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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 9/21 
 
 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-41/21. 
Датум: 11.03.2021. 

  

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: 70-1/21 од 11.03.2020 а 
на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 12.03.2021. 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 
Републике Српске и заштите и спасавања 
становништва до18.03.2021. године 
забрањујусе: 

1) забрањују се сва јавна окупљања у групама 
већим од 50 лица, 

2) 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 сличним облицима организовања) 

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

2. 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. 

3. 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 „Инсттитут 
за јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштите маске на отвореном 
простору. 

4. Изузетно од тачке 2., 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. 

5. 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.  

6. До 18.03.2021. године ограничава се радно 
вријеме од 06.00 до 22.00 часа свим врстама 
угоститељских објеката за исхрану и пиће без 
обзира да ли послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна 
дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти 
за смјештај и др.) 

7. До 18.03.2021. године ограничава се радно 
вријеме у периоду од 06.00 до 22.00 часа свим  
привређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

8. До 18.03.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова драгостори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје. 

9. До 18.03.2021. године ограничава се број 
присутних особа у угоститељским објектима на 
начин да се број истих одређује у складу са 
важећим препорукама ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ с тима да се 
присуство на једној етажи угоститељског 
објекта ограничава на максимално 50 
посјетилаца. 
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10. До 18.03.2021. 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.  

11. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност је дозвољено обављање дјелатности 
дужни су исту организовати уз обавезно  
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ за спрјечавање појаве и ширења 
ЦОВИД 19 болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 
позоришта, музеји и сл.) 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 прописане 
физичке дистанце и 

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

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

14. 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. 

15. Правни субјекти као и републички органи 
управе, органи јединица локалне самоуправе и 
остали субјекти који врше јавна овлашћења 
трају организовати рад од куће за раднике за 
послове за које је то могуће. 

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

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

18. 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. 

19. 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:02-85-38/21 од 05.03.2020. 
године. 

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

 
                        КОМАДАНТ ШТАБА 

      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-279/21. 
Датум:01.03.2021. 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, и 36/19), 
ичлана79. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19 ) а у вези са Споразумом о 
реадмисији потписаним између Босне и 
Херцеговине и Европске уније у циљу 
имплементације пројекта „Подршка систему 
прихвата и интеграције држављана Босне и 
Херцеговине који се враћају по основу 
Споразума о реадмисији“ број: 001-41-3-1622-
15/20МА од 07.10.2020. године, начелник 
општине доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Локалног тима за реадмисију на 
подручју општинеКостајница 

 
1. Именује се Локални реадмисиони тим за 
спровођење процеса реадмисије (поновног 
прихвата) лица из Босне и Херцеговине која 
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бораве без дозволе на подручју Европске уније, 
а према Споразуму о реадмисији потписним 
између Босне и Херцеговине и Европске уније у 
сљедећем саставу: 

 
1.Александар Пашић – предсједник, 
представник Општинске управе општине 
Костајница, 
2. Горан Басрак - члан, представник Полицијске 
станице Костајница, 
3. Марко Чолић – члан, представник ЈУ Завод за 
запошљавање – Биро Костајница, 
4. Мухарема Мујчић – члан, представник ЈУ 
Центар за социјални рад Костајница, 
5. Душко Родић – члан, представник ЈЗУ Дом 
здравља Костајница. 

 
2. Задатак тима је да у сарадњи са надлежним 
институцијама из Републике Српске и БиХ, 
пружи адекватну помоћ у рјешавању питања 
реадмисије лица из БиХ која бораве на подручју 
Европске уније.  
Дужност локалног тима за реадмисију је да 
врши активност на техничком оснаживању, 
присуствује обукама за израду Локалних 
акционих планова и писање пројектних 
приједлога. Укљученост Локалног тима за 
реадмисију кроз финансирање обнове 
стамбених јединица по моделу социјалног 
становања у заштићеним условима, по 
унапријед одређеним условима и критеријима, 
за стамбено збрињавање држављана БиХ који се 
враћају у БиХ по основу Споразума о 
реадмисији. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 
 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
          Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-284/21. 
Датум:01.03.2021. 

 
На основу члана 10. Одлуке о оснивању 
привредног савјета општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костјница“ 
број:7/17) и члана 60. Статуа општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19 ), начелник 
општине доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Привредног савјета 
општине Костајница 

 
Члан 1. 

 
За чланове Привредног савјета општине 
Костајница, именују се: 

 
1. Никола Јањетовић, начелник општине, 
предјседник привредног савјета 
2. Мирјана Костадиновић, одјељење за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности, 
3. Александар Пашић, виши стручни 
сарадник за развој и односе с јавношћу,  
4. Богдан Станисављевић,  представник 
сектора прераде дрвета, 
5. Маријана Бучевац, представник сектора 
текстила, 
6. Марко Марин, представник сектора метала, 
7. Предраг Згоњанин, представник сектора 
пољопривреде и производње хране,  
8. Мирко Дејановић, представник сектора 
транспортних услуга, 
9. Рајко Гаћеша, представник сектора 
угоститељства, 
10. Жељка Дрљић, представник сектора 
трговине, 
11. Жељко Џаић, представник Удружења 
предузетника, 
12. Владимир Ћопић, директор КП 
„Комунално“ 
13. Душко Гак – представник предузетника 
регистрованих на пијаци 
14. Александар Зец – представник сектора 
занатства 
15. Зоран Шиљак – представник сектора 
грађевинарства. 
  

Члан 2. 
За секретара Привредног савјета опшине 
Костајница именује се Александар Пашић, 
представник општинске управе Општине 
Костајница. 

 
Члан 3. 

Задатак привредног савјета је да обезбјеђује и 
унапређује јавно-приватни дијалог кроз 
непосредну сарадњу скупштинских ограна, 
начелника општине и привредних субјеката. 

 
Члан 4. 

Активности Привредног савјета су: 
- Организује конференције и тематске 
сједнице у којој учествују привредни субјекти 
регистровани на подручју општине Костајница; 
- Координира рад органа локалне 
самоуправе са привредним субјектима; 
- Учествује у изради стратегија и других 
аката којима се дефинишу циљеви и мјере 
унапређења локалног економског развоја; 
- Даје препоруке приликом израде буџета 
општине Костајница, у дијелу који се односи на 
средства намијењена подстицају привредних 
активности; 
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- Прати и учествује у активностима 
усмјереним ка промоцији општине Костајница и 
њених привредних потенцијала; 
- Организује рад одбора, као ужих стручних 
тијела по привредним дијелатностима, која 
имају консултативну улогу у циљу унапређења 
привредне активности; 
- Покреће иницијативе за унапређење 
пословног амбијента и отклањање 
административних баријера; 
- Сарађује са истим или сличним тијелима 
других општина и градова, републичким и 
државним органима и институцијама по 
питањима међусобне размјене искустава и 
јачања привредње сарадње; 
- Покреће иницијативе за унапређење 
сарадње органа, установа, служби и јавних 
предузећа чији је оснивач општина Костајница и 
привредних субјеката и републичких органа, 
организација и установа на подручју општине 
Костајница; 
- Разматра и друга питања која обухватају 
мјере и активности за стварање бољих услова за 
привређивање. 

 
Члан 5. 

Мандат чланова Привредног савјета је четири 
године. 
Чланови Привредног савјета не могу примати 
накнаду за свој рад. 
 

Члан 6. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи рјешење број: 02-020-915/17 од 13.07.2017. 
године. 

 
Члан 7. 

Рјешење 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:02-020-380/21 
Датум: 11.03.2021.године 

 
На основу члана 59. и 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 
60. и 79. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“,бр. 
5/16, 5/17 и 13/19), Начелник Општине 
Костајница, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за обилазак објеката 4, 5. 

и 6.  категорије 
 

 
1. Именује се Комисија за обилазак објеката 4, 
5. и 6. категорије на подручју општине 
Костајница у саставу: 

 
1. Данијела Бундало, дипл. просторни планер 
– предсједник, 
2. Љубиша Бошчанин, дипл. инж. 
грађевинарства – члан 
3. Мирсад Ковачевић, грађевински техничар 
– члан. 
 
2. Задатак именоване Комисије је да обиђе 
објекте 4, 5. и 6. категорије и састави извјештај 
о истима. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

   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 
Рјешење о именовањуЛокалног тима за реадмисију на подручју општине Костајница..................................2 
Рјешење о именовању чланова Привредног савјета општине Костајница........................................................3 
Рјешење о именовању Комисије за обилазак објеката 4, 5. и 6. категорије......................................................4 
 
ТИРАЖ: 10 примјерака 
ШТАМПА:Општина Костајница 
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Свјетлана Бајалица, дипл. правник, 





 
 

 


