костајница“ Костајница............................................................. стр 32 
-Одлука о висини средстава  на име учешћа  у реализацији пројеката 

  - изградње трибина  на игралишту за мале спортове  код Основне школе .. стр 33 
-Одлука о висини средстава  на име учешћа  у реализацији пројеката- 

уређења  игралишта за мале спортове  у селу Петриња.......................... стр 34 

-Оглас – Заједница за управљање зградом , Трг краља Петра I Ослободиоца..стр 35 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

        ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.прав. 
 
 
 

 
 


