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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 Бр. 08/14  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК  

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

  

На основу члана 39. 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 05.08.2014. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА  

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. Наређује стање приправности  јединицама и 

саставу Цивилне заштите, Јавним установама и 

предузећима, органима управе у складу са Планом 

цивилне заштите 

 

2. Координацију и руковођење заштите и 

спашавања проводиће Штаб за ванредне ситуације. 

 

3. Ванредне мјере ће трајати до престанка 

опасности од високих вода, поплава и клизишта. 

 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења од 12.00 

часова и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 02-85-10/14  НАЧЕЛНИК 

Датум:05.08.2014.         Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 41.  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 08.08.2014. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА  

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. На приједлог Штаба за ванредне ситуације, на 

подручју општине Костајница, укида се 

ванредна ситауција са даном 08.08.2014. 

године. 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-85-15/14  НАЧЕЛНИК 

Датум: 08.08.2014. Драго Бундало, дипл.ек.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 04.09.2014. 

године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СТАЊА 

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. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

Број: 02-85-14/14  НАЧЕЛНИК 

Датум: 04.09.2014.          Драго Бундало, дипл.ек.ср. 
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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 галсник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

„ЕКО-ЕУРО ТIМ“ д.о.о. Бања Лука   , 

изабран је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке  радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  цјевовод 

Хоџино брдо-I етапа, а у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима донесеним 

на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  84.982,46 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о 

извођењу радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  цјевовод 

Хоџино брдо-I етапа. 

 

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 „ЕКО-ЕУРО ТIМ“ д.о.о. Бања 

Лука     као најповољнију понуду  у поступку јавне 

набавке извођење радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

цјевовод Хоџино брдо-I етапа. 

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 „ЕКО-ЕУРО ТIМ“ д.о.о. Бања 

Лука         износи    84.982,46 КМ    

2. Понуда  МГ „МIНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град            износи   85.891,99 КМ 

3. Понуда  Мркоњић путеви а.д. Мркоњић 

Град      износи   86.644,75 КМ 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о   извођењу радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

цјевовод Хоџино брдо-I етапа. 

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. 02-404-121/14                 НАЧЕЛНIК 

Датум, 29.08.2014.          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 галсник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 
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О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

„ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања Лука   , 

изабран је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке  радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  цјевовод 

Хоџино брдо-II етапа, а у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ и подзаконским актима 

донесеним на основу њега. 

 

II 

Вриједност понуде је  84.981,04 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о 

извођењу радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  цјевовод 

Хоџино брдо-II етапа. 

 

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 „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања 

Лука     као најповољнију понуду  у поступку јавне 

набавке извођење радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

цјевовод Хоџино брдо-II етапа. 

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 „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања 

Лука         износи    84.981,04 КМ    

2. Понуда  МГ „МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град           износи   86.004,10 КМ 

3. Понуда  Мркоњић путеви а.д. Мркоњић 

Град           износи   87.034,34 КМ 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о   извођењу радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

цјевовод Хоџино брдо-II етапа. 

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. 

 

Број. 02-404-124/14 НАЧЕЛНИК 

Датум, 29.08.2014. 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 галсник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

„ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања Лука   , 

изабран је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке  радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  пумпна станица 

Хоџино брдо, а у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима донесеним 

на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  73.180,48 КМ са ПДВ-ом. 
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III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о 

извођењу радова на проширењу дистрибутивне 

водоводне  мреже градског водовода и 

канализационе мреже на подручју општине 

Костајница- Пројекат КФW II фаза-  пумпна станица 

Хоџино брдо. 

 

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 „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања 

Лука     као најповољнију понуду  у поступку јавне 

набавке извођење радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

пумпна станица  Хоџино брдо. 

 

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 „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бања 

Лука         износи    73.180,48 КМ    

2. Понуда  Мркоњић путеви а.д. Мркоњић 

Град      износи     74.911,74 КМ 

3. Понуда  МГ „МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град            износи   76.345,67 КМ 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о   извођењу радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

пумпна станица  Хоџино брдо. 

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. 

 

 

Број. 02-404-127/14 НАЧЕЛНIК 

Датум, 29.08.2014.          Драго Бундало,  дипл.ек.ср. 

 

 

 

 

 

  С А Д Р Ж А Ј : 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

- Одлука о проглашењу ванредне ситуације на подручју  

  Општине Костајница...............................................................    стр. 1 

- Одлука о престанку ванредне ситуације на подручју  

  Општине Костајница...............................................................    стр. 1 

- Одлука о проглашењу стања приправности  због непо- 

  средне пријетње и ризика од поплава на подручју општи- 

  не Костајница............................................................................    стр. 1 

- Одлука о избору најповољније понуде.................................     стр. 2 

- Одлука о избору најповољније понуде.................................     стр. 2 

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

- Садржај ....................................................................................    стр. 4 

 

ТИРАЖ:  10 примјерака 

ШТАМПА : Кућна штампарија општине Костајница. 

      ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

       Свјетлана Бајалица, дипл.правник,с.р 


