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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 11/21 
 
 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ  
ЗА ВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-52/21. 
Датум: 27.03.2021. 
 

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: 76-1/21 од 26.03.2021 а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 27.03.2021. 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 29.03. до 05.04.2021. године 
забрањује 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 угоститељским објектима за исхрану и 
пиће укључујући и објекте који послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 

(бензинске пумпне станице и др.) изузев 
објеката из тачке 2. овог закључка, 
6) рад трговачким центрима и субјектима коју 
послују у оквиру трговачког центра изузев 
апотека и субјеката чија је претежна дјелатност 
трговина прехрамбеним производима као и 
субјеката који послују у просторима који имају 
засебан улаз у односу на улаз трговачког центра 
без обзира на врсту дјелатности коју обављају, 
7) рад привређивачима игара на срећу, осим 
привређивачима интернет игара и лутријских 
игара на срећу, осим класичне томболе, 
8) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присутво више 
лице у истом простору  
2. Угоститељи коју послују у угоститељском 
објекту за смјештај могу без временског 
ограничења пружати услуге смјештаја а услуге 
исхране и пића пружати у периоду од 06.00 до 
22. часа само гостима којима пружају услуге 
смјештаја. 
3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године 
обуставља се васпитно-образовни рад у 
просторијама основних и средњих школа уз 
организовање наставе на даљину коришћењем 
средстава електронске комуникације. 
4. у периоду од 29.03 до 05.04.2021. године 
школе страних језика и удружења 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 заштитну 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 
затвореном простору у зависности од 
дјелатности која се обавља. 
6. 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. 

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

1) дјеца млађа од 7 година живота, 
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2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 
3) лица која обављају физичку, спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 
8. 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.  
9. Изузетно од тачке 1. подтачка 5. од 29.03 до 
05.04.2021. године у периоду од 06.00 до 22.00 
часова дозвољава се вршење услуге доставе 
хране и пића као и шалтерска продаја хране и 
пића без могућности конзумирања унутар и 
испред угоститељског објекта. 
10. До 05.04.2021. године забрањује се продаја 
алкохолних пића свим привредним субјектима у 
периоду од 22.00 до 06.00 часова. 
11. До 29.03.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова драгостори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје. 
12. Од 29.03. до 05.04.2021. 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 29.03. до 05.04.2021. годинеу 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:02-85-48/21 од 21.03.2020. 
године. 
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21. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 

 
                        КОМАНДАНТ ШТАБА 

        Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
НАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 13. став (1) тачка 1. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, број 91/16), тачке 
22. Упутства о начину и поступку успостављања 
и спровођења система финансијског управљања 
и контроле (Службени гласник Републике 
Српске, број 99/17), члана 79. Статута општине 
Костајница (Службени гласник општине 
Koстајница, број 5/16, 5/17 и 13/19), Начелник 
општине доноси  

 
ОДЛУКУ 

о именовању Радне групе за успостављање 
и развој система финансијског управљања и 

контроле у Општинској управи општине 
Костајница 

 
I 
 

Именује се Радна група за 
успостављање и развој система финансијског 
управљања и контроле и доношење Стратегије 
управљања ризицима у Општинској управи 
општине Костајница, у саставу: 
 
1. Мирјана Костадиновић, предсједник, 
2. Мирјана Крњајић, замјеник предсједника, 
3. Свјетлана Бајалица, члан, 
4. Љиљана Слијепчевић, члан, 
5. Горан Милијевић, члан, 
6. Александар Пашић, члан, 
7. Тања Деветак, члан. 

 
I 

II 

Задатак Радне групе је да организационо 
успостави адекватан систем финансијског 
управљања и контроле и донесе Стратегију 
управљања ризицима у Општинској управи 
општине Костајница. 

 
III 

У циљу успостављања финансијског управљања 
и контроле у Општинској управи општине 
Костајница, неопходно је да Радна група 
изврши: 
-самопроцјену пет елемената финансијског 
управљања и контроле утврђених чланом 6. 
Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске, 
-одређивање визије, мисије (разлога постојања 
субјекта и дјелатности субјекта), и циљева 
Општинске управе општине Костајница, 
-попис пословних процеса који се спроводе у 
Општинској управи општине Костајнциа, 
-опис пословних процеса који се спроводе у 
Општинској управи општине Костајница, 
-састављање књиге пословних процеса и 
процедура које се спроводе у Општинској 
управи општине Костајница, 
-идентификовање и процјена ризика и 
одређивање начина управљања ризиком, те 
израдити стратегију управљања ризицима 
Општинске управе општине Костајница, 
-анализу постојећих и одређивање потребних 
додатних или непотребних контрола, 
-доношење и праћење спровођења плана за 
отклањање недостатака унутрашњих контрола 
Општинске управе општине Костајница. 

 
IV 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 

 
Број:02-020-477/21 
Датум:29.03.2021. год. 

 
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
 

.

___________________________________________________________________________________ 
 

С А Д Р Ж А Ј 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Закључак о обавезном спровођењу мјера за рeаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID-19) на подручју општине Костајница....................................................................................................1 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одлука о именовању Радне групе за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле 
у Општинској управи општине Костајница 



29.03.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 11,   стр. 4 

 
 
ТИРАЖ: 10 примјерака 
ШТАМПА:Општина Костајница 

 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Свјетлана Бајалица, дипл. правник



 
 

 


