
ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК 

OOППШШТТИИННЕЕ  ККООССТТААЈЈННИИЦЦАА  

ББрр..  22//1122  
  

Број 2       04.04.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 1 

РЕПУБЛИКА СРПСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-80/12 
Датум: 30.03.2012 године 
 

На основу члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник општине 
Костајнице“,број 12/05) ,Скупштина општине Костајница је на својој редовној сједници 
одржаној дана 30.03.2012. године донијела  слиједећу: 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о висини накнаде за издавања у закуп пословних зграда  и пословних просторија  

у својини општине Костајница 
  

I 
 Овом Одлуком утврђује  се висина накнаде за издавање у закуп пословних 
зграда и пословних просторија у својини општине Костајница. 
 

II 
 Почетна висина закупнине за кориштење пословних  зграда и пословних 
простора  у својини општине Костајница износи 10,00КМ/м2 . 
 

III 
 Изузетно, од одредби  тачке 2. ове Одлуке, висина закупа пословних простора у 
својини општине Костајница, који се дају у закуп деташираним републичким органима 
који своје услуге за потребе општине Костајница  пружају без накнаде, износи 5,00 
КМ/м2. 

IV 
 Поред закупнине Закупац у згради Ђачког дома је дужан да плаћа и  износ од 
3,00 КМ/м2   за трошкове гријања и одржавања хигијене  
 

V 
Закупнина за кориштење пословног простора или зграде плаћа се мјесечно 

унапријед, најкасније до 5-ог у мјесецу. 
VI 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број 01-013-323/09 од 
29.10.2009.године. 

VII 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Костајница“. 

          
          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

             Петар Боројевић,инг.с.р 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-77/12 
Датум: 30.03.2012.године        
 

На основу члана 61. Закона о рударству-Пречишћени текст  („Службени гласник 

Републике Српске“ број 107/05, 75/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута 

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

Скупштина општине  Костајница на сједници одржаној дана 30.03.2012. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада  

по основу експлоатације минералних сировина на подручју општине  
Костајница за 2012. годину 

I 

Усваја се Програм утрошка средстава остварених од накнада по основу експлоатације 
минералних сировина на подручју општине Костајница за 2012. годину, како слиједи: 

 
Програм утрошка средстава остварених од накнада по основу експлоатације 

минералних сировина на подручју општине Костајница за 2012. годину 
 

Овим програмом планира се утрошак  средстава остварених  од накнаде по основу 
експлоатације минералних сировина који представљају приход  Републике и општине 
који се дијели у омјеру 30% Републици и 70% Oпштини на чијој се територији врши 
експлоатација минералних сировина. 
Средства планирана у буџету за 2012. годину у износу од 10.000,00 КМ по основу ове 
накнаде ће се расподијелити на следећи начин:  
 

 
I   ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗГРАДЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ПРИВРЕДНИХ     
    КАПАЦИТЕТА ПУТЕМ СТИМУЛАТИВНОГ КРЕДИТИРАЊА 
 

Ред.бр. 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

ИЗНОС 

1.  
Изградња пословног тржног центра 

7000 
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II  ИЗГРАДЊА ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Ред. 
бр. 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

ИЗНОС 

1. Програм асфалтирања локалних путева и улица на подручју 

општине Костајница за 2012. годину 

 

 

3000 

 

II 

Средства утврђена у Програму из тачке I ове Одлуке трошиће се сразмјерно 

степену извршења у односу на план, а тако да се одржи омјер утрошка ових средстава 

прописан чланом 61. Закона о рударству- Пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“ број 107/05,75/10). 

III 

 
Начелник Општине ће поднијети извјештај о утрошеним средствима Скупштини 
општине Костајница, најкасније до 31.03.2013. године. 

 
IV 

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

гласнику општине Костајница“. 
 

 

                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

                                                       Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-86/12 
Датум: 30.03.2012.год. 
 
          На основу члана 2, 3, 6, 7.став 1 и 4, и члана 34. Закона о комуналној дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), члана 1, 2, 3. и 9. Закона о 
комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“,број 85/03) и члана 56. 
Статута општине Костајнице („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05 и 
1/07), Скупштина општине Костајница је дана 30.03.2012. годинe донијела 
 
 

О Д Л У К У 
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

          Овом Одлуком уређује се комунални ред и одржавање комуналног реда на 
подручју општине Костајница, прописују се услови и начин одржавања чистоће јавних 
површина, привремено заузимање јавних површина, изградња, одржавање и заштита 
зелених површина, одвожење и депоновање отпада, одвођење атмосферских вода, 
јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине. 
 

Члан 2. 
          Јавне површине су земљишта или водне површине намијењене за обављање 
јавних функција, дјелатности или активности ,и које су као такве доступне неодређеном 
броју индивидуално неодређених физичких или правних лица, а нарочито: 
- саобраћајне површине (коловози, тротоари, пјешачке стазе, тргови, јавна 
паркиралишта и сл.) 
- зелене површине (паркови, травњаци, цвијетњаци и и други цвијетни и јавни насади) 
- уређене и неуређене површине око стамбених, пословних и других објеката 
- водотоци и обале водотока (ријеке, рјечице, потоци , канали) 
- спомен обиљежја, излетишта, природне и радом створене вриједности 
- површине и објекти намијењени јавној употреби (отворени пијачни и тржнички 
простори око 
  продајних објеката, жељезнички перони, бензиске станице и простор око њих). 
 
 
II - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ПРИВРЕМЕНО 
ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 3. 
          Одржавање чистоће јавних површина подразумијева редовно и ванредно 
чишћење,уклањање снијега и леда, отпадних материјала те предузимање других мјера 
за одржавање чистоће јавних површина. 

Члан 4. 
          Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће која настаје редовним 
и уобичајеним кориштењем јавне површине, а обавља се у складу са оперативним 
програмом рада који доноси орган управе надлежан за комуналне послове. 
Програм рада садржи: 
- динамика и начин чишћења јавних површина 
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- динамика прања саобраћајних површина које имају ријешену одводњу 
- динамика и начин одвожења отпада са јавних површина 
- друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина 
 

Члан 5. 
          Јавне површине чисте се дању, а перу у временском периоду од 22:00 до 6:00 
часа. 
          Изузетно од става 1. овог члана дању се перу саобраћајне површине у 
стамбеним насељима. 

Члан 6. 
          Ванредно чишћење врши се у случајевима када се због повећаног обима или 
интезитета кориштења јавних површина, не обезбјеђује чистоћа редовним чишћењем. 
Ванредно чишћење обавља се : 
- након већих временских и других непогода (поплаве, пожари, земљотреси и друге 
елементарне   
  непогоде), 
- код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим 
мрежама, 
- у вријеме предузимања посебних мјера у циљу сузбијања и спречавања заразних 
болести или  у циљу заштите животне средине, 
- прољетно чишћење града, 
- у вријеме и након одржавања јавних манифестација. 
 

Члан 7. 
          Власници и корисници пословних и стамбених објеката обавезни су одржавати 
чистоћу у двориштима и на земљишту, које служи редовној употреби објеката, у складу 
са мјерама и на начин прописан овом Одлуком. 
          О одржавању чистоће на површинама и објектима намијењеним јавној употреби 
старају се предузећа односно лица која послују, управљају и користе наведене 
површине и објекте. 

Члан 8. 
          Уклањање снијега и леда обавља се у складу са Планом рада зимске службе, 
које одобрава Начелник општине, а којим се утврђује приоритет, радослијед и начин 
уклањања снијега и леда са јавних површина. 
 

Члан 9. 
          Приликом уклањања снијега и леда забрањено је: 
- изношење и гомилање снијега из дворишта, башта и других слободних површина на 
улице и 
  тортоаре, 
- бацање снијега леда испред зграда на саобраћајницу 
- затварање снијегом и ледом сливника и шахтова 
- депоновање снијега и леда у паркове и на зелене површине 
- санкање и клизање на јавним саобраћајним површинама 
          Приликом уклањања снијега и леда не смију се оштећивати површине са којих се 
врши уклањање нити објекти и насади на тим површинама. 
          Лице које оштети површине, објекте и насаде на површинама дужно је да их 
доведе у првобитно стање. 

Члан 10. 
          Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају 
снијег и лед са јавне површине уз објекат, а у ширини најмање 1,20 метра, осим на 
подручју дјела Улице Младена Стојановића од раскрснице према улици Светосавске 
до канала Унчице гдје простор треба да потпуно буде очишћен од снијега. 
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          Снијег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају Заједница етажних 
власника, сваки испред свог улаза у зграду. 
          Снијег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају 
власници и корисници зграда ако представљају опасност за безбједно одвијање 
саобраћаја пјешака и возила. 

Члан 11. 
          Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле на мјестима 
која су погодна за одвоз. 
          При скупљању снијега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану 
проходни као и да је прилаз водоводним и канализационим шахтовима обезбјеђен, да 
се могу несметано користити. 

Члан 12. 
          Мјерама за одржавање чистоће морају се обезбиједити услови да јавне 
површине буду чисте, задовољавају естетски изглед и испуњавају услове за њихово 
нормално кориштење. 
          Правна и физичка лица која обављају дјелатност у објектима уз јавне површине 
дужна су свакодневно довести јавну површину у чисто и уредно стање, ако због њихове 
пословне и друге дјелатности долази до прљања простора око њиховог објекта. 
          Власници и корисници спортских и рекреационих објеката, забавних паркова и 
игралишта, организатори јавних скупова, јавних припредби и привремени корисници 
јавних површина, обавезни су осигурати чишћење површина које служе као приступ 
објектима или за постављање објекта, тако да те површине буду очишћене у року од 8 
часова по завршетку приредбе, односно времена кориштења објекта. 
 

Члан 13. 
          На јавним површинама забрањено је вршити садњу стабала, живе ограде, грмља 
те постављање вјештачких брежуљака (алпинијума), фонтана и бетонске галантерије, 
без одобрења надлежног органа Административне службе општине Костајница. 
 

Члан 14. 
На јавној површини забрањено је: 
1.Бацање и остављање отпада изван корпица или других посуда за отпад као вршење 
других     
    радњи којима се прљају јавне површине; 
2. Бацање горећих предмета у корпице или друге посуде за отпад; 
3. Одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и сличног; 
4. Поправак, сервисирање и прање возила; 
5. Испуштање уља, свих врста отпадних текућина, прљавих и масних течности, боја, 
лакова,       
    креча,животињског измета, фекалија и било којих других течности које прљају јавну 
површину; 
6. Оштећење корпица за смеће и других посуда за смеће; 
7. На ужем урбаном подручју, на површинама у државном и приватном власништву 
забрањено је  
    паљење гума, пластике, грађевинских материјала, шљака, подрумског и таванског 
отпада, санитарног  отпада и папира (уже урбано подручје општине Костајница 
обухвата простор дефинисан у члану 5. Одлуке о уређењу простора „Службени гласник 
општине Костајница“ број 2/05); 
8. Загађивање и бацање отпада и отпадних материја у водотокове и на обале 
водотока; 
9. Остављање и излагање на јавној површини предмета који могу упрљати или 
повриједити  пролазнике; 
10. Напасање стоке; 
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11. Ускладиштење грађевинског, огревног и сличног материјала, без одобрења 
надлежног органа; 
12. Трешење тепиха, кеса од усисивача, те бацање смећа са балкона и тераса; 
13. Бацање и одлагање кабастог отпада; 
14. Постављање спомен плоча и сличних обиљежја на мјестима страдања у саобраћају 
или на други  
      начин; 
15. Изношење крупног отпада из дворишта, башта и воћњака (орезане гране, лишће, 
стабљике од  
      разног растиња и сл.); 
16. Заустављање запрежних возила и храњење стоке; 
17. Остављање возила која нису у возном стању (нерегистрована,хаварисана и сл.). 
 

Члан 15. 
          Забрањено је свако прљање, цртање, штампање и рекламирање на јавним 
саобраћајним површинама којим се угрожава безбједност саобраћаја. 
 

Члан 16. 
          Возила која учествују у саобраћају не смију прљати јавне површине, а која излазе 
на јавну површину из градилишта, њива и споредних путева морају бити чиста. 
          Сматра се да возило није чисто ако на точовима или другим дијеловима возила 
има блата која при кретању возила пада на јавне површине и на тај начин их прља. 
          Возила која превозе текући или расути материјал морају бити исправна како се 
из њих не би просипао терет. 
          Возила која превозе папир, сијено, сламу, пиљевину, лишће и сличне материјале 
морају бити прекривена церадом или на други начин осигурана да материјал који 
превозе не просипају по јавним саобраћајним површинама. 
 

Члан 17. 
          При обављању грађевинских радова извођачи су дужни предузимати слиједеће 
мјере за спречавање прљања јавних површина: 
1. очистити јавне површине око градилишта од свих врста грађевинског материјала или 
другог 
    материјала, блата и сличног чије је таложење на јавним површинама посљедица 
извођења радова, 
2. за вријеме рушења грађевинског објекта спријечити стварање прашине; 
3. депоновати грађевински материјал у оквиру градилишта тако да се не омета 
саобраћај и слободно отицање воде, односно да се материјал не разноси по јавним 
површинама; 
4. прати и чистити возила прије њиховог изласка са градилишта. 
 
 
- ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА – 
 

Члан 18. 
          Заузимање јавне површине врши се на основу одредби Одлуке о грађевинском 
земљишту. 

 
Члан 19. 

          Мјеста на јавним површинама на којима је одобрено постављање столова и 
столица ради постављања башти морају испуњавати слиједеће услове: 

1. Простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити ужи од 2 метра, на Тргу 
Краља Петра I Oслободиоца  тј. 1,20 м на тротоарима, 
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2. Удаљеност баште, односно њене ограде од руба прометнице не смије бити мања од 
1 метар или ако је иста уз саобраћајницу мора бити ограђена стабилном оградом, у 
складу са тачком 6. oвог члана, 
3. Постављање баште смије се одобрити искључиво испред пословног простора, с тим 
да ширина,  
    односно дужина одобрене баште не смије прелазити габарите пословног простора; 
4. Одобрење за постављање баште не смије се издати пословном простору који нема 
непосредан  
    приступ-улаз са јавне површине; 
5. У површину баште урачунава се и површина живице, жардињере, или друге 
одговарајуће ограде која мора бити постављена уз све ивице баште изузев улаза који 
мора бити величине најмање 1,5 м., а  највише 2,5 м; 
6. Висина ограде не смије бити већа од 80 цм; 
7. По престанку рада угоститељског објекта, површина на којој се налази башта мора 
се довести у стање утврђено намјеном простора. Ако се то не учини, плаћа се накнада 
за цијели период. 
 

Члан 20. 
          За истицање објаве и огласа у сврху политичког оглашавања на јавним мјестима 
(огласне табле и сл.) плаћа се дневно по једном огласу,односно објави 1,00 КМ. 
          Овом Одлуком прописују се услови и начин јавног оглашавања и политичког 
плакатирања од стране политичких субјеката у сврху провођења кампање у периоду 
проглашене предизборне кампање. Политичко оглашавање се у свему спроводи у 
складу са Изборним законом Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
          Сви регистровани политички субјекти којима је дозвољено учествовање на 
изборима , су равноправни у кориштењу јавног оглашавања – у периоду проглашене 
предизборне кампање , а ван тог периода јавно оглашавање регулисано Изборним 
законом РС и БиХ , није дозвољено. 
          Политичко оглашавање, којим се промовишу политички субјекти и воде 
предизборне кампање, може се вршити само у периоду проглашене предизборне 
кампање и на само за то предвиђеним просторима за плакатирање (инфо – панои, 
инфо стубови), на сопственим (привременим и покретним) пропагандним паноима, 
покретним оградама и жардињерама, и на закупљеним просторима правних и 
физичких лица. 

Члан 21. 
          Надлежни органи неће дозволити политичким странкама, коалицијама, листама 
независних кандидата и независним кандидатима да постављају огласе, плакате, 
постере, односно да пишу своја имена или слогане који су у вези са изборном 
кампањом, унутар или на зграде у којима су смјештени органи власти на свим нивоима, 
укључујући јавно оглашавање и политичко плакатирање на , унутар и покрај зграде 
Општине Костајница, јавна предузећа, јавне установе, на вјерским објектима, на јавним 
путевима и јавним површинама, дрвећу, електричним  и телефонским стубовима, осим 
на мјестима предвиђеним за плакатирање и оглашавање. 
          Сопствени пропагандни панои се могу поставити на јавним површинама на 
подручју општине Костајница на следећим локацијама: 
-Магистрални пут М-14 од моста преко ријеке Стригове до улице Светосавске – на 
  удаљености 1 м од ивице путног канала (уз сагласност власника земљишта) оглас не 
смије да омета  прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 
-Новоизграђена обилазница магистралног пута М-14 на удаљености од 2 м од руба 
асвалта 
  (уз сагласност власника земљишта). 
-Светосавска улица-на зеленој јавној површини минимално удаљено 20 м од 
раскрсница , 
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 уједно да не омета прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације, кретање 
пјешака и возила и  приступ подземној инфраструктури. 
-На Тргу Краља Петра I Oслободиоца – од продавнице „Борово“ до продавнице 
„Каите“, на 
  асвалтном дијелу уз дрворед (без оштећења асвалте подлоге). 
-Трг краља Петра I Ослободиоца - поред градске чесме. 
 -Улица Ранка Шипке - од раскрснице са улицом Петра Пеције до моста на ријеци 
Тавији, на зеленој   
  јавној површини минимално удаљено 20 м од раскрсница, уједно да не омета 
прегледност саобраћаја и саобраћајне сигнализације, кретање пјешака и возила и 
приступ подземној инфраструктури. 
-Наставак улице Ранка Шипке - од извора Смајловац до бензинске станице Петрол на 
удаљености 1 м од  ивице путног канала ( уз сагласност власника земљишта) оглас не 
смије да омета прегледност   
  саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
 

Члан 22. 
          Захтјеве за постављање сопствених пропагандних паноа, сходно одредбама 
Одлуке о комуналном реду политички субјекти подносе Одсјеку за урбанизам и 
стамбено-комуналне послове Одјељења за општу управу АС општине Костајница , који 
о истима одлучује. 
          Све оно што није регулисано овом Одлуком регулисано је Изборним законом 
Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
 

Члан 23. 
         Постављање типских (једнобразних) билборда, свјетлећих самостојећих реклама, 
рекламних табли и паноа ће се регулисати општим урбанситичко-техничким условима 
са стручним мишљењем, којима ће бити дефинисани врсте, локације, техничке 
карактеристике и општи услови постављања свих врста рекламирање, изузев назива 
предузећа. 

Члан 24. 
          На одобреној локацији може се вршити само она дјелатност за коју је издато 
одобрење. 

Члан 25. 
          Привремени корисник јавне површине, који нема одобрење за рад, дужан је да 
прибави одобрење од стране надлежног органа управе за привреду, након преузимања 
рјешења о заузимању јавне површине и уплаћене накнаде за кориштење одобрене 
локације. 
          За привремено заузимање јавне површине привремени корисник је дужан да 
плати накнаду у складу са Одлуком о грађевинском земљишту. 
 

Члан 26. 
          Лице које добије одобрење за заузимање јавне површине, дужно је одржавати 
чистоћу на добијеној локацији, а након завршетка радног дана мјесто на којем је 
обављало одобрену дјелатност дужно је очистити и одобрени садржај уклонити. 
 

Члан 27. 
          Корисници јавних површина дужни су се придржавати услова одређених у 
одобрењу о заузимање јавних површина. 
          Објекти које се налазе на јавним површинама без одобрења надлежног органа 
или противно одобрењу, као и са одобрењем чији је рок истекао, као и објекти 
корисника који се не придржава услова одређених у одобрењу за заузимање јавне 
површине, уклониће се о трошку корисника у року од 24 часа. 
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Члан 28. 

          Забрањено је на јавној површини постављати рампе, стубиће и жардињере, као и 
друге физичке препреке, без одобрења органа управе надлежног за комуналне 
послове. 
 
III - ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО - 

Члан 29. 
          Зеленим површинама, у смислу ове Одлуке, сматрају се: 
1. Паркови и парк шуме 
2. Зелене површине уз саобраћајнице и скверове 
3. Зелене површине уз ријеке и потоке 
4. Зелене површине у стамбеним насељима 
5. Зелене површине око приватних или државних објеката чије су парцеле ограђене 
6. Зелена површине око пословних објеката 
7. Зелене површине у школским двориштима и дјечијим вртићима 
8. Терени за спорт и рекрацију 
9. Дрводреди и појединачни насади и жива ограда 
10. Уређене и неуређене зелене површине 
 

Члан 30. 
           Јавним зеленим површинама сматрају се површине наведене у члaну 29. ове 
Одлуке изузев зелених површина на којима правна и физичка лица имају право 
кориштења. 
          Јавне зелене површине могу се користити само сходно намјени за коју су 
подигнуте. 

Члан 31. 
          Зелене површине одржаваће: 
1. Орган управе надлежан за комуналне послове, и то: 
- паркове и парк шуме, 
- зелене површине уз саобраћајнице, између коловоза и тротоара и на скверовима, као 
површине које  по одлуци не одржавају друга лица, 
- зелене површине уз ријеке и потоке, 
-зелене површине у стамбеним блоковима 
- терене за спорт и рекреацију који нису дати другом лицу на кориштење, 
- дрвореде и појединачне насаде на јавним површинама 
- живу ограду коју по одлуци не одржавају друга лица, 
- зелене површине око спомен-гробља и споменика 
2. Власници и корисници објеката 
- зелене површине које припадају тим објектима 
3. Корисници терена за спорт и рекреацију 
- терене за спорт и рекреацију, који су им дати на кориштење 
 

Члан 32. 
          Зелене површине на подручју града уређују се у складу са урбанистичко- 
техничком документацијом. 
 

Члан 33. 
          Изведбени пројекат објекта треба да садржи и хортикултурно уређење 
одговарајућих површина. 
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Члан 34. 

          Пројектовати, изграђивати, реконструисати и вршити радове на одржавању 
зелених површина, као и дрводреда, могу само правна лица, регистрована за вршење 
ових послова. 

Члан 35. 
          Извођач радова дужан је код градње објекта, сачувати постојећа стабла на 
земљишту одређеном за зелену, или у супротном поступити у складу са Одлуком о 
начину издавања локацијски услова за сјечу стабала. 
 

Члан 36. 
          Прекопи за подземне комуналне инсталације у зеленим површинама, не смију се 
изводити без посебне сагласности органа управе за комуналне послове, коју овај орган 
даје по службеној дужности у поступку за издавање одобрења за прекопавање, у 
складу за накнадом Тарифа Комуналних такса. 
         Прекопи, у правилу морају бити удаљени најмање 2 м од дебла појединачних 
стабала. 
         Код извођења прекопа (канала) не смије се оштећивати коријење стабала или 
другог растиња, које је у пречнику дебље од 3 цм. 
 

Члан 37. 
           Јавне зелене површине из члана 29. изграђиваће, одржавати и уређивати орган 
управе надлежан за стамбено-комуналне послове у складу са Програмом рада 
заједничке комуналне потрошње. 
          Правна и физичка лица дужни су да одржавају и уређују зелене површине у 
складу са општим режимом зелених површина града. 
 

Члан 38. 
          Одржавање у смислу претходног члана обухвата: његу, надзор, обнову, заштиту 
од болести и штеточина дрвореда, појединачних насада, живица, парковског дрвећа, 
грмља, цвјетних и травних површина са прихраном, стални надзор и обнову парковских 
стаза и путева, клупа, као и остале парковске опреме и пратећих парковских објеката, 
сјечу сувих, болесних или јако оштећених стабала и грана, орезивање крошње стабала 
те њезино редовно чишћење и чување, као и кошење и сакупљање покошене траве и 
скупљање отпада на зеленим површинама и други радови у области ове дјелатности. 
 

Члан 39. 
          Високи насади на зеленим површинама који се налазе у близини стамбених 
објеката морају се одржавати тако да не сметају становању и не заклањају дневну 
свјетлост. 
          Стабла и ограде не смију сметати јавној расвјети и саобраћајној сигнализацији и 
угрожавати безбједност јавног саобраћаја. 
          Стабла и гране које сметају ваздушним водовима (електричним, телефонским и 
другим) смије орезивати или уклањати само стручна организација која врши 
одржавање насада, а по претходном одобрењу надлежне комисије. 
          Власници или корисници земљишта на којем се налази дрво, дужни су када то 
захтјевају разлози из претходног става дозволити сјечу стабла или гране. 
          Трошкови око обављања тих радова као и накнаде штете падају на терет 
организације у чијем интересу се радови изводе. 
 

Члан 40. 
          Власници, односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене зграде, 
ливада, неизграђеног грађевинског земљишта, као и других сличних површина које су у  
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контакту са јавним површинама, морају их одржавати на начин да редовно орезују 
живицу тако да не сеже преко регулационе линије на саобраћајну јавну површину, 
уклањати шикару, смеће, грађевински отпад, резати сухе гране, те уклањати стабла 
која угрожавају сигурност људи и имовине на јавним површинама, односно да ометају 
саобраћај спречавањем видљивости и прегледности пута. 
           

Члан 41. 
          Ако власник, корисник, ни након опомене од стране овлаштеног лица, у 
одређеном року не поступи по   претходном члану, надлежни орган за инспекцијске 
послове одредиће да на трошак обавезника, радове изврши предузеће регистровано 
за ову врсту дјелатности. 

Члан 42. 
          На површинама из члана 29. ове одлуке не смије се посјећи стабло без 
одобрења органа надлежног за урбанизам. 
          Ако је стабло дотрајало у тој мјери да пријети опасност по безбједност 
саобраћаја, животе и имовину или је обољело (имела и сл.) да може угрозити здраве 
насаде, власник или корисник земљишта дужан га је посјећи. 
          Сјечу стабла из претходног става корисник може извршити тек када је од 
надлежног органа управе за урбанистичке послове прибавио одобрење. 
          Ако пријети опасност из става 2. овог члана орган управе надлежан за 
инспекцијске послове овлаштен је наредити кориснику земљишта да изврши сјечу 
дрвета, а ако то власник или корисник и поред наредбе, у одређеном року не учини, 
овлаштен је извршити сјечу путем трећих лица, а на терет власника односно корисника 
земљишта. 

Члан 43. 
          Уколико  о12 правно или физичко лице, на било који начин, поруши, уништи или 
оштети зеленило, дужан је извршити накнаду штете, а према процјени комисије коју 
образује Начелник општине Костајница у складу са Одлуком о начину издавања 
локацијиских услова за сјечу стабала. 
          Висина одштете одредиће се сходно поступку из претходног става. 
          Средства уплаћена по овом основу из овог члана, намијењена су искључиво за 
подизање новог и обнову уништеног јавног зеленила. 
 

Члан 44. 
          За дијелове зеленила који су проглашени заштићеним објектом природе 
(поједино дрво, дрвореди, грм, парк, парк-шуме) вриједе прописи о заштити животне 
средине. 

Члан 45.  
          Без одобрења органа управе надлежног за комуналне послове забрањено је: 
-Камповање и постављање шатора; 
-Резање грана и врхова дрвећа, обарање и уклањање дрвећа те вађење пањева. 
 

Члан 46. 
          У циљу заштите зелених површина забрањено је вршење сваке радње или 
активности којом би се исте угрозиле. 
          На цијелом подручју општине Костајница забрањено је на површинама у 
државном и приватном власништву, двориштима, окућницама, баштама и другим 
површинама  паљење пластичних материјала, гума и сличног. 
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IV - САКУПЉАЊЕ , ОДВОЗ И ПОСТУПАЊЕ СА САКУПЉЕНИМ КОМУНАЛНИМ 
ОТПАДОМ 
 

Члан 47. 
          Комуналним отпадом сматрају се све отпадне материје настале као посљедица 
животних активности и то: 
1. отпад на јавним површинама 
2. отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје природе или састава 
сличан отпаду из  
    домаћинства 
3. крупни отпад 
4. животињски отпад 
 

Члан 48. 
          Отпадом на јавним површинама сматрају се отпаци који настају на тим 
површинама. 
          Сакупљање и одвоз отпада са јавних површина врши се у складу са чл. 4.и 5. ове 
Одлуке. 

Члан 49. 
          Отпадом из домаћинства као и другим отпадом који је због своје припроде и 
састава сличан отпаду из домаћинства сматрају се ситни отпад који настаје у 
становима, заједничким просторијама стамбених зграда, пословним просторима, 
гаражама, двориштима, а који се по својој величини може одлагати у посуде за 
комунални отпад из домаћинстава. 
 

Члан 50. 
          Оптадом из домаћинства не сматрају се: земљани отпаци, остаци грађевинског 
материјала, шљака, подрумски, дворишни и тавански отпад, као и други крупни отпаци 
који настају у процесу индустријске, занатске, грађевинске, пољопривредне или друге 
производње. 

Члан 51. 
          Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сматрају се отпаци који настају у 
становима, заједничким просторијама, а који се по својој величини, количини или 
постанку не сматрају кућним отпадом из члана 48. Одлуке, а нарочито: рабљени 
кућански апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска амбалажа, у већим 
количинама, стари намјештај, олупине возила,њихови дијелови и сл. 
 

Члан 52. 
          Отпад из домаћинства као и други отпад који је због своје природе или састава 
сличан отпаду из домаћинства одлаже се у правилу у  посебне посуде. 
          Мјесто за постављање посуда из претходног става одређује орган управе 
надлежан за комуналне послове. 
 

Члан 53. 
          Зграде испред којих се отпад из домаћинстава одлаже у посуде за отпад морају 
имати одређени простор или мјесто за смјештај посуда као и довољан број посуда. 
 

Члан 54. 
          Посуде за комунални отпад набавља инвеститор, односно корисник. 
          Имаоци и произвођачи већих количина отпада из домаћинства или отпада који по 
својој природи и својствима одговара отпаду из домаћинства (угоститељски објекти,  
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трговинске радње, занатске радње, објекти у јавној употреби и сл.) дужни су набавити 
посуде за одлагање отпада. 
 

Члан 55. 
          Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада за изграђене 
стамбено – пословне објекте одређује, надлежни орган управе за комуналне послове. 
         Мјесто на коме су постављене посуде за отпатке морају се држати у чистом и 
уредном стању. 
 

Члан 56. 
        Имаоци отпада дужни су отпад одлагати у намјенским пластичним врећицама. 
          Пластичне врећице са смећем се износе из стамбених зграда и пословних 
просторија у дане када се смеће одвози из одређене улице, уз услов да не ометају 
нормално одвијање саобраћаја и не оштећују зелене површине. 
 

Члан 57. 
          Сви имаоци и произвођачи отпада, су дужни плаћати мјесечну накнаду на име 
кориштења даваоцу комуналних услуга коме је Општина повјерила вршење ових 
дјелатности. 
 

Члан 58. 
          Одвоз отпада из претходног члана врши се специјалним возилом за одвоз 
отпада и одлаже се на за то одређену депонију. 
Радници који одвозе отпад из домаћинства као и други ситни отпад који је по својој 
природи 
и својствима сличан отпаду из домаћинства дужни су: 
1.пажљиво руковати посудама за отпад тако да се отпад не расипа, не прља околина и 
да се посуде не   оштећују, 
2. прикупити и уклонити затечени и расути отпад поред посуде, 
3. посуде за отпад вратити на мјесто и затворити поклопац на посуди, 
4. очистити површину око посуде, 
5. одложени отпад на мјестима гдје нису постављене посуде покупити и мјесто 
очистити. 
           

Члан 59. 
           Крупни отпад сакупља се на одређеним мјестима, у кругу предузећа, 
двориштима стамбене или пословне зграде. 
          Одвоз крупног отпада врши давалац комуналних услуга, на захтјев и о трошку 
власника и 
имаоца крупног отпада и исти се одлаже на за то одређену депонију. 
 
 
V - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ  ВОДА  СА  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА 
 

Члан 60. 
          Отпадне воде чине атмосферске падавине, вода од прања улица и јавних 
површина,и слично а исте се одводе путем сливника и уређаја за одводњу. 
          Отпадне воде на подручју општине Костајница одводе се путем прикључака на 
канализациону мрежу односно на непропусну септичку јаму. 
          Уличне сливнике, као и уређаје за одводњу атмосферских и отпадних вода са 
јавних саобраћајних површина одржава орган управе надлежан за комуналне послове 
или давалац комуналних услуга којем Општина повјери вршење ових послова. 
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          Отворене сливничке канале за одвођење атмосферских вода уз саобраћајнице 
забрањено је премоштавати без одобрења органа управе надлежног за комуналне 
послове. 

Члан 61. 
          Забрањено је ненамјенско кориштење сливника . 
 
- ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА – 
 

Члан 62. 
          У насељеним мјестима на подручју Општине Костајница који имају јавну 
канализациону мрежу сви имаоци отпадних вода морају бити прикључени на ту мрежу. 
          Уколико због конфигурације терена или других разлога није могуће извршити 
прикључак на канализациону мрежу, односно у насељеним мјестима у којима не 
постоји јавна канализациона мрежа, имаоци отпадних вода се могу прикључити на 
септичке јаме. 
 

Члан 63. 
          Септичке јаме морају бити изграђене по свим прописаним санитарно-хигијенским 
условима и морају се редовно одржавати. 
          Септичке јаме не смију имати никакве преливе, којима би се садржај излијевао на 
околну површину или у водоток (осим ако испуњавају стандарде филтрације). 
 

Члан 64. 
          Чишћење септичких јама обавља о трошку власника септичке јаме. 
          Чишћење септичких јама врши се одмах по њеном пуњењу, а најмање једном 
годишње. 
 

Члан 65. 
          Власници или корисници септичких јама дужни су на вријеме извршити њихово 
чишћење како не би дошло до прелијевања, а тиме и загађивања околине. 
         Одвоз фекалија врши се специјаним моторним возилима из којих се фекалије не 
могу просипати. 
 
VI - ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 

Члан 66. 
          Јавну расвјету чине: расвјетна тијела постављена на улицама и трговима, 
свијетлећа тијела око јавних објеката, спортских објеката, објеката културне и 
историјске вриједности као и око вјерских објеката те око мостова, степеништа и сл. 
 

Члан 67. 
          Јавна расвјета мора се редовно одржавати у стању функционале исправности 
(прати, бојити, мијењати уништене или оштећене дијелове, сијалице и сл.). 
         О одржавању јавне расвјете брине орган упаве надлежан за комуналне послове. 
 

Члан 68. 
          Јавна расвјета мора свијетлити цијелу ноћ. 
          Вријеме укључивања и искључивања јавне расвјете мора се ускладити са 
годишњим добом и атмосферским приликама. 
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Члан 69. 
          Објекти историјске и културне вриједности морају се освијетлити тако да њихове 
архитектонске и друге вриједности долазе до пуног изражаја, на начин да извор 
свјетлости буде заштићен од пролазника. 
          На расвјетне стубове могу се постављати државне и украсне заставице, 
рекламне заставице и рекламни панои, уз одобрење органа управе надлежног за 
комуналне послове, а забрањено је прикључивање елктричних потрошача на расвјетна 
тијела и стубове без одобрења надлежног органа. 
 
- КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – 
 

Члан 70. 
          На подручју општине Костајница на мјестима које одреди орган управе надлежан 
за комуналне послове постављају се корпице за отпад. 
Забрањено је постављање корпица за отпад на : 
- стубове саобраћајне сигнализације 
- стубове јавне расвјете 
- јарболе за заставе 
- дрвеће и друго растиње 
-мјеста на којима ометају безбједност саобраћаја 
- друга мјеста којима нарушавају естетски изглед насеља 
На корпицама за отпад могу се постављати одговарајући натписи који упозоравају 
грађане за заштиту околине и поштовање комуналног реда у општини Костајница. 
О постављању, одржавању и замјени корпица за отпад брине се орган управе 
надлежан за комуналне послове. 
 

Члан 71. 
          Изузетно из претходаног члана, корпице за отпад на јавним површинама и 
објектима у којима се обавља пословна дјелатност, могу постављати и друга правна и 
физичка лица, а на основу одобрења органа управе надлежног за комуналне послове, 
у ком случају се о њиховом одржавању брине лице које их је поставило. 
 

Члан 72. 
          Орган управе надлежан за комуналне послове одређује мјеста за постављање 
клупа за сједење те врши постављање, одржавање и замјену клупа за сједење. 
 

Члан 73. 
          Јавне фонтане и чесме по правилу морају радити од 01.04. до 31.10., а о 
њиховом одржавању брине се орган управе надлежан за комуналне послове. 
          У фонтанама је забрањено купање људи и животиња, кориштење воде на било 
који начин,бацање отпада, опушака и сл. 
 

Члан 74. 
          Забрањено је комуналне објекте и уређаје у општој употреби уништавати или на 
било који други начин оштећивати. 
 
 
- ПАРКИРАЛИШТА – 
 

Члан 75. 
          Јавна паркиралишта морају бити стално одржавана. 
          О уређењу и одржавању јавних паркиралишта брине се Одсјек за паркинг службу 
и комуналну полицију у сарадњи са Органом за стамбено –комуналне послове. 
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- РЕД КОД ИСТОВАРА, УТОВАРА И СМЈЕШТАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
И РОБЕ НА ЈАВНИМ  ПОВРШИНАМА- 
 

Члан 76. 
          За истовар и утовар грађевинског материјала, подизање скела, те поправке 
вањских дијелова зграде и сличне грађевинске радове, може се привремено користити 
јавна површина. 
 

Члан 77. 
          Одобрење за кориштење јавне површине за радове из претходног члана, на 
захтјев извођача радова или инвеститора издаје орган управе надлежан за комуналне 
послове. 
 

Члан 78. 
          Кориштењем јавне површине у смислу члана 77. произилази обавеза плаћања 
накнаде за кориштење заузете површине, осим у случјевима кад је инвеститор радова 
општина Костајница. 
         Начин плаћања и висину накнаде утврђује се м2 заузете површине из чл. 77 
износи 0,50 КМ. 
 

Члан 79. 
         Код извођења радова из чл.77. ове Одлуке мора се осигурати проходност 
тротоара и коловоза. 
 

Члан 80. 
          Заузети дио јавне површине мора се оградити оградом која се мора посебно 
означити и по потреби освијетлити. 
          Извођач грађевинских радова дужан је осигурати да се грађевински материјал на 
градилишту не расипа. 
          Извођач радова је дужан на градилишту обезбедити мјесто и средства за прање 
возила како би исто, прије изласка на јавну површину било чисто. 
 

Члан 81. 
          Јавна површине се у правилу не може користити за одлагање земље и шута и 
другог отпадног грађевинског материјала. 
          Извођач грађевинских радова дужан је вишак земље са ископа и отпадни 
грађевински материјал одлагати на за ту сврху предвиђене депоније. 
          Извођач радова је дужан да по завршетку радова и уклањања опреме, јавну 
површину довести у првобитно стање. 
 

Члан 82. 
         За истовар огревног материјала може се привремено користити јавна површина, 
осим јавне зелене површине, под условом да се кориштењем не омета саобраћај 
пјешака и возила. 
         Огревни материјал мора се уклонити са јавне површине најкасније у року од 48 
часаова, кориштена површина очистити и опрати, а евентуална оштећења санирати. 
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- УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И НАПУШТЕНИХ 
ВОЗИЛА – 
 

Члан 83. 
          Сви протиправно постављени предмети и уређаји на објектима, двориштима, 
паркинг-просторима, баштама јавним и другим површинама које су од утицаја на 
изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју општине (монтажно-
демонтажни и инпровизовани објекти, покретни уређаји, штандови, приколице, 
рекламни и други панои, натписи фирми, обавјештења, путокази, стубићи, посуде за 
цвијеће, грађевински материјал, огревни материјал, нерегистрована возила и слични 
предмети и уређаји), морају се уклонити. 
          Ако корисник, односно власник протиправно постављеног предмета, предмет не 
уклони сам, предмет ће уклонити комунална полиција о трошку власника, односно 
корисника укључујући и трошкове премјештања и складиштења, а уколико је дошло до 
оштећења јавне површине, укључују се и трошкови довођења јавне површине у 
првобитно стање. 

Члан 84. 
          Напуштена, нерегистрована, хаварисана и технички неисправна возила и њихови 
дијелови остављени на јавним површинама уклониће се о трошку власника и 
депоновати на за то одређено мјесто. 

Члан 85. 
          Напуштеним возилом у смислу претходног члана сматра се возило за које је 
очигледно да се  не може користити. 
 
VII НАДЗОР 

Члан 86. 
          Надзор над провођењем одредаба ове одлуке врши орган управе надлежан за 
комуналне послове. 
 

Члан 87. 
          Послове комунално-полицијске контроле врши комунални полицајац. 
           У вршењу комунално-полицијске контроле, комунални полицајац је овлаштен да 
контролише да ли се одредбе ове одлуке проводе на начин како је прописано овом 
одлуком. 
          Комунални полицајац, рјешењем, наређује извршење одређених мјера и 
одређује рок за њихово извршење. 
           Правна и физичка лица, као и самостални привредници дужни су омогућити 
комуналном полицајцу несметано обављање контроле, а посебно приступ до 
просторија, објеката и земљишта. 
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 88. 
          Новчаном казном у износу од 500,00 до 7.000,00 конвертибилних марака казниће 
се правно лице, а у износу од 200,00 до 1.800,00 конвертилбилних марака одговорно 
лице у правном лицу за прекршаје како слиједи: 
1.Уколико не одржавају чистоћу на јавним површинама око пословних простора, 
стамбених зграда и    
     објектима намијењених јавној употреби (члан7.) 
2.  Уколико свакодневно не одржавају јавну површину у чистом и уредном стању усљед 
вршења 
     пословне и друге дјелатности (члан 12. став 2. и 3.) 



Број 2       04.04.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 19 

 
3.  Уколико приликом уклањања снијег и леда не поступају у складу са чланом 9. 
4.  Уколико не уклањају снијег и лед са јавних површина испредпословних објеката на 
прописан начин и          
     ако не уклањају снијег и лед са кровова зграда (члан 10.) 
5.  Уколико снијег и лед који скупља са јавних површина не скупља на гомиле и на 
мјеста која су 
     погодна за одвоз (члан 11.) 
6.  Уколико на јавним површинама врши иднивидуалну садњу стабала, живе ограде, 
грмља те 
     поставља вјештачке брежуљке, фонтане и бетонску галантерију без одобрења 
надлежног органа    
     градске управе (члан 13.) 
7.  Уколико на јавној површини врши радње забрањене чланом 14. 
8.  Уколико црта, штампа и врши рекламирање на јавним саобраћајним површинама 
чиме се 
     угрожава безбједност саобраћаја (члан 15.) 
9.  Уколико при обављању грађевинских радова не предузима прописане мјере за 
спречавање 
     прљања јавних површина (члан 17.) 
10.Уколико возилима у саобраћају прљају јавне површине (члан 16.) 
11.Уколико на одобреној локацији обавља дјелатност за коју није издато одобрење 
(члан 19.) 
12.Уколико поступа супротно Одредбама члана 21. и 22. 
13.Уколико на одобреној локацији не обавља дјелатност за коју је издато одобрење 
(члан 24.) 
14.Уколико након преузимања рјешења о заузимању локације не прибави одобрење за 
рад (члан 25). 
15.Уколико не добије одобрење за истицање објава и огласа (члан 20.) 
16.Уколико на заузетој јавној површини не одржава чистоћу те након завршеног радног 
дана не 
     уклони одобрени садржај и заузету површину не очисти.(члан 26.) 
17.Уколико на јавној површини постави рампе, стубиће, жардињере, и друге физичке 
препреке без    
     одобрења надлежног органа (члан 28.) 
18.Уколико лица наведена у члану 31. не одржавају зелене површине 
19.Уколико извођач радова прилиом извођења радова не поступа у складу са чл. 35. 
20.Уколико се на зеленим површинама изводе прекопи без сагласности органа управе 
надлежног за    
      комуналне послове (члан 36.) 
21.Уколико не одржавају зелене површине уз саобраћајнице у уредном стању тако да 
ометају 
     саобраћај ( члан 40.) 
22.Уколико поступа супротно члану 43. и 44. 
23.Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46. став 2. 
24.Уколико инвеститор и имаоци већих количина отпада из домаћинства не набави 
посуде за отпад    
      (члан 49.) 
25.Уколико имаоци отпада из домаћинства не поступају у складу са чланом 
52.,53.,54.55., 56., 57.и 58. 
26.Уколико се отпадне воде не одводе путем прикључка на канализациону мрежу или у 
непропусне   септичке јаме, и уколико се сливнички канали за одвођење атмосферских 
вода премоштавају без  одобрења надлежног органа (члан 60.став 2 и 3.) . 
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27.Уколико се сливници користе ненамјенски (члан 61.) 
28.Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан 
62.став 1.) 
29.Уколико се септичке јаме редовно не одржавају (члан 63., 64. и 65.) 
30.Уколико постављају огласе, обавјештења, рекламе и сл. на расвјетне стубове и 
тијела или врше    
     прикључак на расвјетна тијела и стубове без одобрења надлежног органа (члан 69. 
став 2). 
31.Уколико се корпице за отпад постављају без одобрења органа управе надлежног за 
комуналне   
     послове (члан 70.) 
32.Уколико приликом истовара, утовара, смјештања грађевинског материјала и робе на 
јавним 
      површинама ради извођења грађевинских радова не поступа у складу са 
одобрењем кориштењу    
      јавне површине или не поступа у складу са члановима 77.,78.,79.,80.,81. и 82. 
33.Уколико не уклони противправно постављене предмете и објекте (члан 83. и 84) 
34.Уколико не омогући комуналном инспектору вршење радњи из члана 87. став. 4. 
 

Члан 89. 
          Физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом 
(самостални привредник) 
казниће се за прекршаје, у износу од 200,00 до 1.000,00 конвертибилних марака како 
слиједи: 
1.Уколико не одржавају чистоћу на јавним површинама око пословних простора, 
стамбених зграда и    
   објектима намијењених јавној употреби (члан 7.) 
2. Уколико свакодневно не одржавају јавну површину у чистом и уредном стању усљед 
вршења 
    пословне и друге дјелатности (члан 12. став 2. и 3.) 
3. Уколико приликом уклањања снијег и леда не поступају у складу са чланом 9. 
4. Уколико не уклањају снијег и лед са јавних површина испред пословних објеката на 
прописан начин и  ако не уклањају снијег и лед са кровова зграда (члан 10.) 
5. Уколико снијег и лед који скупља са јавних површина не скупља на гомиле и на 
мјеста која су 
    погодна за одвоз (члан 11.) 
6. Уколико на јавним површинама врши иднивидуалну садњу стабала, живе ограде, 
грмља те 
    поставља вјештачке брежуљке, фонтане и бетонску галантерију без одобрења 
надлежног органа    
    градске управе (члан 13.) 
7. Уколико на јавној површини врши радње забрањене чланом 14. 
8. Уколико прља, црта, штампа и врши рекламирање на јавним саобраћајним 
површинама чиме се   
    угрожава безбједност саобраћаја (члан 15.) 
9. Уколико при обављању грађевинских радова не предузима прописане мјере за 
спречавање 
    прљања јавних површина (члан 17.) 
10.Уколико возилима у саобраћају прљају јавне површине (члан 16.) 
11.Уколико на јавној површини обавља дјелатност за коју нема одобрење за 
заузимање јавне 
     површине (члан 19.) 
12.Уколико поступа супротно Одредбама чланова 21. и 22. 
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13.Уколико на одобреној локацији не обавља дјелатност за коју је издато одобрење 
(члан 24.) 
14.Уколико након преузимања рјешења о заузимању локације не прибави одобрење за 
рад (члан 25. и   27.). 
15.Уколико не добије одобрење за истицање објава и огласа (члан 20.) 
16.Уколико на заузетој јавној површини не одржава чистоћу те након завршеног радног 
дана не уклони одобрени садржај и заузету површину не очисти (члан 26.) 
17.Уколико на јавној површини постави рампе, стубиће, жардињере, и друге физичке 
препреке без  одобрења надлежног органа управе (члан 28.) 
18.Уколико се на зеленим површинама изводе прекопи без сагласности органа управе 
надлежног за  комуналне послове (члан 36.) 
19.Уколико не одржавају зелене површине уз саобраћајнице у уредном стању тако да 
ометајусаобраћај (члан 40.) 
20.Уколико поступа супротно члановима 43. и 44. 
21.Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46.став2 
22.Уколико имаоци већих количина отпада из домаћинства не набаве посуде за отпад 
(члан 49.) 
23.Уколико имаоци отпада из домаћинства не поступају у складу са члановима 
52.,53.,54.,55.,56.,57.и 58. 
24.Уколико се отпадне воде не одводе путем прикључка на канализациону мрежу или у 
непропусне   септичке јаме, и уколико се сливнички канали за одвођење атмосферских 
вода премоштавају без   одобрења надлежног органа (члан 60. став 2. и  3.) . 
25.Уколико се сливници користе ненамјенски (члан 61.). 
26.Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан 
62.став 1.) 
27.Уколико се септичке јаме редовно не одржавају (члан 63.,64. и 65.) 
28.Уколико постављају огласе, обавјештења, рекламе и сл. на расвјетне стубове и 
тијела или врше   прикључак на расвјетна тијела и стубове без одобрења надлежног 
органа (члан 69.став 2). 
29.Уколико се корпице за отпад постављају без одобрења органа управе надлежног за 
комуналне  послове (члан 70.) 
30.Уколико не уклони противправно постављене предмете и објекте (чланови 83. и 84.) 
31.Уколико не омогући комуналном инспектору вршење радњи из члана 87. став. 4. 
 

Члан 90. 
          Новчаном казном у износу од 100,00 до 1.000,00 конвертибилних марака казниће 
се физичко лице за прекршаје како слиједи: 
1. Уколико не одржава чистоћу на јавним површинама око стамбених зграда (члан 7.) 
2. Уколико приликом уклањања снијега не поступа у складу са чланом 9. 
3. Уколико снијег и лед који скупља са јавних површина не сакупља на гомиле и на 
мјеста погодна за  одвоз (члан 11.) 
4. Уколико свакодневно не одржавају јавну површину у чистом и уредном стању усљед 
вршења   пословне и друге дјелатности (члан 12. став 2. и 3.) 
5. Ако на јавним површинама врши садњу стабала, живе ограде грмља, без одобрења 
надлежног органа  (члан 13.) 
6. Уколико на јавној површини врши радње забрањене чланом 14. 
7. Уколико возилима у саобраћају прља јавну површину (члан 15. и 16.) 
8. Уколико на јавној површини обавља дјелатност за коју нема одобрење за заузимање 
јавне   површине (члан 19.) 
9. Уколико поступа супротно Одредбама чланова 21. и 22. 
10.Уколико на одобреној локацији не обавља дјелатност за коју је издато одобрење 
(члан 24.) 
11.Уколико не добије одобрење за истицање објава и огласа (члан 20.) 
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12.Уколико на заузетој јавној површини не одржава чистоћу те након завршеног радног 
дана не уклони  одобрени садржај и заузету површину не очисти.(члан 26.) 
13.Уколико се објекти налазе на јавној површини без одобрења надлежног органа 
(члан 27.) 
14.Уколико на јавној површини постави рампе, стубиће, жардињере, и друге физичке 
препреке без    одобрења надлежног органа управе (члан 28.) 
15.Уколико не одржавају зелене површине уз саобраћајнице у уредном стању тако да 
ометају  саобраћај (чланови 40. и 41.) 
16.Не смије се посјећи стабло без надлежног органа члана 42. 
17.Уколико поступа супротно члановима  44. и 45. 
18.Уколико се поступа супротно Одредбама члана 46.став 2. 
19.Уколико имаоци отпада из домаћинства не поступају у складу са члановима 
52.,53.,54.,55.,56.,57.и 58. 
20.Уколико се отпадне воде не одводе путем прикључка на канализациону мрежу или у 
непропусне  септичке јаме, и уколико се сливнички канали за одвођење атмосферских 
вода премоштавају без   одобрења надлежног органа (члан 60. став 2 и 3). 
21.Уколико се сливници користе ненамјенски (члан 61.) 
22.Уколико се имаоци отпадних вода не прикључе на канализациону мрежу (члан 
62.став 1.) 
23.Уколико се септичке јаме редовно не одржавају (члан 63.,64. и 65.) 
24.Уколико постављају огласе, обавјештења, рекламе и сл. на расвјетне стубове и 
тијела или вршеприкључак на расвјетна тијела и стубове без одобрења надлежног 
органа (члан 69.став 2). 
25.Уколико се корпице за отпад постављају без одобрења органа управе надлежног за 
комуналне  послове (члан 70.) 
26.Уколико не уклони противправно постављене предмете и објекте (члан 83 и 84.) 
27.Уколико не омогући комуналном инспектору вршење радњи из члана 87. став.4. 
 
 

Члан 91. 
          Новчаном казном од 200,00 до 3.000,00 КМ казниће се правно лице за почињене 
прекршаје  из члана 88. тачке 1-6, 10-14, 16,17,20-24, 32 и 33. 
          Новчаном казном за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и оодговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50,00 до 300,00 КM као и физичко 
лице које обавља предузетничке дјелатности(предузетник), а физичко лице новчаном 
казном у износу од 50,00 до 150,00. 
          Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 КМ казниће се правно лице: 
- ако полицији не дају тражене податке, не доставе на увид исправе потребне за 
вршење  контроле или не доставе тражене податке у оставњеном року; 
- не изврши мјере и радње наложене од стране полиције или изврши радње које је 
полиција  забранила или не поступи по рјешењу којим је наложено отклањање 
утврђених недостатака и   неправилности 
- у остављеном року не обавјести Полицију у вези извршењаналожених мјера 
          За прекршаје из предходног става казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном   казном у износу од 300,00 до 1.500,00 КМ као и физичко лице које 
обавља предузетничку дјелатност, а физичко лице новчаном казном од 100,00 до 
500,00 КМ. 
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IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 92. 
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду 
(„Службени гласник Општине Костајница“ бр.4/11 и 10/11). 
 
 
 

Члан 93. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Костајница“. 
 
 
 

                                                                                                                             
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                             Петар Боројевић,инг.с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 2       04.04.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 24 

РЕПУБЛИКА СРПСКА       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 01-013-74/12  

Датум: 30.03.2012.године         

  

На основу члана 4.став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 5/93 15/96,110/03 и 33/08), члана 18.став 1. тачка 1.и 3,члан 

30. став 1 . алинеја 8. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04,42/05 и 118/05 ) и члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07) Скупштина општине је на 

сједници одржаној дана 30.03. 2012. године донијела слиједећу: 

        

О Д Л У К У 

о додатним видовима социјалне заштите за 2012. годину 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се додатни видови социјалне  заштите за кориснике 

социјалне  заштите на подручју општине Костајница у 2012. години.   

     

Члан 2. 

У додатне видове социјалне заштите спадају:  

1. Помоћ дјеци обухваћеној пројектом „Социјализација и рекреација дјеце 

Републике Српске-2012“  

- дјеца код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о разврставању лица 

са сметњама у физичком и психичком развоју, 

- дјеца са хроничним обољењима, 

-дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица: из 

породица који су корисници новчане помоћи према Закону о социјалној заштити, дјеца 

корисници додатка на дјецу, дјеца РВИ од I-IV категорије, дјеца цивилних жртава рата, 

дјеца логораша, дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању 

социјалне потребе, дјеца чији је један родитељ или оба цивилни инвалид или инвалид 

рада, 

- дјеца хроничних болесника чије здравствено стање знатно утиче на квалитет 

породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце (психички болесници, 

обољели од канцера и сл.) 

- дјеца из вишечланих породица (троје и више дјеце), 

- дјеца у статусу расељених лица из колективиних облика алтеранативног смјештаја, 

- дјеца ромске популације, 

- дјеца, браћа и сестре са посебним потребама, 

- посебно надарена дјеца (побједници на републичким, међународним такмичењима, 

посебно истакнути спортисти), 

- дјеца предшколског узраста (вунерабилне категорије).  
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Активности из тачке 1. овог члана се односе на подршку општине у виду 

обезбјеђења џепарца за дјецу (по 50,00 КМ), израде појединачних пасоша и учешћа у 

трошковима превоза (100 КМ). 

 

Укупно планирани трошкови за 10 дјеце -1100,00 КМ. 

  

2. Субвенције станарине  

- за породице за које општина није обезбиједила адекватан смјештај сходно Закону о  

престанку примјене Закона о кориштењу напуштене имовине- Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 16/10) и Закону о расељеним лицима, 

повратницима и  избјеглицама у Републици Српској ( “Службени гласник Републике 

Српске“, број 42/05 ) – један корисник.  

 

Укупно планирани трошкови -1200,00 КМ.  

 

3. Једнократна новачана помоћ за лица којима је потребна социјална заштита 

усљед претрпљене елементарне непогоде и дужег лијечења у здравственој 

установи 

- ово право остварују лица која су у систему социјалне заштите,а нађу се у стању 

социјалне потребе усљед претрпљене елементарне непогоде, под условом да ово 

право не остварују по другом основу. 

 

Укупно планирани трошкови – 1000,00 КМ. 

 

4. Субвенција за набавку огревног дрвета  

- корисници новчане помоћи из Закона о социјалној заштити,  

- породице са лошим материјалном статусом-корисници једнократних новчаних помоћи 

из  Закона о социјалној заштити,  

- лица корисници алтернативног смјештаја (смјештени у Основној школи у 

Календерима),  

- вишечлане породице са лошим материјалним статусом који имају троје и више дјеце, 

на основу закључка стручног тима 

 

Укупно планирани трошкови -2500,00 КМ. 

 

5. Помоћ у набавци уџбеника и школског прибора за дјецу основног и средњег 

школског узраста- по 50,00 КМ за једно дијете у породици:  

- породице из система социјалне заштите са троје и више дјеце, 

- јеци чији су родитељи корисници права на новчану помоћ на основу Закона о 

социјалној заштити, 

- дјеци из породица самохраних родитеља са лошим материјалним статусом, 

- дјеци РВИ прве и друге категорије која остварују право на додатак на дјецу. 

 

Укупно планирани трошкови за 30 дјеце  -1500,00 КМ.  
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Члан 3. 

Поступак за остваривање ових права покреће се на начин који је прописан за 

остваривање права утврђен Законом о социјалној заштити.  

 

Члан 4. 

  Новчана средства за додатне видове социјалне заштите обезбијеђена су у 

буџету   општине и сваки вид помоћи ће имати своју субаналитику.  

 

Члан 5. 

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

гласнику општине Костајница„. 

 

 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

          Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                             
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-76/12 
Датум: 30.03.2012.године 
 

На основу члана 89. Закона о шумама  („Службени гласник Републике Српске“ 

број 75/08), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине Костајница 

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

Костајница на сједници одржаној дана 30.03.2012. године, донијела је  

О Д Л У К У 
о усвајању Програма утрошка средстава од накнада 

за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских дрвних 
сортимената  на подручју општине 

Костајница за 2012. годину 

I 
Усваја се Програм утрошка средстава од накнада за развијање неразвијених 

дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју 
општине Костајница за 2012. годину, како слиједи: 
 

Програм утрошка средстава  од накнада за развој неразвијених  
дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената  

на подручју општине Костајница за 2012. Годину 
 

Планирана средства од накнада за развијање неразвијених дијелова општине 
остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Костајница за 
2012. годину у износу од 80.0000,00 КМ расподјељују се на следећи начин:  
 

 

 

II 
Средства утврђена у Програму из тачке  I  ове Одлуке трошиће се сразмјерно 

степену извршења у односу на план. У случају да остварена средства од продатих 

дрвних сортимената у 2012. години буду виша у односу на извршење предвиђено овим 

Програмом, више остварена средства биће утрошена за асфалтирање дијела локалних 

путева на неразвијеним подручјима у складу са Средњорочним програмом изградње, 

реконструкције и одржавања локалних путева и улица у насељу на подручју општине 

Костајница. 

 

Ред.
бр. 

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС У КМ 

1. Изградња и модернизација локалних путева 
на подручују општине Костајница за 2012. 
годину 

 

80.000,00 
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            III 
             Начелник Општине ће поднијети извјештај о утрошеним средствима Скупштини 
општине Костајница, најкасније до 31.03.2013. године. 

 
IV 

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

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                        Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                  
 

На основу члана   2, 52. и 53. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04, 78/11), члана  12. и 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 29. и 56. Статута 

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

општине Костајница, у функцији Скупштине ЈП „Центра за спорт, туризам, информисање, 

културу и образовање'' д.о.о. ( „Радио Костајница“)  Костајница, на сједници одржаној дана 

30.03.2012. године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Статута Јавног предузећа 

„Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање'' Костајница 

 
Члан 1. 

У називу Статута Јавног предузећа „Центра за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање'' Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/11), иза ријечи 

„образовање“ додају се ријечи „друштво са ограниченом одговорношћу“. 

 

Члан 2. 

Ријечи „Јавно предузеће „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и 

образовање'' Костајница“ замјењују се ријечима: „Јавно предузеће „Центар за спорт, туризам, 

информисање, културу и образовање'' д.о.о. Костајница“ у цијелом тексту Статута. 

 

Члан 3. 

 У члану 1.иза ријечи „у складу са Законом о јавним предузећима“ додају се ријечи „и 

Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 119/10). 

Члан 4. 

У члану 9.став 2. мјења се и гласи: 

„Скраћени назив фирме гласи: ЈП „Центар СТИК“ д.о.о. Костајница.“ 

 

Члан 5. 

У члану 14.став 1.тачка 2. мјења се и гласи: 

 „47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализираним продавницама, 

изузев дјелатности оптичара, трговине на мало лож-уљем за домаћинство, гасом у боцама, 

уљем и огревним дрветом и трговину на мало оружјем и муницијом.“  

 

 

Члан 6. 

У члану 36.став 1.тачка 11. ријечи „сходно члану 41. Закона о предузећима“ мјењају се и 

гласе „сходно одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11)“. 
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Ријечи „Закона о предузећима“ замјењују се ријечима: „Закона о привредним 

друштвима“ у цијелом тексту Статута. 

 

 

Члан 7. 

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

општине Костајница.“ 

 

 

 

Број:  01-013-82/12. 

Датум:30.03.2012. године 

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                         Петар Боројевић.инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                    

 

На основу члана   2, 52. и 53. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04, 78/11), члана  12. и 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 29. и 56. Статута 

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

општине Костајница, у функцији Скупштине ЈП „Центра за спорт,туризам,информисање, културу 

и образовање'' ( „Радио Костајница“)  Костајница, на сједници одржаној дана 30.03.2012. 

године,  донијела је 

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Одлуке о оснивању - промјени облика организовања 

ЈП „Радио Костајница“ са п.о. 
 

Члан 1. 

 У називу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању - промјени облика 

организовања ЈП „Радио Костајница“ са п.о. („Службени гласник општине Костајница“, број 

12/11), иза ријечи „промјени облика организовања“ додају се ријечи „назива и сједишта 

предузећа“. 

Члан 2. 

 Члан 1. мјења се и гласи: 

„Овом одлуком Скупштина општине Костајница организује постојећи ЈП  „Радио Костајница“  са 

п.о. у  Јавно предузеће „Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање“ д.о.о. 

Костајница ( у даљем тексту: предузеће) у складу  са Законом о јавним предузећима и Уредбом 

о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

119/10). 

Члан 3. 

 У члану 4.став 1. и 2. мјењају се и гласе: 

„Пун назив предузећа гласи: Јавно предузеће „Центар за спорт, туризам, информисање, 

културу и образовање“ д.о.о. Костајница.  

Скраћени назив предузећа гласи: ЈП „Центар СТИК“ д.о.о. Костајница.“ 

Члан 4. 

 Члан 5.мјења се и гласи: 

„Општина  Костајница  је оснивач ЈП „Радио Костајница“ са п.о. и овом одлуком врши промјену 

облика организовања, назива и сједишта предузећа,  у  Јавно предузеће „Центар за спорт, 

туризам, информисање , културу и образовање “ д.о.о. Костајница. 

Члан 5. 

 У члану 7.став 1.тачка 2. мјења се и гласи: 

 „47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализираним продавницама, 

изузев дјелатности оптичара, трговине на мало лож-уљем за домаћинство, гасом у боцама, 

уљем и огревним дрветом и трговину на мало оружјем и муницијом.“ 

Члан 6. 

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

Костајница.“ 

 

Број:  01-013-81/12. 

Датум: 30.03.2012. године            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е      

                                                     Петар Боројевић.инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013- 78/12 

Датум: 30.03.2012.године 

 

 

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

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

30.03.2012.године, донијела је  слиједећу:  

 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине општине 

Костајница за 2011.годину. 

 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине 

општине Костајница за 2011.годину. 

 

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

 

     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Петар Боројевић,инг.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 2       04.04.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 33 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о остваривању Програма рада СО-е за 2011.годину 

 

 Скупштина општине Костајница је на 22. редовној сједници одржаној дана 

30.12.2010.године усвојила Програм рада СО-е за 2011.годину, који је објављен у 

„Службеном гласнику општине Костајница“, број 13/10.  

Програмом је било предвиђено 65 скупштинских тема. Истовремено уз приједлог 

програмских тема утврђена је и оквирна динамика реализације и припреме Програма 

на сједницама Скупштине општине. 

 Програм рада СО-е Костајница за 2011.годину конципиран је као оквирни акт. 

 Поред предвиђених тема СО-е је расправљала и о свим другим питањима о 

којима је било потребно расправљати у току 2011.године, те их је у складу са њиховим 

појављивањем уврштавала у дневни ред сједница према предвиђеној динамици. 

 Надлежни предлагачи и извјестиоци су били обавезни да своје приједлоге 

темељно припреме за сједницу Скупштине општине и да материјале за поједине 

програмске теме благовремено доставе преко надлежне службе. 

 Стручна служба СО-е Костајница је извршила анализу скупштинских одлука 

донесених у 2011.години чији Извјештај је презентиран Скупштини и исти је усвојен на 

сједници која је одржана у децембру мјесецу. 

 

 Анализа извршења Програма рада СО-е за 2011.годину 

 

 Од усвајања Програма рада СО-е за 2011.годину, укупно је обрађено 105 тема, 

са 33.редовном сједницом СО-е. 

 Анализом извршења Програма рада СО-е за 2011.годину констатовано је 

следеће: 

 

- Укупно планиране програмске теме.......................................................65 

- Планиране и обрађене теме.....................................................................55 

 

ФЕБРУАР МЈЕСЕЦ 

1. Информација о стању у области против-пожарне заштите 

а/ доношење закључака о континуираном прању улица, 

2. Одлука о легализацији бесправно изграђених објеката, 

3. Стратешки развојни план општине Костајница (2010-2020) 

4. Одлука о грађевинском земљишту, 

5. Имовинско-правна питања-захтјеви и представке, 

6. Програм развоја пољопривреде и подстицајних мјера на подручју општине 

Костајница, 

7. Извјештај о раду Начелника општине за 2010.годину, 

8. Програм рада Начелника општине за 2011.годину, 
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9. Извјештај о реализацији пројеката из Стратешког развојног плана,  

10. Одлука о награђивању одличних ученика 9.разреда основне школе и 4.разреда 

средње школе 

 

МАРТ МЈЕСЕЦ 

1. Одлука о комуналном реду, 

2. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница, 

3. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената, 

4. План и Програм средстава добијених од накнаде за кориштење минералних 

сировина, 

5. Извјештај о остваривању Програма рада СО-е за 2010.годину, 

6. Праћење активности о изради урбанистичког и регулационог плана општине 

Костајница, 

7. Програм о одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица (приоритети, 

текући проблеми) 

8. Информација о информисању грађана, 

9. Годишњи извјештај о раду сталних радних тијела за 2010.годину, 

10. Одлука о подстицајним мјерама за отварање нових радних мјеста, нарочито 

производних, са приједлогом мјера 

 

АПРИЛ МЈЕСЕЦ 

1. Завршни рачун Буџета општине за 2010.годину, 

2. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета 

за 2010.годину, 

3. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју 

општине Костајницам 

4. Информација о заштити човјекове околине, 

5. Годишњи извјештај о раду предузећа и установа којих је оснивач општина 

Костајница и годишњи извјештај о раду Управних и Надзорних одбора 

предузећа и установа којих је оснивач општина Костајница, 

6. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви 

 

МАЈ МЈЕСЕЦ 

1. Информација о стању инфраструктуре, 

2. Информација о тромјесечном извршењу буџета у 2011.године, 

3. Актвности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница, 

4. Програм културних и спортских манифестација на подручју општине 

 

ЈУН МЈЕСЕЦ 

1. Проблематика у комуналној дјелатности, 

2. Информација о стању и проблематици, бораца, породица погинулих и несталих 

бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине, 

3. Информација о реализацији пројеката који се финансирају из развојног 

програма Владе РС, 
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4. Извјештај о реализацији пројеката из области водоснабдијевања (KfW банка и 

GOV WADE), 

5. Приједлог Одлука СО-е у 2011.години чије обавезе доношења произлазе из 

законских прописа 

 

ЈУЛ МЈЕСЕЦ 

1. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница, 

2. Полугодишњи Извјештај о раду сталних радних тијела СО-е за 2011.годину, 

3. Информација о стању невладиних организација на подручју општине 

Костајница, 

4. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине 

Костајница, 

5. Информација о сарадњи општине са сусједним општинама, са посебним 

освртом на разграничење са Козарском Дубицом, 

6. Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са 

посебним освртом на израду пројеката за предприступне фондове, 

7. Полугодишњи Извјештај о остваривању Програма рада СО-е 

 

СЕПТЕМБАР МЈЕСЕЦ 

1. Информација из области социјално-угоржених категорија, 

2. Информација о стању у области школства, културе и спорта, 

3. Информација о стању безбједности и криминалитета на подручју Општине, са 

посебним освртом на борбу против наркоманије и алкохолизма, 

4. Полугодишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника 

буџета, 

5. Извјештај о извршењу Буџета општине Костајница за прво полугодиште 

2011.године, 

6. Информација о запошљавању на подручју Општине, 

7. Информација о стању у области здравства и социјалне заштите, 

 

ОКТОБАР МЈЕСЕЦ 

1. Информација о проведеној јесењој сјетви, 

2. Одлука о плаћању комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње, 

3. Информација о извршењу Буџета општине Костајница за 9 мјесеци у 

2011.године, 

 

ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 

1. Одлука о Буџету општине за 2012.годину, 

2. Анализа извршења скупштинских одлука за 2011.годину, 

3. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2012.годину. 
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- Планиране и необрађене теме.........................................................10 

1. Стратешки план развоја пољопривреде, 

2. Информација о утицају задруга на развој пољопривреде у Костајници од 1948 

до доношења новог Закона о задругама и његова практична примјена са 

освртом на стање у окружењу, 

3. Одлука о уређењу водотока на подручју општине Костајница, 

4. Програм заштите човјекове околине и заштите културног и историјског 

наслијеђа, 

5. Одлука о заштити од пожара и мјерама заштите од пожара, 

6. Информација о примјени Анекса 7 Дејтонског мировног споразума (одрживи 

повратак на подручју општине), 

7. Одлука о успостављању спомен собе у општини Костајница, 

8. Информација о проведеним активностима везаним за разграничење између 

Републике Српске, односно БиХ и Републике Хрватске и сталног граничног 

прелаза 

9. Стратегија развоја спорта, 

10. Информација о стамбеној проблематици 

 

Неке планиране теме биле су разматране на сједницама СО-е у мјесецу како је то било 

и предвиђено програмом и планом, тј. оквирном динамиком реализације, док су неке 

теме обрађене прије, а неке послије заказаног термина. Разлози за наведено су били 

оправдани. 

 

- Непланиране, а обрађене теме.....................................................50 

 

Чланом 82. Пословника СО-е Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 

12/09) прописано је: 

„редовне сједнице Скупштине одржавају се у скупштинској сали по предвиђеном 

Програму рада Скупштине, а по потреби и чешће, ради расправљања и одлучивања о 

питањима из надлежности Скупштине.“ 

 

До краја 2011.године одржано је: 

- Редовних сједница..................................11 

- Свечаних сједница..................................0 

- Ванредних сједница................................0 

- Конститутивних сједница......................0 

- Комеморативних сједница....................1 

 

Одлуке и други акти СО-е и њених органа, а како је то предвиђено чланом 156.став 

1.Пословника   Скупштине општине, објављују се у „Службном гласнику општине 

Костајница“, редовно послије сваке сједнице СО-е. 

 

   СЕКРЕТАР СО-е        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Свјетлана Бајалица, дипл.прав.с.р.                      Петар Боројевић, инг.с.р. 

 



Број 2       04.04.2012.   Службени гласник општине Костајница стр 37 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

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

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

дана 30.03.2012.године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

 
 

1. Усвајају се годишњи Извјештаји о раду сталних радних тијела Скупштине 

општине за 2011.годину и то: 

 

- Комисије за избор и именовања, награде и признања, 
- Мандатско-имунитетска комисије, 
- Комисије за статутарна питања, пословник, прописе, представке и притужбе 

грађана, 
- Етичког одбора, 
- Комисије за буџет и финансије, 
- Комисије за вјерска питања, 
- Комисије за борачка питања, 
- Комисије за културу,заштиту околине ,културног и природног наслијеђа, 
- Комисије за спорт и питања младих, 
- Комисије за послове из стамбене области, 
- Комисије за једнакост и равноправност полова у општини и 
- Комисије за праћење реализације Стратегије партнерства. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

 

Број: 01-013-79/12      

Датум: 30.03.2012.године 

    

                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

          Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 01-013-84/12  

Датум: 30.03.2012.године  

 

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

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

дана 30.03. 2012. године донијела слиједеће: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за контролу пословања  у  

предузећима и установама којих је оснивач општина Костајница   

 

 

1. Именује се Комисија за контролу пословања у предузећима и установама којих 

је  

оснивач општина Костајница, у следећем саставу: 

  

1. Горан Милијевић, дипл.економист, 

2. Тања Деветак, дипл.правник, 

3. Александар Пашић, дипл.менаџер. 

 

2. Задатак Комисије, из тачке 1.овог Рјешења, је да након извршене контроле   

пословања поднесе извјештај оснивачу, а за случај да се утврди евентуална 

неправилност у пословању код субјеката којих је оснивач општина предложи мјере за 

отклањање утврђених недостатака. 

 

 

3. Именована Комисија ће вршити контролу пословања до именовања Одбора за 

ревизију у складу са законском процедуром. 

  

 

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

гласнику општине Костајница“. 

 

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-e

                     Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 01-013-83/12 

Датум: 30.03.2012.године 

 

 Скупштина општине Костајница на сједници одржаној 30.03.2012.године, 

рјешавајући по захтјеву Вујановић Предрага, сина Милоша, из Костајнице, Козарска 4, 

ради исправке и допуне Рјешења СО-е Бос. Нови, а на основу члана 204. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 

50/10) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/05, 01/07), доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О измјени и допуни Рјешења број: 06/2-475-13/87 од 27.05.1988.године 

 

 

1. У Рјешењу, број: 06/2-475-13/87 од 27.05.1988.године, у тачки 1. и тачки 2. 

диспозитива ријечи: 

„нова к. ч. бр. 756/1“ мјењају се, а нове гласе: 

„нова к. ч. број 756/21“.  

2. У члану 2. послије ријечи „додјељује се на кориштење ради грађења“ додају се 

ријечи „ и у посјед“. 

3. Иза тачке 4.у рјешењу додаје се тачка 5.која гласи: 

„На основу правоснажног рјешења, Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове, ПЈ Костајница извршиће у катастарском операту 

пренос права посједа некретнина означених са к.ч. 756/21, површине 525 м2 , 

уписане у ПЛ 311/78 КО Костајница, у корист Вујановић Предрага са 1/1 дијела.“ 

 

Образложење 

 

Вујановић Предраг, син Милоша, из Костајнице, Козарска 4, обратио се СО-е 

Костајница захтјевом да му се за потребе провођења Рјешења СО-е Бос. Нови, број: 

06/2-475-13/87 од 27.05.1988.године, у Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове, ПЈ Костајница изврши исправка у диспозитиву горе наведеног 

рјешења, због немогућности проведбе истог. 

 

У проведеном поступку, по захтјеву именованог, установљено је слиједеће: 

- Рјешењем СО-е Бос. Нови, број: 06/2-475-13/87 од 27.05.1988.године, Вујановић 

Предрагу је додјељено на кориштење градско неизграђено грађевинско 

земљиште означено као к.ч. 446/24 ораница „АТМАЈДАН“ (нова к.ч. број 756/1) у 

површини од 525 м2 , 

- Рјешење је проведено у Земљишнокњижној канцеларији РУГИПП, ПЈ Нови 

Град, 
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- Извршено је  цијепање парцеле означене по новом премјеру као к.ч. бр. 756/1 у 

површини од 3077 м2 КО Костајница, тако да је цијепањем настала парцела 

означена као к.ч.  бр. 756/21 у површини од 525 м2 , посједника Д.С. СО-е 

Костајница, 

- Како рјешење није проведено у РУГИПП, ПЈ Костајница, потребно је извршити 

исправку истоименог рјешења ради усклађивања са стањем након извршеног 

цијепања парцеле и провођења истог у РУГИПП, ПЈ Костајница, у корист 

Вујановић Предрага. 

 

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема истог. 

 Тужба се подноси путем овог органа непосредно или путем поште. 

 

 

 

                            

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

                  Петар Боројевић, инг. с.р. 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Вујановић Предраг, Козарска 4, Костајница 

- Евиденција  

- Архива 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 На основу члана 38. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 55/10),  члана  148.  став 2. Пословника Скупштине  општине 
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09) и  члана 56.  Статута 
општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), 
Скупштина општинe Костајница је на сједници одржаној дана  30.03.2012.године 
донијела следећи 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

1. Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, који се односи на 
парцелу означену са к.ч. 784 уписана у ПЛ 83, површине 378 м2 (нови премјер), а 
што одговара к.ч. 308/5 уписана у з.к. уложак 792 (стари премјер). 

2. Задужује се Одјељење за општу управу, Одсјек за урбанизам и стамбено-
комуналне послове да проведе јавни увид нацрта измјене дијела регулационог 
плана „Блок 2“. 

3. Јавни увид ће трајати тридесет (30) дана. 
4. Јавни увид,  нацрта измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, (графички 

прилози) се могу погледати на огласној табли општине Костајница, огласна 
табла код Кина „Козара“ као и на погодној локацији у близини предметне 
парцеле  и у просторијама Одсјека за урбанизам и стамбено-комуналне 
послове, зграда општине, Светосавска 11, Костајница, канцеларија број 5. 

5. Објављивање јавног увида  нацрта  измјене дијела регулационог плана „Блок 2“, 
ће се објавити на ЈП „Радио Костајница“, званичној интернет презентацији 
општине Костајница као и на огласним таблама. 

6. Након завршеног јавног увида, обавиће  ће се стручна расправа са 
разматрањем свих приспјелих примједби и сугестија на нацрт плана и након 
тога носилац израде измјене дијела регулационог плана „Блок 2“,  Институт за 
грађевинарсто „ИГ“  Бања Лука, утврдиће приједлог измјене дијела 
регулационог плана „Блок 2“ и предложити СО-е Костајница на усвајање. 

7. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
 
 
Број: 01-013-85/12       
Датум: 30.03.2012. године       

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Петар Боројевић, инг.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-305 /12. 

Датум: 08. 03 .2012. 

 

 

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

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

гласник општине Костајница“ број 12/05), Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 

2012. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 12/11.)  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

 

-   4133 – Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи ( потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ – 01350140) у износу од:  

                                                                                                             32.400,00 КМ  

2. Реалокација средстава  биће извршена на позицију:      

 

- 4131 – Расходи по основу камата на основу хартија од вриједности ( потрошачка јединица „ 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности“ –  01350140) у износу од:                                                        

 

                                                                                                             32.400,00 КМ 

 

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

 

 

 

   ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                   

  и друштвене дјелатности                    НАЧЕЛНИК: 

  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.        Марко Чолић, дипл.екс.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 312 /12. 
Датум: 13.03.2012. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2011. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 13/10.)  д о н о с и 
 

  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Одјељење за општу 
управу''  01350130), са позиције: 
 
412200 –   Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга                                                                                         17,90 КМ                                            
       

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
      
  - 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)                 8,50 КМ                                   
- 412900 – Остали непоменути расходи (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)                                                                                   

  9,40 КМ                                                                                                                      
                        

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 ПРИПРЕМИО:                        
  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.      НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                          Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 314/12. 

Датум: 13.03.2012. 

 

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

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

гласник општине  Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине 

Костајница за 2011. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 13/10.)  д о н о с и 

 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Библиотека''  08180007), 

са позиције: 

 

412700 – Расходи за стручне услуге ( потрошачка јединица „Библиотека“ 08180007)                                                       

0,60 КМ 

      -    412800 -   Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне  

            средине ( потрошачка јединица „Библиотека“ 08180007)                     10,00 КМ 

 

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

 

-   412900 –  Остали непоменути расходи  (потрошачка јединица „Библиотека“-08180007)                                                                        

10,60 КМ                                  

  

  

                     

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

друштвене дјелатности. 

 

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

општине Костајница“. 

 

  

  ПРИПРЕМИО:                        

  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                        

  и друштвене дјелатности 

  Горан Милијевић, дипл.ек. ,с.р.      НАЧЕЛНИК: 

                                                                                                                   Марко Чолић, дипл.ек, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-314/12. 
Датум: 13. 03 .2012. 
 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 
2011. годину („Службени гласник општине Костајница“ број 13/10.)  д о н о с и 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1.Одобрава се реалокација средстава са позиције: 

 - 4128 – Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине                             
( потрошачка јединица „Одјељење за општу управу“ – 01350130) у износу од:    
                                                                                                                         200,00 КМ 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена на позицију:     
     
- 4129 – Остали непоменути расходи  ( потрошачка јединица „ Одјељење за  општу управу“ – 
01350130) у износу од:                                                                        200,00 КМ 
                                                                                                                                                                                                                        

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

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 
 
 
   ПРИПРЕМИО:                        
  В.Д. Начелник одјељења за привреду,финансије                   
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.      НАЧЕЛНИК: 
                                                                                                            Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020- 359 /12. 
Датум: 15. 03. 2012. 
 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени глансик Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник општине  
Костајница“ број 12/05), члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Костајница за 2011. годину 
(„Службени гласник општине Костајница“ број 13/10.),   д о н о с и 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава (потрошачка јединица ''Центар за социјални рад''  

01350300),   са позиције: 
 
      -  412200 – Расходи по основу утрошка енергије, ком. и комун. услуга         8,16 КМ 
      -  412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја                                  12,77 КМ 
                                                                                                                                 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена: 
 
на позицију: 
      - 412700 – Расходи за стручне услуге                                                           20,93 КМ 
        (потрошачка јединица ''Центар за социјални рад''  - 01350300)                                                                                                        
                           

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

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, о објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
  
 
 
  ПРИПРЕМИО:                        
 В.Д.  Начелник одјељења за привреду,финансије                        
  и друштвене дјелатности 
  Горан Милијевић, дипл.ек.,с.р.      НАЧЕЛНИК: 

Марко Чолић, дипл.ек,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-447/12 

Датум: 04.04.2012.године 

 

 

 На основу закључка Комисије за хартије од вриједности Републике Српске од 

04.04.2012.године, члана 5. Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом 

(„Службени гласник општине Костајница“, број 1/12) и члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број 12/05, 1/07), Начелник 

општине дана 04.04.2012.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
О измјени Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о другој емисији обвезница јавном понудом („Службени гласник 

општине Костајница“, број 1/12) у члану 2. тачки 1. подтачки 4. број „1.800.000,00 КМ“ 

замјењује се бројем „720.000,00 КМ“. 

 

 

Члан 2. 

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

општине Костајница“, а примјењиваће се од дана пријема рјешења о одобрењу 

Проспекта јавне понуде емисије муниципалних обвезница општине Костајница. 

 

 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Марко Чолић,дипл.ек.с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 

 
 
 

- Одлука о висини накнаде   за издавање  у закуп пословних зграда  и пословних 
просторија  у својини општине Костајнице..............................................          стр 1 

- Одлука о усвајању  Програма утрошка средстава остварених од накнада  
по основу  експлоатације минералних сировина  на подручју општине   
Костајница  за 2012.годину..........................................................................             стр 2-3 

- Одлука о  комуналном реду.........................................................................          стр 4-23 
- Одлука  о додатним видовима социјалне заштите за 2012.годину.........            стр 24-26 
- Одлука о усвајању  Програма утрошка  средстава од накнада за развој   

неразвијених   дијелова општине остварених  продајом шумских  дрвних  
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туризам  , информисање , културу  и образовање“ Костајница..................        стр 29-30 

- Одлука о измјенама  и допунама  Одлуке о оснивању  -промјени облика 
Организовања   ЈП „Радио Костајница“ са п.о..............................................        стр  31  

- Одлука о усвајању извјештаја о остваривању  Програма рада СО-е  за 2011.     стр 32-36 
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 ТИРАЖ: 5 примјерака 
 
 
 ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 
 
 
 
  
 

             ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

        Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р. 

 

 


