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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 9/19 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1127/19. 

Датум: 18.09.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Центар за социјални рад број: 02-4-

54/19 од 18.09.2019.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“  01350300): 

Са позиције:  

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица ЈУ Центар за социјални 

рад 01350300)                                     500,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:   

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица ''ЈУ Центар за социјални рад“ 

01350300)                                              500,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-1182/19. 

Датум: 01.10.2019. 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19),  

члана 168. став (6) Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 44/17 и 31/18) и члана 

79. Статута Општине  Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16 и  

5/17), начелник  Општине дана 01.10.2019. 

године доноси 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању трошкова превоза ученика 

 

1.Општина Костајница ће из средстава буџета 

општине суфинансирати трошкове превоза 

ученика Основне школе „Петар Мећава“ у 

школској 2019/20, који станују на удаљености 

већој од четири километра од школе у 

мјесеченом износу од највише 3.800,00 КМ, у 

зависности од броја радних дана у току мјесеца, 

а у складу са Правилником о школском 

календару за школску 2019/20 годину 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

56/19). 

 

2. Министарство просвјете и културе у Влади 

Републике Српске ће суфинансирати трошкове 

превоза ученика у износу од 1.525.00 КМ. 

 

3. Фактуру за превоз ученика на износ који 

суфинансира Општина Костајница превозник 

„MG TURING“ д.о.о. доставља Општини 

Костајница. 

 

4. Комисија за анализу предмета превоза ђака 

ОШ „Петар Мећава“ у школској 2019/20 је 

обавезна да контролиште фактуре  у вези броја 

радних дана. 

 

5. Одобрена средства исплатиће се са буџета 

Општине, конто буџета: 416 100 Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општине и градова (Суфинансирање превоза 

ученика), на жиро-рачун број: 562 007 8115 

8112 84. 
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6. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

7. Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 

школском календару за школску 2019/20 годину 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

56/19). 

 

8. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница.“ 

 НАЧЕЛНИК 

НАЧЕЛНИК 

        Драго Бундало, дипл.ек.ср 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК- 

Број. 02-404-120/19 

Датум, 09.10.2019.године 

 

             На основу  члана 90. Закона о јавним 

набавкама ( « Службени гласник  БиХ», број 

39/14) и члана 79. Статута општине   Костајница 

( « Службени галсник општине Костајница», 

број 5/16 и 5/17), Начелник општине донoси: 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ 

СПОРАЗУМА 

 

Предмет Правилника 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником се дефинише поступак 

јавне набавке роба,услуга и радова путем 

директног споразума из члана 90. Закона о 

јавним набавкама (у даљем тексту:Закон). 

 

Услови за примјену директног споразума 

 

Члан 2. 

 Поступак директног споразума се може 

провести кад је процјењена вриједност 

истоврсних роба,услуга или радова на 

годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00 

КМ. 

 Уговорни орган може током једне године 

за исти предмет набаве потрошити до 6.000,00 

КМ путем овог поступка. 

 Уговорни орган може започети поступак 

директног споразума ако је таква набавка 

предвиђена планом набавки или кад уговорни 

орган донесе посебну одлуку о покретању 

директног споразума у складу са чланом 17. 

став (1) Закона. 

 

Начела додјеле директног споразума 

 

Члан 3. 

 Поступак директног споразума се проводи 

на начин да се осигура поштовање начела из 

члана 3. Закона. 

 

Почетак поступка 

 

Члан 4. 

 Процјењивање вриједности јавне набавке 

која  се додјељује директним споразумом врши 

се у складу са чланом 15. Закона. 

 Процијењена вриједност мора бити важећа 

у тренутку када уговорни орган затражи 

приједлог цијене или понуду од једног или више 

привредних субјеката. 

 Поступак директног споразума започиње 

доношењем одлуке или рјешења у писаном 

облику које садржи све елементе из члана 18. 

став (1) Закона. 

 

Провођење поступка 

 

Члан 5. 

 Уговорни орган испитује тржиште те 

тражи писани приједлог цијене или понуду од 

једног или више привредних субјеката који 

обављају дјелатност која је предмет јавне 

набавке. 

 Након што прими приједлог цијене или 

понуду од једног или више понуђача,а прије 

закључивања директног споразума,уговорни 

орган: 

- преговора са понуђачем/понуђачима о 

цијени и/или 

- прихваћа приједлог цијене или понуду 

једног понуђача и/или 

- проводи другу врсту поступка дефинисану 

Законом. 

 

Одабир понуђача 

 

Члан 6. 

 Код одабира понуде на основу које ће бити 

додијељен уговор,уговорни орган треба узети у 

обзир факторе као што су цијена,количина, 

квалитет, технички опис, естетске и 

функционалне захтјеве,карактеристике које се 

односе на околиш,вријеме и период испоруке и 

сл. 

 Уговорни орган бира понуђача на начин 

који гарантује најбољу размјену вриједности за 

новац. 

 Када води преговоре који се односе на 

приједлог цијене или понуду, уговорни орган 

дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом. 

 Када тражи приједлог цијене или понуде, 

уговорни орган даје понуђачима одређени рок 

да припреме приједлог цијене или понуду, 

узимајући у обзир комплексност набавке. 
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Закључивање директног споразума 

 

Члан 7. 

 Директни споразум се сматра закљученим: 

a) Код набавки чија вриједност износи до 

1.000,00 КМ прилагањем рачуна или 

друге одговарајуће документације; 

b) Код набавки чија вриједност је виша од 

1.000,00 КМ уговорни орган је дужан 

закључити уговор. 

 

 

 

Члан 8. 

 Овај Правилник  ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ и интернет страници 

Општине Костајница. 

       

     НАЧЕЛНИК 

           Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.





 

 

 


