
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-1072/12 

Датум: 24.08.2012. 

 

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

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

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

 

 

ПРЕДПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ 

У КОСТАЈНИЦИ 

 

 

С обзиром на потребу изградње Аутобуске станице у Костајници, општина Костајница 

објављује овај предпозив у циљу прикупљања информација о заинтересованости потенцијалних 

инвеститора за учешће у пројекту изградње Аутобуске станице у Костајници, локација – Блок 

1. 

 

Овај предпозив служи за утврђивање интереса  за изградњу аутобуске станице и не 

обавезује општину Костајница. 

 

 

ПОЛОЖАЈ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ 

 

Општина Костајница је донијела Регулациони план за блок 1, којим је предвиђено да се 

на овој локацији изгради аутобуска станица а на остатку простора ће се налазити пословно-

тржни центар и различити стамбено- пословни објекти. 

Локација на којој је планирана изградња аутобуске станице се налази свега 300м од 

самог центра града, у улици Ранка Шипке  добро је саобраћајно повезана јер излази на 

магистрални пут М-14 Нови Град – Козарска Дубица, а у непосредној близини се налази 

гранични прелаз са Републиком Хрватском. Локација аутобуске станице је удаљена 25 км од 

Новог Града и Козарске Дубице, 40 км од Сиска, 60 км од Приједора и Градишке, 100 км од 

Бања Луке, Загреба и Бихаћа, 350 км од Београда и Сарајева. На удаљености од 50 км се налази 

Ауто пут Загреб – Београд и ауто-пут Градишка – Бања Лука, а на 85 км се налазе два 

аеродрома Загреб и Бања Лука.   

 

 

АУТОБУСКА СТАНИЦА 

 

Аутобуска станица би била изграђена на површини од 2434 м
2 

, обухватала би зграду 

површине 219 м
2 
 и пет перона за аутобусе површине 385 м

2
. 

 

 

КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Општина Костајница је власник земљишта на коме је Регулационим планом предвиђена 

изградња аутобуске станице. 

Локација Аутобуске станице је  опремљена слиједећом комуналном инфраструктуром: 

● асфалтиран приступни пут, 

● прикљчак на канализациону мрежу, 

● прикључак на водоводну мрежу, 

● прикључак на електро-енергетску мрежу 

 



 

ИЗГРАДЊА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ 

 

Општина Костајница позива све заинтересоване за изградњу Аутобуске станице да 

поднесу писмо намјера. 

 

Реализација пројекта изградње Аутобуске станице – блок I, би се одвијала као 

заједнички подухват, при чему би општина Костајница обезбједила земљиште и рјешење о 

одобрењу за грађење за Аутобуску станицу. 

Информационо-техничку документацију за изградњу аутобуске станице у Костајници - 

Блок I, заинтересована лица могу преузети у Шалтер сали општине Костајница, Светосавска 11, 

79224 Костајница. 

Накнада за преузимање информационо-техничке документације је 50,00 КМ . 

 

Сви заинтересовани потенцијални инвеститори се позивају да свој интерес за учешће у 

пројекту изградње Аутобуске станице у Костајници искажу до 25.09.2012. године , 

подношењем писма намјере сљедећег садржаја: 

1. Подаци о понуђачу: назив, сједиште и ЈИБ, 

2. Приједлог финансијске констуркције, 

3. Рокове за извођење радова, 

4. Рок за почетак кориштења објекта. 

Понуђачи морају уз писмо намјере приложити показатеље пословања. 

 

Писмо намјере доставља се у затвореној коверти с напоменом „Писмо намјере, Аутобуска 

станица – Блок I, НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Светосвска 11, 79224 Костајница, Одсјек за развој 

Административне службе општине Костајница, најкасније до 25.09.2012. године. 

 

Достављена писма намјера служе за утврђивање интереса и не обавезују општину 

Костајница. 

 

На основу исказаних интереса и позитивне оцјене достављених приједлога, општина 

Костајница ће припремити приједлог реализације пројекта, као основу за разговор са 

потенцијалним инвеститорима. 

 

Особа за контакт за заинтересованим понуђачима је: 

Александар Пашић, тел. 00387 52 663 113, 00387 52 663 139, факс 00387 52 663 553, 

моб. 00387 65 947 692, e-mail: portparol@opstina-kostajnica.com,  

 

 

 

            НАЧЕЛНИК 

                                                                                        с.р.  Марко Чолић, дипл.ек  


