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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 3/21 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-17/21. 
Датум:20.01.2021. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 
46/17),), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19) и члана 79. Статута 
општине Костајница, („Службени гласник 
општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), 
Општински штаб за ванредне ситуације дана 
20.01.2021. године  доноси сљедећу:   

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Настава у Основној школи „Петар Мећава“ 

Костајница ће се 21. и 22. 01.2021. године 

одвијати на даљину, а комуникација са 

ученицима електронским путем. 

2. Учeници из подручне школе Петриња ће 

похађати друго полугодиште ове школске 

године у Централној школи „Петар Маћава“ у 

првој смјени. 

3. Продужава се обустава рада ЈУ 

Средњошколски центар Костајница која је у 

обавези да у договору и инструкцијама са 

Министарством просвјете и културе у Влади 

Републике Српске обезбиједи  одвијање наставе 

на даљину. 

4. Продужава се обустава рада ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“. 

5. Наредба ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 
КОМАНДАНТ ШТАБА 

                     Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-18/21. 
Датум:23.01.2021. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 
46/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута 
општине Костајница, („Службени гласник 
општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), 
Општински штаб за ванредне ситуације на 
сједници одржаноја дана 23.01.2021. године  
доноси сљедећу:   

 

О Д Л У К У  

 

1. Општински штаб за ванредне ситауција 

након консултација са Савјетом родитеља 

ученика основнне школе „Петар Мећава“ и 

полазника ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко доноси 

Одлуку да се од понедјељка 25.01.2021. започне 

са одвијањем редовног наставног процеса у 

Основној школи „Петар Мећава“ Костајница и 

да Клуб за дјецу Кестенко од понедјељка 

25.01.2021. године започне са радом. 

 

2. Учeници из подручне школе Петриња 

друго полугодиште ове школске године ће 

похађати у Централној школи „Петар Маћава“ у 

првој смјени. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 
КОМАДАНТ ШТАБА 

                    Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број:02-85-25/21 
Датум:28.01.2021. године 

 
На основу члана 45. тачка б), г) и з) 

Закона о заштити и спашавању у ванредним 
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ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12 и 46/17) и Одлуке о 
проглашењу ванредног стања на подручју 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број 18/20), Општински 
штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној 28.01.2021. године, доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Костајница се упознао са Извјештајем 
о процијењеној штети на згради Општинске 
управе Општине Костајница у Улици 
Светосавска, број 11. и са Извјештајем о 
процијењеној штети на згради „Магистрата“ у 
Улици Светосавска број 21. који је сачинила 
Комисија за процјену штета на грађевинским 
објектима насталих од земљотреса на подручју 
општине Костајница – Тим 1.  

 
2. Увидом у обрасце, број:1-001 и број:1-019 на 
којим су евидентиране штете на грађевинским 
објектима из тачке 1. овог Закључка, утврђено је 
да исти нису за употребу, те се налаже хитно 
исељавање запослених Општинске управе из 
зграде Општинске управе у Улици Светосавска 
број 11. и запослених институција из зграде 
„Магистрата“ у Улици Светосавска, број 21. 

 
3. Задужује се начелник Општине Костајница да 
пронађе одговарајуће пословне просторије за 
смјештај институција које су се налазиле у ова 
два објекта оштећена од посљедица земљотреса 
(Општинска управа Костајница, ЈУ Центар за 
социјални рад Костајница, ЈУ Туристичка 
организација општине Костајница, Пореска 
управа, Фонд ПИО, Биро Костајница, Борачка 
организација општине Костајница, Црвени крст 
Костајница, КУД „Поткозарје“ и дјечја 
причаона). 

  
4. Начелник општине Костајница ће у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине провести јавну набавку закупа 
пословних просторија за потребе рада 
општинских и републичких институција и 
закључити уговоре. 
5. Финансијска средства потребна за провођење 
набавке из тачке 4. овог закључка обезбједиће 
се из средстава Фонда солидарности Владе 
Републике Српске намијењених за санацију 
штета од земљотреса. 

 
6. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
                     КОМАНДАНТ ШТАБА 
              Никола Јањетовић, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ  
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број:02-85-26/21 
Датум:28.01.2021. године 

 
На основу члана 45. тачка б), г) и з) 

Закона о заштити и спашавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12 и 46/17) и Одлуке о 
проглашењу ванредног стања на подручју 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број 18/20), Општински 
штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној 28.01.2021. године, доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1.Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Костајница се упознао са Извјештајем 
о процијењеној штети на згради у којој је 
смјештено Јавно предузеће „Радио Костајница“ 
и дио општинске управе Општине Костајница у 
Улици Светосавска, број 6., који је сачинила 
Комисија за процјену штета на грађевинским 
објектима насталих од земљотреса на подручју 
општине Костајница – Тим 1.  

 
2. Увидом у образац, број:1-002 на којем су 
евидентиране штете на грађевинском објекту из 
тачке 1. овог Закључка, утврђено је да исти није 
за употребу, те се налаже хитно исељавање 
запослених Радија Костјаница и запослених 
Општинске управе из зграде у Улици 
Светосавска број 6.  

 
3. Задужује се начелник Општине Костајница да 
пронађе одговарајуће пословне просторије за 
смјештај институција које се налазе у објекту из 
тачке 1. овог Закључка. 

  
4. Начелник општине Костајница ће у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине провести јавну набавку закупа 
пословних просторија за потребе рада Радија 
Костајница. 
5. Финансијска средства потребна за провођење 
набавке из тачке 4. овог закључка обезбједиће 
се из средстава Фонда солидарности Владе 
Републике Српске намијењених за санацију 
штета од земљотреса. 

 
6. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“. 
 

   КОМАНДАНТ ШТАБА 
    Никола Јањетовић, ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-33/21. 
Датум: 01.02.2021. 
 

На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 
Закона о заштити и спасавању у ванредни 
мситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(''Службени гласник РепубликеСрпске'', 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: 67-1/21 од 01.02.2020 а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 01.02.2021. 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 до 22.02.2021. године забрањују 
се: 

1) забрањују се сва јавна окупљања у групама 
већимо д 50 лица, 

2) музика уживо у угоститељским објектима за 
смјештај, исхрану и пиће,  

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

2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 
заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) 
и придржавају се заштитне мјере физичког 
растојања од два метра, 

2) у затвореним просторијама да се поред 
ношења заштитне маске и одржавања физичког 
растојања од два метра, придржавају упутстава 
Иниститута за јавно здравство Републике 
Српске за боравак у затвореном простору у 
зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. Обавезе 
ношења заштитне маске изузетасу: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лицаса инвалидитетом и дјецасасметњама у 
развоју, 

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

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

1) услуг епружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

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

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

5. До 22.02.2021. године ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и 
пиће од 06.00 до 22.00 часа: 

1) 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.) 

2) привређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

6. До 22.02.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова забрањује се продаја алкохолних 
пића свим привредним субјектима. 

7. До 22.02.2021. године дозвољавају се 
такмичарске активности спортских организација 
и спортиста искључиво без присуства публике 
уз поштовање свих епидемиолошких мјера које 
је прописао Институт за јавно здравство 
Републике Српске. 

8. Субјекти којима 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. 

9. 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. 
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10. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних простора у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

11. 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. 

12. 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. 

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

14. 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)    

15. 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:02-85-19/21 од 15.01.2020. 
године. 

16. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 
 
        КОМАНДАНТ ШТАБА 
   Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-133/21 
Датум: 01.02.2021.године 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 
22. став (1) тачка б) подтачка 17) Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
121/12 и 46/17), тачке 12. и 13. Упутства о 
јединственој методологији за процјену штета од 
елементарних непогода („Службени гласник 
Републике Српске“, број:16/04), 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 стручне Комисије за процјену 
штете настале у пословним објектима и 

привредним субјектима од земљотреса на 
подручју општине Костајница - Тим 1 
 

1. Именује се стручна Комисија за процјену 
штете настале у пословним објектима и 
привредним субјектима од земљотреса на 
подручју општине Костајница - Тим 1, у 
саставу: 

 
1. Александар Ивановић, 
дипл.инж.грађ.-предсједник, 
2. Данијела Бундало, дипл.просторни 
планер – члан, 
3. Анђелко Ераковић, професор одбране 
и заштите- члан. 

 
2. Координатор стручне комисије је Љубиша 
Бошчанин, дипл.инж. грађ. – представник 
општине Костајница.  

 
3. Задатак именоване Комисије је да обиђе све 
пословне објекте и привредне субјекте на 
територији општине Костајница, попише штету 
у истима узроковану земљотресом који се десио 
29.12.2020. године, те попуни обрасце у складу 
са Упутством о јединственој методологији за 
процјену штета од елементарних непогода. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу одмах и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
       Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК  
02-020-113/21. 
Датум: 30.01.2021. 

 
На основу члана 59. Закона о локално 

јсамоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16, 36/19) и члана 79. Статута 
општине Костајница, („Службени гласник 
општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), 
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начелник општине Костајница дана 30.01.2021. 
године  доноси сљедећу 

 
О Д Л У К У  

опроглашењу Дана жалости  
 

I 
Дан 31.јануар 2021. године (недјеља)  

проглашава се Даном жалости на подручју 
општине Костајница због смрти Д.Б и Н.Г који 
су трагично настрадили 30. јануара 2021. године  

 
II 

Дан жалости ће се обиљежити спуштањем 
застава на пола копља испред зграде општине 
Костајница, јавним предузећима, јавним 
установама и свим огранизацијама, предузећима 
и друштвима на подручју општине Костајница. 

 
III 

На дан жалости на јавним мјестима неће се 
одржавти програми јавног и забавног карактера 
и неће се емитовати музика у угоститељским 
објектима.  

Обавеза електронских медија са подручја 
општине Костајница је да своје програмске 
садржаје прилагоде Дану жалости. 

 
IV 

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

 
                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-119/21. 
Датум: 29.01.2021. 

 
На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 
46/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута 
општине Костајница, („Службени гласник 
општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), 
начелник општине Костајница а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације дана 
29.01.2021. године  доноси сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К  

о умањењу економске цијене услуге 
Јавне предшколске установеКлуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница 
 

I 
Корисници услуга Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу “Кестенко” Костајница 

чија дјеца нису боравила у предшколској 
установи, усљед ситуације изазване 
земљотресом, а имају закључене уговоре о 
боравку дјетета у предшколској установи 
ослобађају се плаћања економске цијене у 
износу од 100% за боравак дјетета у 
предшколској установи за мјесец јануар 2021. 
одине 

II 
Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“.  

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Никола Јањетовић, дипл.ек. ср. 

 
Република Српска 
Општина Костајница 
Начелник 
Општинска управа 
Одјељење за општу управу 
Одсјек за просторно уређење, грађење, 
стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине 
Број: 03-372- 02/21 
Дана: 26.01.2021. године 
-------------------------------------------------------------- 

 
О Г Л А С 

 
Одсјек за просторно уређење, грађење, 

стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине, Одјељењеза општу управу, на 
основу Рјешења бр.: 03-372-02/21 од 26.01.2021. 
године извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу бр. 01/21, упис заједнице 
етажних власника за управљање зградом у 
Улици Васе Пелагића, број: 1 (улаз 1) са 
сљедећим подацима: 

 
Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Улица Васе Пелагића, број: 1 (улаз1), 
Оснивачи зграде 12 етажних власника; 70320 
Управљање зградом за рачун етажних власника; 
У правном промету закључује уговоре и обавља 
друге послове правног промета, иступа 
самостално и без ограничења, у оквиру своје 
дјелатности, а за обавезе  преузете у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином којом заједница располаже; Обавезе 
које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде одговарају  
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде; 

Заједницу заступа Тамара Зрнић 
предсједник скупштине самостално и без 
ограничења. 
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   Шеф Одсјека 
Данијела Бундало, дипл. прост. планер. ср. 
 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
Одсјек за просторно уређење, грађење, 
стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине 
Број: 03-372- 04/21 
Дана: 04.02.2021. године 
-------------------------------------------------------------- 

 
О Г Л А С 

 
Одсјек за просторно уређење, грађење, 

стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине, Одјељење за општу управу, на 
основу Рјешења бр. 03-372-04/21 од 04.02.2021. 
године извршило је, у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу бр. 02/21, упис Заједнице 
етажних власника за управљање зградом у 

улици Ватрогасна, број: 2, са сљедећим 
подацима: 

 
Назив и сједиште: Заједница за 

управљање зградом улица Ватрогасна, број: 
2, Оснивачи зграде 4 (четворо) етажних 
власника; 70320 Управљање зградом за рачун 
етажних власника; У правном промету 
закључује уговоре и обавља друге послове 
правног промета, иступа самостално и без 
ограничења, у оквиру своје дјелатности, а за 
обавезе  преузете у правном промету одговара 
цјелокупном својом имовином којом заједница 
располаже; Обавезе које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде 
одговарају  супсидијарно оснивачи и чланови 
заједнице до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде; 

Заједницу заступа: Владо Јованић, 
предсједник Управног одбора, самостално и 
без ограничења. 

 
   Шеф Одсјека 
Данијела Бундало, дипл. прост. планер. ср  
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