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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 13/21 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                 
Број:01-022-71/21 
Датум: 02.04.2021.год. 
 

На основу тачке V, VII и XII Одлуке о 
наградама и признањима општине Костајнциа 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:12/21), члана 10. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
02.04.2021. године, доноси: 
 

О Д Л У К А 
о додјели награда и признања 

 
I 

(1) Плакета општине Костајница као највиши 
облик признања додјељује се: 
 
1. Влади Републике Српске – предсједнику 
Владе 
2. Предсједнику Републике Српске 
3. Српском члану Предсjедништва БиХ 
4. Савјету министара БиХ – предсједавајућем 
Савјета министара  
5. Влади Аутономне покрајине Војводине – 
предсједнику Владе 
6. Директору Републичке управе Цивилне 
Заштите Републике Српске 
7. Влади Кантона Сарајево – предсједнику 
Владе кантона 
8. Драгану Јаћимовићу – Амбасадору БиХ у 
Македонији 
9. Влади Сјеверне Македоније – предсједнику 
Владе 
10. Градоначелнику града Скопја, Сјеверна 
Македонија,  
11. Федералном министарству расељених 
особа и избјеглца, 
12. Стојану Дејановићу  
13. Мирку Дејановићу  
14. Младену Ступару  
15. Сањи Зец  
16. Стефано Донатију - Шефу канцеларије ЕУ 
у Бања Луци,  
17. Општини Фоча,  
18. Граду Приједор,  
19. Граду Требиње  

20. Граду Градишка  
21. Граду Дервентна  
22. Граду Добој  
23. Далибору Бишћану – градоначелнику града 
Хрватска Костајница  
24. Милораду Пуповцу предсједнику Српског 
народног вијећа 
25. Дражену Врховцу – директору 
Инвестиционо развојне банке 
26. Љубиши Ћосићу – Предсједнику Савеза 
општина и градова Републике Српске 
27. Сњежани Ружичић – начелнику Општине 
Језеро 
28. Влади Брчко Дистрикта – предсједнику 
Владе 
29. ОО „Мерхамет“ Костајница 
 
(2) Плакета се додјељује за изузетан допринос и 
помоћ општини Костајница у санирању 
посљедица земљотреса. 
 

II 
(1) Повеља као посебан вид признања додељује 
се: 
 
1. Тондах Босна и Херцеговина ДОО 
2. Главном одбору СНСД  
3. Општини Вишеград  
4. Општини Шипово 
5. Општини Невесиње  
6. Општини Србац  
7. Општини Власеница  
8. Општини  Прњавор  
9. Општини Лакташи  
10. Општини Рудо  
11. Општини Рогатица  
12. Општини Трново  
13. Општини Модрича 
14. Црвеном крсту Републике Српске 
15. Црвеном крижу Републике Хрватске 
16. Црвеном крижу Словеније 
17. УСАИД – Пројекту ПРО Будућност 
 
(2) Повеља се додјељује за изузетан допринос и 
помоћ општини Костајница у отклаљању 
посљедица земљотреса. 
  

III 
Захвалница се додјељује: 

 
1. Клубу посланика СНСД у Народној 
Скупштини Републике Српске  
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2. Kанцеларији Делагације Европске уније у 
Бања Луци  
3. Александару Праштало из Лакташа  
4. Општини Оштра Лука  
5. Граду Широки Бријег (Пројекат Про 
будућност)  
6. Општини Жепче (Пројекат Про будућност) 
7. Општинској организацији младих 
социјалдемократа Лакташи  
8. Општини Петровац Дринић  
9. Колу Српских сестара  Угљевик 
10.Општини Источни Мостар  
11. Општини Милићи  
12. Општини Челинац  
13. Општини Пелагићево  
14. „Merdian tech“ ДОО Бања Лука 
15. Предузећу „Икановић Bau“ Chemnitz, 
Њемачка 
16. УР „ЛЕВЕЛ“ СП Џаић Жељко, Костајница 
17. Општини Источни Дрвар  
18. Општини Петрово  

19. Општини Калиновик  
20. Општини Рибник  
21. Централном регистр Хартија од 
вриједности а.д Бања Лука 
22. Општини Ново Горажде  
23. Општини Вукосавље  
24. Општини Босанско Грахово 
25. ФК „КСЦ Никола Тесла“ Дизелдорф  
26. „Биоплод“ ДОО  Козарска Дубица  
27. Милану Савановићу 
28. Дариу Репцу  
29. Александри Куловић  
30. Удрузи жена „Негославчанке“ Вуковар 
31. Пекари „Клас“ 
32. Милану Берићу  
33. Градској организацији Црвеног крст 
Приједор 
34. Алтетском клубу „Козарска Дубица“ 
35. Омладинском савезу Приједор 
36. Волонерима Хрватске Петриње 
37. Организацији „Будимо људи“ Бања Лука  
38. Групи грађана из Градишке  
39. Пекари „Саванели“ Нови Град 
40. Николини и Влади Илибашић  
41.  АЦТ Фондација Бања Лука 
42. Грађанима Гомјенице 
43. Организацији жена СДА 
44. Активу жена Кочићево 
45. КОЦК Бања Лука 
46. Картонској амбалажи Сански мост  
47. „Лаки пласт“ ДОО  Бања Лука  
48. „Гатарић“ ДОО Дервента  
49. Општини Крупа на Уни   
50. Општини Мркоњић Град 

51. „Дрворез“ ДОО  Бања Лука  
52. „Еуромонт“ ДОО Бања Лука  
53. „Браћа Шудић“ ДОО Нови Град  
54. „1 мај“ ДОО Козарска Дубица Дубица  
55. Цивилној заштити Града Бијељина 
56. Цивилној заштити Града Требиње 
57. РУЦЗ Подручно одјељење Бања Лука  
58. „Брант“ ДОО Козарска Дубица 
59. „Ђурђевић“ ДОО Козарска Дубица 
60. „Мрамор и Гранит Боројевић“ ДОО 
Костајница 
61. „Елмонт“ ОД Козарска Дубица  
62. СТУР „Електро сервис Ђукановић“ 
Козарска Дубица  
63. ЗП „Електрокрајина“ а.д Бања Лука 
64. РЈ „Електрдистрибуција“ Нови Град 
65. РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука 
66. РЈ „Електродиструбуција“ Градишка 
67. РЈ „Електродиструбуција“ Србац 
68. РЈ „Електродистибуција“ Козарска Дубица 
69. РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град, 
Пословница Костајница 
70. РЈ „Електродиструбуција“ Приједор 
71. РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор  
72. Шумска управа Костајница 
73. Републичка Дирекција за обнову и 
изградњу 
74. „Роутинг“ ДОО  Бања Лука 
75. Институт за грађевинарство „ИГ“  Бања 
Лука 
76. Центар за пројектовање и консалтинг Бања 
Лука 
77. „ИНК Конструктор“ Бања Лука 
78. „Кунић Градња“ Приједор 
79. „Приједорпутеви“ Приједор 
80. „Унијат“ ДОО Приједор 
81. „Виолета“  ДОО Широки Бријег 
82. Дому здравља „Костајница“ 
83. КП „Комунално“ ад Костајница  
84. Радио телевизији Републике Српске  
85. РТРС ИТЦ Приједор 
86. Алтенативној телевизији  
87. АТВ Кнежевић Ненад 
88. „Дејановић Продукт“ ДОО Костајница 
89. „Фореста“ ДОО Костајница 
90. Нади Допуђа  
91. ТР „Електромобил“ Костајница    
92. „Тавија промет“ ДОО Костајница  
93. „ТИКА“ – Турској агенција за 
координацију и сарадњу 
94. Уједињена Српска  
95. „ЕКО-БеЛ“ ДОО, Лакташи  
96. Иви Толић,  
97. Ризвановић Шемсудину – Шека,  
98. Весна Векић  
99. Синиши Моро  
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100. Бранку Миљевићу  
101. Славку Ромићу  
102. Љубиши Васиљевићу 
103. Александру Лазаревићу 
104. Драгану Колунџији  
105. Дражену Векићу  
106. Бори Дејановићу  
107. Миши Поповићу  
108. Дарку Јовичићу   
109. Зорану Димић  
110. Бориславу Гарачи  
111. Алекси Калабићу  
112. Мирославу Грубљешићу  
113. Зекрији Хамидовићу 
114. Драгану Павловићу  
115. Самку Саботићу 
116. Мићи Марковићу  
117. Андресу Хаупл  
118. Душану Бошкану  
119. Зорану Стеинбренеру   
120. Милану Алексићу   
121. Цици Пантелићу  
122. Мирку Јозићу   
123. Марку Марковићу  
124. Семиру Захировићу  
125. Зорану Никетићу   
126. Драгану Манојловићу   
127. Драгутину Владисављевићу   
128. Мирославу Дејановићу   
129. Дејану Зецу   
130. Јовани Личина   
131. Ђорђу Колунџија   
132. Пери Јелисавцу  
133. Младену Јанковићу   
134. Предрагу Богуновићу   
135. Павлу Крњајићу   
136. Армину Мукановићу   
137. Срђану Крњајићу   
138. Аци Марковићу 
139. Мирјани Гороња  
140. Радомиру Поповићу  
141. Мандир Сузани  
142. Биљани Колар 
143. Радиславу Миличевићу  
144. Драгану Петровићу  
145. Николији Миличевић  
146. Сави Ђуровићу 
147. Милошу Жарковићу 
148. Гордани Станковић  
149. Јовани и Душану Павићу  
150. Александри Савић  
151. Драгомиру Перићу  
152. Милораду Бурић  
153. Александари Стојковић  
154. Весни Грмуша  
155. Алену Мениховићу 

156. Драгану Вучићу  
157. Дражену Лазаревићу 
158. Александру Живановићу 
159. Жељку Палија   
160. Јелени Милошевић  
161. Сањи Драгољевић  
162. Милошу Лолић  
163. Јагоди Благојевић  
164. Бојану Максимовићу  
165. Анђели Зебић 
166. Ковачевић Милошу  
167. Дражену Стојаковићу  
168. Мирку Којићу 
169. Дамјану Драгосављевићу  
170. Драгану Дакићу, Фондација „За породицу“  
171. Сњежани Кнежевић   
172. ДВД Костајница 
173. ЈП „Радио Костајница“  
174. Драгани Јецков, Српско народно вијеће НВ 
175. Драгомиру Бокан 
176. Брани Адамовићу 
177. Николи Солдату 
178. Омладинској организацији „Клуб Феникс“ 
Костајница 
179. Цивилној заштити општине Костајница 
180. ОО Црвени крст Костајница 
181. Спасилачком клубу „WOLF“ Фоча 
182. Алутерм ЗР, Приједор 
183. „AN GO FRIGO ELECTIC“ ДОО, Приједор 
184. „Нискоградњи Марјановић“ ДОО, 
Приједор 
185. „Ауто – Жути“ ДОО, Приједор 
186. Некретнине МНЛ, Приједор 
187. ИМИ Транзит, Приједор 
188. „Торзоком“ ДОО, Приједор 
189. „Никић“ Ј ДОО, Приједор 
 

IV 
Додјела плакета, повеља и захвалница ће се 
организовати чим епидемилошка ситуација то 
дозволи. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

   ПРЕСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-72/21 
Датум:02.04.2021. год.   
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
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Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 02.04.2021. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. За сваки допринос и у наредном периоду, 
којим дође до изражаја лична храброст и 
пожртвовање, пружање материјалне и друге 
помоћи Општини Костајница од стране 
физичких и правних лица у отклањању 
посљедица проузрокованих земљотресом, 
начелник општине ће приједлоге за јавна 
признања достављати Комисији за избор и 
именовања, награде и признања у сврху 
предлагања истих Скупштини општине. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

    ПРЕСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-542/21 
Датум: 05.04.2021.године 

 
На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
54/02, 41/08, 63/14), тачке 4. Одлуке о 
делегирању одборника Сккупштине Општине 
Костајница који ће у својству службеног лица 
присуствовати закључењу брака („Службени 
гласник Општине Костајница“, број 8/21) и 
члана 79. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19), дана 05.04.2021. године 
Начелник општине Костајница доноси  

 
О Д Л У К У 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се висина новчане 
накнаде матичару и одборнику који  ће 
присуствовати закључењу брака. 

Матичар и одборник који ће присуствовати 
закључењу брака имају право на накнаду под 
условом да се вјенчање одржава у нерадно 
вријеме или у нерадне дане Општинске управе 
општине Костајница. 

 
II 

Накнада матичару и одборнику из тачке 1. 
ове Одлуке износи 20,00 КМ (у нето износу) по 
закљученом браку. 
 

III 
Накнада из тачке 2. ове Одлуке ће се 

исплатити у року од 30 дана од дана обављеног 
вјеначања, а на основу достављеног списка 
Одјељења за општу управу. 

 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за општу управу и Одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 
V 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука, број 02-020-305/17, и Одлука о 
измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за 
вјенчање матичару и одборнику који ће 
присуствовати закључењу брака, број 02-020-
365/17. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-530/21 
Датум:06.04.2021. год. 

 
На основу члана 79. став (1) и (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), тачке 
IV Одлуке о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање начелника oдјељења 
Општинске управе Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 10/21) и члана 79. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), начелник 
Општине дана 05.04.2021. године доноси 
следеће: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Конкурсне комисије за 
спровођење Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за Општу 
управу Општинске управе Општине 

Костајница 
 

1.Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
Јавног конкурса за избор и именовање 
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начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе Општине Костајница у 
сљедећем саставу: 

 
1. Горан Милијевић -  предсједник, 
2. Мирјана Костадиновић-члан, 
3. Тања Деветак-члан, 
4. Сандра Малеш-члан, 
5. Ацо Мачак-члан 
 

2. Конкурсна комисија има пет чланова, од 
којих су два члана службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство, један 
члан је службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана су са листе стручњака 
коју утврђује Скупштина. 
 
3. Задатак именоване Комисије је да спроведе 
поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника Одјељења за општу 
управу.  
 
4. Поступак избор начелника Одјељења 
подразумијева контролу испуњавања услова и 
улазни интервју са кандидатима који 
испуњавају опште и посебне услове и обавља се 
у року од 30 дана од истека рока за 
пријављивање кандидата. По окончаном 
изборном поступку Конкурсна комисија 
сачињава листу за избор кандидата по 
редослиједу кандидата, а кандидати се 
рангирају, почевши од најбољег резултата 
оствареног у изборном поступку. Конкурсна 
комисија доставља начелнику општине листу за 
избор са записницима о предузетим радњама у 
току изборног поступка. 

 
5. Комисија ће у свом раду примјењивати 
Правилник о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:42/17), Закон о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16) и Одлуку о расписивању 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења Општинске управе 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 10/21). 
 
6. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања начелника Одјељења за Општу 
управу од стране Скупштине Општине. 

 
7. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-531/21 
Датум:06.04.2021. год. 

 
На основу члана 79. став (1) и (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), тачке 
IV. Одлуке о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање начелника Одјељења 
Општинске управе Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 10/21) и члана 79. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), начелник 
Општине дана 05.04.2021. године доноси 
следеће: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Конкурсне комисије за 

провођење Јавног конкурса за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе Општине 
Костајница 

 
1.Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
Јавног конкурса за избор и именовање 
начелника Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности Општинске управе 
Општине Костајница у сљедећем саставу: 

 
1. Мирјана Крњаић- предсједник, 
2. Љиљана Слијепчевић-члан, 
3. Александар Пашић-члан, 
4. Драгана Дејановић - члан, 
5. Зоран Бајалица-члан 
 

2. Конкурсна комисија има пет чланова, од 
којих су два члана службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство, један 
члан је службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана су са листе стручњака 
коју утврђује Скупштина. 

 
3. Задатак именоване Комисије је да спроведе 
поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности.  
 
4. Поступак избор  начелника Одјељења 
подразумијева контролу испуњавања услова и 
улазни интервју са кандидатима који 
испуњавају опште и посебне услове и обавља се 
у року од 30 дана од истека рока за 
пријављивање кандидата. По окончаном 
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изборном поступку Конкурсна комисија 
сачињава листу за избор кандидата по 
редослиједу кандидата, а кандидати се 
рангирају, почевши од најбољег резултата 
оствареног у изборном поступку. Конкурсна 
комисија доставља начелнику општине листу за 
избор са записницима о предузетим радњама у 
току изборног поступка. 

 
5. Комисија ће у свом раду примјењивати 
Правилник о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:42/17), Закон о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16) и Одлуку о расписивању 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења Општинске управе 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 10/21). 
 
6. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности од стране 
Скупштине Општине. 
 
7. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-56/21. 
Датум: 05.04.2021. 

  

На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
90/17, 42/20, 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 79. 
Статута општине Костајница, („Службени 
гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на подручју Републике Српске“, 
број:25/20) Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 77-1/21 од 02.04.2021 и 
78-1/21 од 04.04.2021. године а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације дана 
05.04.2021. године, комадант штаба  доноси 

  

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за рeаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) на подручју општине 

Костајница 

 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID 19 болести на територији 
Општине Костајница и заштите и спасавања 
становништва од 05.04. до 12.04.2021. године 
забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 
лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе 
и други породични скупови сличне природе) 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и слични објекти) и културно 
умјетничким друштвима 

4) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће 

5) рад привређивачима игара на срећу, осим 
привређивачима интернет игара и лутријских 
игара на срећу, осим класичне томболе, 

6) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присутво више 
лице у истом простору  

2. У периоду од 05.04. до 08.04.2021. године 
ограничава се рад угоститељским објектима за 
исхрану и пиће укључјући објекте који послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпе станице и др.) на начин да се 
у периоду од 06.00 до 22.00 часа дозвољава 
вршење услуга хране и пића, шалтерска продаја 
хране и пића те послуживање хране и пића у 
вањском дијелу угоститељског објекта, односно 
простору за услуживање на отвореном (љетна 
башта, тераса, врт) уз услов да је простор 
отворен са најмање три стране, без обзира да ли 
је поменути простор наткривен, уз стого 
поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ 

3. У периоду од 05.04.2021 до 08.04.2021. 
године угоститељи који послују у 
угоститељском објекту за смјештај, услуге 
смјештаја могу пружати без временског 
ограничења а услуге исхране и пића само 
гостима којима пружају услуге смјештаја у 
периоду од 06.00 до 22.00 часа, док госитма који 
нису корисници услуге смјештаја могу пружати 
остале услуге у складу са тачком 2. овог 
закључка. 
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4. Од 08.04.2021. године, дозвољава се рад 
угоститељским објектима (на отвореном и у 
затвореном простору) за смјештај, исхрану и 
пиће, уз строго поштовање упутстава које је 
прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

5. Субјекти који врше производњу и предају 
хљеба и свјежих пецива, пекарских производа, 
производа од брашна, колача и сјеже тјестенине 
могу обављати дјелатност искључиво продајом 
својих производа без могућности конзумирања 
унутар продајног објекта уз сторог 
придржавања упутстава ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“,  

6.а) У периоду од 05.04.2021. године обуставља 
се васпитно-образовни рад у просторијама 
основних школа за ученике од шестог до 
деветог разреда као и за ученике средњих школа 
уз организовање наставе на даљину 
коришћењем средстава електронске 
комуникације. 

б) од 06.04.2021. године наставиће се одвијање 
васпитно-образовног рада у просторијама 
основних школа за ученике од првог до петог 
разреда основних школа у складу са Закључком 
Владе Републике Српске број:04/1-012-2-
2184/20 од 17.08.2020. године и Планом 
организовања рада основних и средњих школа и 
ђачких домова у школској 2020/2021. год. за 
вријеме трајања пандемије вируса корона 
(SARS-CoV-2) од 24.08.2020. године. 

7. У периоду од 05.04 до 12.04.2021. године 
школе страних језика и удуржења грађана који 
пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, 
као и ауто школе дужне су да наставу и 
активности које захтјевају рад са више људи у 
групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) 
организују на даљину коришћењем средстава 
електронске комуникације. 

8. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштиту маску (прекривена уста, 
нос и брада) и придржавају се заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору те да 
се придржавају упутстава Иниститута за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореним простору у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

9. Изузетно од тачке 7., обавезе ношења 
заштитне маске изузета су: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 

10. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштите маске уколико није 

могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштите маске на отвореном 
простору. 

11. Обавезује се тржнице, трговачки центри као 
и остали продајни објекти да одреде једно или 
више лица за спровођење епидемилошких мјера 
у заједничким просторима објеката (главни 
улаз, пролаз, ходници) у складу са тачком 7. 
овог закључка са посебном пажњом  на 
ограничење броја лица у објекту у завинсоти од 
површине укупног простора објекта. 

12. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбиједе маску грађанима који користе 
њихове услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за организовање 
рада у зависности од дјелатности коју обављају 

5) да обезбиједе једно или више лица која ће 
упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да 
се морају придржавати препоручених 
епидемилошких мјера (ковид редар/редари) а у 
супротном ускратити им услугу.  

13. Од 05.04. до 12.04.2021. године забрањује се 
продаја алкохолних пића свим привредним 
субјектима у периоду од 22.00 до 06.00 часова. 

14. Од 05.04.до 12.04.2021. године у периоду од 
22.00 до 06.00 часова драгостори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 

15. Од 05.04. до 12.04.2021. године забрањују се 
организоване рекреативне активности, 
тренажни процеси и такмичарске активности 
спротских организација и спортиста свих 
узраства осим професионалних спортских 
активности укључујући и тренажни процес 
истих али без присуства публике, родитеља или 
других лица која нису акредитована од стране 
организатора.  

16. Од 05.04. до 12.04.2021. године у аутобусима 
који којима се обавља превоз лица у друмском 
саобраћају број лица која се превозе не може 
бити већи од броја регистрованих мјеста за 
сједење.  

17. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност дужни су да улове за обављање 
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од  
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спрјечавање појаве и 
ширења ЦОВИД 19 болести на радном мјесту. 

18. Субјекти који пружају услуге грађанима 
дужни су: 
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1) Организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ са посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног 
физичког растојања и 

2) На улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 

18. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних простора у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

19. Републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе и остали субјекти 
који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима како 
слиједи: 

    1) на улазу у све службене просторије 
ограничити број особа  које истовремено могу 
да уђу и бораве у просторијама органа, 

    2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, 
уз предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и 

    3) омогућити рад шалтер сале и матичне 
службе уз обезбјеђење физичке провидне 
баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

20. Правни субјекти, републички органи управе, 
органи јединица локалне самоуправе и остали 
субјекти који врше јавна овлашћења као и 
васпитно-образовне установе требају 
организовати рад од куће за раднике за послове 
за које је то могуће. 

21 Инспекцијски надзор над спровођењем овог 
закључка спроводи належна инспекција, 
Комунална полиција и Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске 

22. Непоштовање мјера из овог Закључка 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/15, 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
90/17, 42/20, 98/20) 

23. Наредба о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у здравственим 
установама и установама социјалне заштите у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број:23/20) и Наредба о 
обавезној контроли лица  којима је одређана 
кућна изолација због новог вируса корона 
(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број:24/20) се 
примјењује уз овај закључак.    

24. Овим закључком ставља се ван снаге  
Закључак о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаве болести изазване новим 
вирусом корона на подручју општине 
Костајница број:02-85-52/21 од 27.03.2020. 
године. 

25. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 

 
     KОМАНДАНТ ШТАБА 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: 02-85-60/21. 
Датум: 06.04.2021. 

  

На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
90/17, 42/20, 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 79. 
Статута општине Костајница, („Службени 
гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на подручју Републике Српске“, 
број:25/20) а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 05.04.2021. године, 
комадант штаба  доноси 

  

З А К Љ У Ч А К 

о достављању Рјешењa о изолацији 

 

1.  У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID 19 болести на територији 
Општине Костајница обавезује се општински 
здравствени инспектор да рјешења о излоацији 
лица која су позитивна на вирус корона или су 
контакти заражени лица доставља и 
Полицијској станици Костајница. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће су у Службеном гласнику општине 
Костајница. 

 
 КОМАНДАНТ ШТАБА 

        Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
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ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-59/21. 
Датум: 07.04.2021. 

  

На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
90/17, 42/20, 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 79. 
Статута општине Костајница, („Службени 
гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на подручју Републике Српске“, 
број:25/20) Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 79-1/21 од 06.04.2021. 
године а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 07.04.2021. године, 
комадант штаба  доноси 

  

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за рeаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) на подручју општине 

Костајница 

 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID 19 болести на територији 
Општине Костајница и заштите и спасавања 
становништва од 08.04. до 15.04.2021. године 
забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 
лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе 
и други породични скупови сличне природе) 

3) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће на отвореном и затвореном простору, 

4) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присутво више 
лице у истом простору  

2. У периоду од 08.04. до 15.04.2021. године 
ограничава се радно вријеме угоститељским 
објектима за исхрану и пиће укључјући објекте 
који послују самостално или у оквиру других 
објеката у којима се обавља привредна 
дјелатност (бензинске пумпе станице и др.)  од 
06.00 до 22.00 часа уз строго поштовање 
упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 

3. Од 08.04.2021. године обуставља се васпитно 
– образовни рад у просторијама основних школа 
за ученике од шестог до деветог разреда као и за 

ученике средњих школа уз обавезу 
организовања наставе на даљину коришћењем 
средстава електронске комуникације. 

4. У периоду од 08.04 до 15.04.2021. године 
школе страних језика и удуржења грађана који 
пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, 
као и ауто школе дужне су да наставу и 
активности које захтјевају рад са више људи у 
групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) 
организују на даљину коришћењем средстава 
електронске комуникације. 

5. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштиту маску (прекривена уста, 
нос и брада) и придржавају се заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору те да 
се придржавају упутстава Иниститута за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореним простору у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

6. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења 
заштитне маске изузета су: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 

7. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштите маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштите маске на отвореном 
простору. 

8. Обавезује се тржнице, трговачки центри као и 
остали продајни објекти да одреде једно или 
више лица за спровођење епидемилошких мјера 
у заједничким просторима објеката (главни 
улаз, пролаз, ходници) у складу са тачком 7. 
овог закључка са посебном пажњом  на 
ограничење броја лица у објекту у завинсоти од 
површине укупног простора објекта. 

9. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбиједе маску грађанима који користе 
њихове услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за организовање 
рада у зависности од дјелатности коју обављају 

5) да обезбиједе једно или више лица која ће 
упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да 
се морају придржавати препоручених 
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епидемилошких мјера (ковид редар/редари) а у 
супротном ускратити им услугу.  

10. Од 08.04. до 15.04.2021. године забрањује се 
продаја алкохолних пића свим привредним 
субјектима у периоду од 22.00 до 06.00 часова. 

11. Од 08.04.до 15.04.2021. године у периоду од 
22.00 до 06.00 часова драгостори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 

12. Од 08.04. до 15.04.2021. године забрањују се 
организоване рекреативне активности, 
тренажни процеси и такмичарске активности 
спротских организација и спортиста свих 
узраства осим професионалних спортских 
активности укључујући и тренажни процес 
истих али без присуства публике, родитеља или 
других лица која нису акредитована од стране 
организатора.  

13. Од 08.04. до 15.04.2021. године у аутобусима 
који којима се обавља превоз лица у друмском 
саобраћају број лица која се превозе не може 
бити већи од броја регистрованих мјеста за 
сједење.  

14. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност дужни су да улове за обављање 
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од  
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спрјечавање појаве и 
ширења ЦОВИД 19 болести на радном мјесту. 

15. Субјекти који пружају услуге грађанима 
дужни су: 

1) Организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ са посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног 
физичког растојања и 

2) На улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 

16. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних простора у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

17. Републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе и остали субјекти 
који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима како 
слиједи: 

    1) на улазу у све службене просторије 
ограничити број особа  које истовремено могу 
да уђу и бораве у просторијама органа, 

    2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, 
уз предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и 

    3) омогућити рад шалтер сале и матичне 
службе уз обезбјеђење физичке провидне 
баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

18. Правни субјекти, републички органи управе, 
органи јединица локалне самоуправе и остали 
субјекти који врше јавна овлашћења као и 
васпитно-образовне установе требају 
организовати рад од куће за раднике за послове 
за које је то могуће. 

19.  Инспекцијски надзор над спровођењем овог 
закључка спроводи належна инспекција, 
Комунална полиција и Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске 

20. Непоштовање мјера из овог Закључка 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/15, 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
90/17, 42/20, 98/20) 

21. Наредба о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у здравственим 
установама и установама социјалне заштите у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број:23/20) и Наредба о 
обавезној контроли лица  којима је одређана 
кућна изолација због новог вируса корона 
(COVID-19) у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број:24/20) се 
примјењује уз овај закључак.    

22. Овим закључком ставља се ван снаге  
Закључак о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаве болести изазване новим 
вирусом корона на подручју општине 
Костајница број:02-85-56/21 од 05.04.2020. 
године. 

23. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 

 
     KОМАНДАНТ ШТАБА 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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