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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 Бр. 07/14  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

26.08.2014. године доноси слиједећу: 

 

O Д Л У К У 

 

1.Скупштина општине усваја Елаборат о 

процјењеним  штетама  поплава  на подручју 

општине Костајница у периоду  од 15.05 -

28.05.2014 год. 

2. Саставни дио ове Одлуке је Елаборат о 

процјењеним  штетама  поплава  на подручју 

општине Костајница у периоду  од 15.05 -

28.05.2014 год. 

 

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-76/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 26.08.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.124/08,58/09 и 95/11), члана  30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05), и 

члана 56. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ бр.12/05 и 

1/07),Скупштина општине Костајница је дана 

26.08.2014.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о   начину и условима продаје неизграђеног 

земљишта  

 

I 

Овом Одлуком се регулишу  услови продаје 

земљишта у  Костајници означеног као  к.ч.384/7-

Економија -њива,површине 6198 м
2 

,уписана у ПЛ 

477, КО Тавија, а која по старом премјеру одговора 

к.ч.533/38-њива -економија,површине 6198 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 2213 ,КО Костајница , 

власништво 1/1 Општина Костајница. 

 

II 

Земљиште  се продаје за потребе изградње 110 

далеководне трафостанице Електропреносу  

БиХ. 

 

III 

Продајна цијена земљишта ће се утврдити на 

основу усаглашане процјене судског вјештака. 

 

IV 

Саставни дио ове Одлуке је усаглашени 

извјештај судског вјештака грађевинске струке. 

 

V 
Овлашћује се Начелник општине Костајница 

да по окончању поступка са Електропреносом  БиХ  

закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 

мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике 

Српске са сједиштем у Приједору.  

 

VI 
Купац  земљишта је дужан да у року од једне 

године од дана закључења купопродајног уговора, 

односно нотарске исправе, затражи издавање 

рјешења о одобрењу градње објекта, а у року од 

двије године од дана закључења купопродајног 

уговора започне градњу предвиђеног објекта. 

 

VII 

Трошкове израде нотарске исправе  и 

трошкове уписа права својине у јавним 

евиденцијама непокретности сноси купац. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-77/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:26.08.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 47. и 52.  Закона о уређењу  

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05 и 01/07) ),Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

26.08.2014. године доноси слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Нацрта измјене и допуне Регулационог 

плана  „Блок II“ Костајница 

 

I 

Усваја се Нацрт измјене и допуне 

Регулационог плана „Блок II“ Костајница. Нацрт 

измјене и допуне Регулационог плана „Блок II“ 

Костајница састоји се од текстуалног и графичког 

дјела. 

 

II 

О Нацрту измјене и допуне  Регулационог 

плана "Блок II“ Костајница одређује се јавни увид у 

трајању од 30 дана од дана усвајања  од стране 

Скупштине општине Костајница. 

 

III 

Јавна расправа на Нацрт документа ће се 

одржати у року од 5 дана по истеку рока за јавни 

увид. 

 

IV 

Нацрт измјене и допуне  Регулационог плана 

"Блок II“Костајница  се излаже на видно мјесто у 

насељу Костајница  што ће бити наведено у 

обавјештењу које ће бити објављено у средствима 

јавног информисања и огласној табли општине 

Костајница. 

 

V 

Након јавног увида организоват ће се јавна 

расправа у Скупштинској малој сали  у присуству 

носиоца израде „Рутинг“ д.о.о. Бања Лука  и 

носиоца припреме измјене и допуне  Регулационог 

плана Блок II. 

 

VI 

На основу резултата јавног увида и јавне 

расправе носилац израде и носилац припреме  

Измјене и допуне  Регулационог плана "Блок II“ 

припремит ће приједлог плана и доставити 

скупштини општине  на усвајање. 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кос- 

тајница“. 

 

Број:01-022-78/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:26.08.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

 На основу члана 22. тачка 9., 11, 14. и 15. 

Закона о заштити и спашавању у Ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12) и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број:101/04 42/05, 98/13), 

начелник општине Костајница дана 27.07.2014. 

године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПРЕДУЗИМАЊУ МЈЕРА 

ПРИПРАВНОСТИ ЗБОГ НЕПОСРЕДНЕ 

ПРИЈЕТЊЕ И РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА  

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. Наређује се стање приправности  јединицама и 

саставима Цивилне заштите, Јавним установама и 

предузећима, органима управе у складу са Планом 

цивилне заштите 

 

2. Наређује се привредним друштвима и другим 

правним лицима да изврше све мјере приправности 

због отклањања опасности од поплава а у складу са 

Планом цивилне заштите. 

 

3.  Доноси се Одлука о форимрању комисија за 

процјену штета у слиједећем саставу: 

1. Љубиша Бошчанин, - предсједник 

2. Зоран Кос- члан, 

3. Славка Вујасин – члан, 

4. Грубљешић Горан – члан. 

5. Мирсад Ковачевић 

 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-85-09/14 НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.07.2014 Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
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98/13), члана 19. став 1. тачка 2. и став 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 4. 

став 2. тачка 2. Статута Јавне здравствене установе 

Дом здравља Костајница, број:УО-516/10. и члана 

57. Статута општине Костајница  („Службени 

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

Начелник општине дана 19.08.2014. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут  

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“  

 

1. Даје се сагласност на приједлог Статута 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ након прибављеног Мишљења 

Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске, број:11/04-500.1-160/14 од 

21.07.2014. год., а које чини саставни дио ове 

Одлуке. 

 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:02-020-1102/14  НАЧЕЛНИК 

Датум:19.08.2014. Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

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 гласник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

Нискоградња Марјановић Приједор   , 

изабранa је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке додатних радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-

резервоар Чекиновац, а у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ и подзаконским актима 

донесеним на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  17.701,87 КМ са ПДВ-

ом. 

                         

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о 

извођењу додатних радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-

резервоар Чекиновац. 

 

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 складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводила Комисија за јавне 

набавке. Након пријема извршена је оцјена понуда 

од стране Комисије за јавне набавке. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

прихавти понуду Нискоградња Марјановић 

Приједор     као најповољнију понуду  у поступку 

јавне набавке извођење додатних радова на 

проширењу дистрибутивне водоводне  мреже 

градског водовода и канализационе мреже на 

подручју општине Костајница- Пројекат КФW II 

фаза-резервоар Чекиновац. 

Бодовање је извршено на следећи начин: 

-као критериј је предвиђено :   

-најнижа цијена технички задовољавајуће понуде . 

Након извршеног бодовања утврђена је 

следећа ранг листа: 

1. Понуда Нискоградња Марјановић 

Приједор       износи    17.701,89 КМ   

2. Понуда  ДМ-ГАВРАНОВIЋ   Приједор                  

износи   18.661,20 КМ 

3. Понуда  Унијат М д.о.о. Приједор                           

износи   19.309,12 КМ 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о   извођењу додатних радова на 

проширењу дистрибутивне водоводне  мреже 

градског водовода и канализационе мреже на 
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подручју општине Костајница- Пројекат КФW II 

фаза-резервоар Чекиновац. 

Препорука Комисије за јавне набавке је 

прихваћена,па је донесена одлука као у 

диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛIЈЕКУ: 

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. 

 

Број:02-404-103/14  НАЧЕЛНИК  

Датум, 11.08.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

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), члана 13. Одлуке о 

извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину („Службени гласник општине Костајница“ 

број 14/13 и 06/14 )   д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава из 

буџетске резерве у износу од: 10.000,00  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:  10.000,00КМ  

 

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:Начелник одјељења за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

Број: 02-020-1097 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 14.08.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

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), члана 13. Одлуке 

о извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину, на основу Захтјева Средњошколског центра 

број: 625-20/2014 од 24.06.2014. („Службени 

гласник општине Костајница“ број 14/13 и 06/14 )   

д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар''  

08150037) са позиције:    

412200 – Расходи по основу 

енергије,комуналних,комуникационих и транспо-

ртних услуга (потрошачка јединица „Средњошко-

лски центар“ 08150037)                            883,05 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

   412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка јединица  „Средњошколски центар 

08150037)                                                883,05KM  

 

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:Начелник одјељења за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

Број: 02-020-1026 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 31.07.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 



Број 07    27.08.2014.   Службени гласник општине Костајница 5 

 

 

 

  С А Д Р Ж А Ј : 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

- Елаборат о процјењеним  штетама  поплава  на подручју 

  општине Костајница у периоду  од 15.05 -28.05.2014 год.       стр. 1 

- Одлука о начину и условима продаје неизграђеног  

  земљишта .................................................................................     стр. 1 

- Одлука о  о усвајању Нацрта измјене и допуне Регулаци- 

  оног плана  „Блок II“ Костајница...........................................     стр. 2 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

- Одлука о предузимању мјера приправности због непо- 

  средне пријетње и ризика од поплава на подручју  

  општине Костајница.................................................................    стр. 2 

- Одлука о давању сагласности на Статут Јавне здравстве- 

  не установе „Дом здравља Костајница“ ................................    стр. 2 

- Одлука о избору најповољније понуде .................................    стр. 3 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава...........................     стр. 4 

- Одлука о одобрењу реалокације средстава...........................     стр. 4 

- Садржај .....................................................................................    стр. 5 

 

ТИРАЖ:  10 примјерака 

ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница. 

      ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

       Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р 


