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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 Бр. 03/14.  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 149. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.124/08, 58/09 и 95/11), и члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“,бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине 

Костајница је дана 28.03.2014.године, донијела 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на заснивање хипотеке на 

пословни простор у приземљу зграде улице 

трг.Краља Петра I Ослободиоца 1 у Костајници 

уписан у ПЛ број 1225 КО Костајница са 1/10 

дијела,површине 75 м
2  

 

 

I 

 Даје се сагласност на заснивање хипотеке 

на некретнини - пословни простор у приземљу 

зграде улице Трг Краља Петра I Ослободиоца 1 у 

Костајници уписан у ПЛ број 1225 КО Костајница 

са 1/10 дијела, површине 75 м
2
,
  

( нови премјер) а 

по старом премјеру се ради о 1/10 дијела на к.ч. бр. 

182 из З.К.Ул. Број 22 К.О. СП Костајница
 
у корист  

„SBERBANK „ а.д.  Бања Лука, као осигурање  за 

кредит у износу од 100.000, 00 КМ ,који ће подићи 

Шиљак Зоран с.п.власник Т.Р. „Електромобил“ а 

ради исплате цјелокупне купопродајне цијене, у 

складу са Уговором о купопродаји пословног 

простора. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-39/14   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:28.03.2014..        Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу (''Сл.гл. Републике Српске '' 

број 40/13) и члана 56. Статута Општине 

Костајница (Сл.гласник Општине Костајница, бр. 

12/05 и 01/07), Скупштина општине Костајница је, 

на сједници одржаној дана 28.03.2014.године, 

донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изради плана парцелације  

за изградњу обилазнице – измјештање дијела 

трасе магистралног пута М14 (Костајница-

Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница  

(по скраћеном поступку) 

 

I 

Приступа се изради плана парцелације за 

изградњу обилазнице – измјештање дијела трасе 

магистралног пута М14 (Костајница-Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина 

Костајница (у даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом одређене су у графичком дијелу Плана. 

Обухват из претходног става није 

дефинитиван и може претрпјети одређене 

корекције , а коначне границе дефинисаће се 

приликом израде  Плана. 

 

II 

Плански период  у смислу члана 40. став 

3.тачка в.) Закона о уређењу простора и грађењу 

(''Сл.гл. Републике Српске '' број 40/13)  је 10 

година. 

 

III 

За израду Плана дефинишу се сљедеће 

смјернице: 

− План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о изради и доношењу 

докумената просторног уређења по 

скаћеном поступку, те  другим прописима 

из посебних области релевантних за 

планирање и  уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних 

непогода и техничких инцидената, заштита 

ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 

културних добара, пољопривредног и 

шумског земљишта и других елемената 

животне средине и др.); 
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− приликом израде Плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 

− носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Плана у току његове израде 

са документом просторног уређења 

сусједног подручја, документом 

просторног уређења ширег подручја, 

односно да је у сагласности са важећим 

планским документом најближег 

претходног нивоа; 

 

IV 

С обзиром на то да ће се План радити по 

процедури скраћеног поступка, није неопходно 

именовати савјет Плана. 

По процедури израде Плана по скаћеном 

поступку није обавезна израда преднацрта Плана. 

Нацрт плана се израђује у року од 60 дана 

од закључења уговора о изради Плана и испуњења 

услова који уговором буду одређени. 

Јавни увид у нацрт документа просторног 

уређења траје 15 дана од дана  излагања документа 

на јавни увид. 

Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Началнику року од 30 дана од 

дана одржавања јавне расправе из члана 48.став 5. 

Закона о уређењу простора и грађењу (''Сл.гл. 

Републике Српске '' број 40/13 ). 

 

V 

Садржај Плана начелно је одређен  је 

чланом 37. Закона о уређењу простора и грађењу 

(''Сл.гл. Републике Српске'' број 40/13), а детаљније 

одредбама Правилника о изради и доношењу  

докумената просторног уређења по скаћеном 

поступку – чл. 10. до. 16. (''Сл.гл. Републике 

Српске '' број 69/13). 

VI 

На приједлог носиоца припреме Плана, 

Скупштина општине утврђује нацрт Плана и 

мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни 

увид. 

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 15 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана и  у објекту кина 

„Козара“. 

О мјесту , времену и начину излагања 

нацрта Плана на јавни увид јавност ће се 

обавјестити огласом објављеним у средствима 

јавног информисања осам дана прије почетка 

јавног увида. 

Носилац израде обавезан је да размотри 

све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Плана о њима заузме свој 

став који у писаној форми доставља носиоцу 

припреме Плана и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи. У складу са закључцима утврђеним на 

стручној расправи, одржаној у складу са одредбама 

чл. 48. Закона о уређењу простора и грађењу, 

носилац припреме Плана и начелник општине 

утврдиће приједлог Плана и доставити га 

Скупштини општине на усвајање. 

 

VII 

Средства за израду Плана и трошкове у 

поступку његовог доношења обезбиједиће  се на 

основу Споразума Опшштине,ЈП „Путеви РС“ и 

Владе РС. 

VIII 

Носилац припреме Плана је Општинска 

управа општине Костајница Одсјек за урбанизам и 

стамбено-комуналне послове. 

Носилац израде Плана одредиће се у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику  

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-40/14  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014.  Жељко Чекић,мр инж.с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 6. став 2. алинеја 4. 

Статута Комуналног предузећа „Комунално“ А.Д. 

Костајница, број:01-013-18/11, члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09), Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акциoнара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а  је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница 

усваја Годишњи извјештај о раду Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комунално“ 
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А.Д. Костајница за календарску 2013. 

годину, број:02-004/14 од 10.01.2014. 

године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-49/13 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 6. став 2. алинеја 4. 

Статута Комуналног предузећа „Комунално“ А.Д. 

Костајница, број:01-013-18/11, члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09), Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2013. године, д о н и ј е л а  ј е: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног предузећа 

„Комунално“ А.Д. Костајница усваја Извјештај 

о пословању Комуналног предузећа 

„Комунално“ А.Д. Костајница, број:02-190/14 

од 28.02.2014. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-48/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09),Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а  је : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница 

усваја План трогодишњег пословања 

Комуналног предузећа „Комунално“ А.Д. 

Костајница за раздобље 2014-2016 године, 

који је саставни дио овог Закључка. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-47/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09),Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а  је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница  

усваја План пословања Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница за 

2014.годину, који је саставни дио овог 

Закључка. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-46/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 6. став 2. алинеја 4. 

Статута Комуналног предузећа „Комунално“ А.Д. 

Костајница, број:01-013-18/11, члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09)  Скупштина општине Костајница у функцији 
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Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а   је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница  

усваја Дугорочни програм санације 

Комуналног предузећа „Комунално“ А.Д. 

Костајница, који је саставни дио овог 

Закључка. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-45/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09),Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а   је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница  

усваја Извјештај о постојању правних аката 

и унутрашњих регулатива, који је саставни 

дио овог Закључка. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-44/14 ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/09),Скупштина општине Костајница у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа «Комунално», А.Д. Костајница, на 

сједници одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј 

е л а   ј е : 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Предлаже се Управи предузећа и Надзорном 

одбору да наставе са примјеном мјера које су 

уведене са првој сједници Скупштине предузећа са 

циљем стабилизације пословања. 

      Пошто су ове мјере дале резултате задужује се 

Надзорни одбор да на полугодишњем 

финансијском обрачуну анализира ове мјере и 

њихово спровођење. 

 

2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-43/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 56. Статута 

општине Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09),Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се Управа предузећа да до краја 

2014. године предузме све да се ријеше 

спорна потраживања правних и физичких 

лица која спадају у социјалне категорије и 

да поднесе извјештај Скупштини предузећа 

са приједлогом рјешења. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-42/14 ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 56. Статута општине 

Костајница ( „Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница ( 

„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/09)  Скупштина општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара  Комуналног предузећа 

«Комунално», А.Д. Костајница, на сједници 

одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а   је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина предузећа Комуналног 

предузећа „Комунално“ АД предлаже 

Начелнику општине и Скупштини општине 

Костајница да сагледају финансијску 

ситуацију и потраже простор да плаћени 

ПДВ по КFW пројектима у износу од 

97584,00 КМ ријеше у корист Комуналног 

предузећа отписом, јер предузеће већ од 

2012. године плаћа камате од 14700,00 КМ 

на годишњем нивоу. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-41/14 ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број:75/04 и 78/11), члана 56. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ) и члана 131. 

Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/09), Скупштина општине Костајница у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа «Комунално», А.Д. Костајница, на 

сједници одржаној дана 28.03.2014. године, д о н и ј 

е л а   ј е : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина акционара КП „Комунално“ а.д. 

Костајница прихвата и усваја приједлог Надзорног 

одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница који је 

дефинисан Закључком, број:02-147/14 да 

Скупштина акционара предузећа усвоји одлуку 

којом се регулише сарадња Општине и КП 

„Комунално“ а.д Костајница приликом започињања 

дјелатности правних лица на територији Општине, 

односно завршетка дјелатности истих, у контексту 

издавања сагласности од стране КП 

„Комунално“а.д. Костајница у домену остварених 

водоводних, канализационих и осталих комуналних 

услова. 

2. Сврха ове сагласности је да правна лица прије 

ступања на рад постану корисници комуналних 

услуга, односно да приликом затварања измире све 

обавезе за пружене комуналне услуге. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

Број: 01-022-50/14 ПРЕДСЈЕДНИК СO-e 

Датум: 28.03.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-338/14 

Датум: 11.03.2014. 

  

На основу члана 3.8 Изборног закона Босне и 

Херцеговине (Службени гласник БиХ“, број:23/01, 

77/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 

18/13), члана 2. став 1. Упутства о начину и 

надлежностима, одговорности за рад и роковима за 

успостављање Центра за бирачки списак 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број:36/06),  Начелник општине Костајница дана 

11.03.2014. године доноси слиједећу: 

 

Одлуку 

о измјени и допуни Одлуке  

о оснивању Центра за бирачки списак 

 

I 

У Одлуци о оснивању Центра за бирачки 

списак, број:01-020-969/06 од 23.05.2006 године, 

члан III се мијења, а нови гласи: 

„(1) Послове из надлежности Центра ће 

обављати један радник из Општинске управе 

општине Костајница о чему ће Начелник општине 

донијети рјешење о ангажовању.   

(2) Радник ангажован на пословима у Центру 

има право на накнаду у складу са Одлуком о 

висини накнаде за рад радника у Центру за бирачки 

списак општине Костајница.“   

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

            НАЧЕЛНИК  
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                Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-321/14. 

Датум: 13.03.2014. 

 

На основу члана 57. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, 

број:12/05), Начелник општине Костајница дана 

13.03.2014. године дооноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД РАДНИКА 

 У ЦЕНТРУ ЗА БИРАЧКИ СПИСАК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

Раднику Центра за бирачки списак општине 

Костајница припада накнада за рад у Центру за 

бирачки списак у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 2. 

Раднику Центра за бирачки списак општине 

Костајница припада накнада за рад и то:   

 

а) стална мјесечна накнада – 50,00 КМ  

мјесечно. 

б) накнада у изборном периоду (период од дана 

расписивања избора до дана потврђивања резултата 

избора) – 150,00 КМ мјесечно. 

 

Члан 3. 

  Накнада из претходног члана се исплаћује 

мјесечно из средстава буџета општине Костајница 

до 15. у мјесецу за предходни мјесец на текући 

рачун радника Центра. 

  Такође, из истих средстава раднику Центра 

за бирачки списак припада накнада путних 

трошкова и дневница који настану у вези са 

вршењем послова из надлежности Центра. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке надлежно је 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

Рјешење о ангажовању и распоређивању 

радника у Центар за бирачки списак доноси 

Начелник општине које се доставља Одјељењу из 

предходног става. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

      

                         НАЧЕЛНИК  

                Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК- 

 

Број. 02-404-09.1/14. 

 Датум, 11.03.2014. 

 

На основу  члана 1.  и 38.Закона о јавним набавкама 

( « Службени гласник  БиХ», број 49/04, 19/05, 

52/05, 09/06, 24/06,70/06и12/09), Упуства о 

примјени Закона о јавним набавкама БиХ ( « 

Службени гласник БиХ», број 3/05),члана 18. 

Правилника о интерним процедурама у поступку 

јавних набавки роба, услуга и радова у општини 

Костајница («Службени гласник општине 

Костајница», број 14/09) и члана 57. Статута 

општине  Костајница ( « Службени галсник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

„Еко-Бел“ д.о.о. Трн, изабран је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне набавку 

услуга прољетне и јесенске дератизације на 

подручју општине Костајница,а у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима донесеним на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

III 

 Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о вршењу 

услуга прољетне и јесенске дератизације на 

подручју општине Костајница. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“  и чини саставни дио 

документације о проведеној набавци. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

    Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком Начелника општине  и проведен је у 
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складу са Законом о јавним набавкама БиХ и 

подзаконским актима донесеним на основу њега. 

 Поступак је проводила Комисија за јавне 

набавке.Дана 10.02.2014. године обављен је 

преговарачки поступак са горе именованим.Како је 

установљено да Именовани дуги низ година 

проводи поступак дератизације на подручју 

општине Костајница на веома квалитетан начин, а 

и цијене самих услуга се остале на 

прошлогодишњем нивоу , Комисија је препоручила 

Начелнику општине да прихавти понуду „Еко-Бел“ 

д.о.о. у поступку јавне набавке услуга прољетне и 

јесенске дератизације на подручју општине 

Костајница. 

Препорука Комисије за јавне набавке је 

прихваћена,па је донесена одлука као у 

диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Сваки понуђач који  сматра да је током 

поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним 

набавкама или подзаконски акти, има право 

уложити приговор уговорном органу, у писаној 

форми, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења. 

 

 НАЧЕЛНИК 

Драго Бундало,дипл.ек.ср. 
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2
.....................................................................     стр. 1 

 - Одлука о  о изради плана парцелацијеза изградњу  

   обилазнице – измјештање дијела трасе магистралног пута  

   М14 (Костајница-Козарска Дубица) кроз Републику Српску 

   општина Костајница (по скраћеном поступку).................     стр. 1 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 2 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 3 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 3 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 3 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 3 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 4 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 4 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 4 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 5 

- Закључак Скупштине акционара АД ''Комунално''...........     стр. 5 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Центра  

   за бирачки списак..................................................................    стр.5 

- Одлука о висини накнаде за рад радника у Центру за  

   бирачки списак општине Костајница..................................     стр.6 

- Одлука о избору најповољније понуде ...............................     стр.6 

- Садржај ...................................................................................     стр.7 

 

 

ТИРАЖ:  10 примјерака 

 

ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница 

 

 

      ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

       Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р 


