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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 10/21 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-43/21 
Датум:19.03.2021. год. 
 
На основу члана 22. став 1. тачка а) алинеја 1. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 121/12 и 46/17 ) и члана 78. Статута  
Општине  Костајница (''Службени гласник 
општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница нa сједници, 
одржаној дана 19.03.2021. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ  КОСТАЈНИЦА 

 
I 

1) Овом Одлуком, у складу са Законом о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
121/12 и 46/17) - у даљем тексту Закон ) и 
усвојеном Процјеном угрожености, утврђује се 
Систем Цивилне заштите општине Костајница (у 
даљем  тексту –Систем ЦЗ општине). 
 
2) Систем ЦЗ општине је плански организован дио 
јединственог система заштите од природних и 
других несрећа и обухвата: учешће грађана, 
предузећа и других правних лица, 
професионалних служби, организација и 
удружења у заштити и спашавању људи и 
материјалних добара и животне средине од 
елементарних непогода и других несрећа већих 
размјера. 

 
3) Систем ЦЗ општине и друге дјелатности 
заштите су хуманитарне и невојне природе. 

 
II 

Заштита и спашавање организује се за процјењене 
профиле несрећа, као што су: 

 

-Природне непогоде које подразумијевају догађаје 
на које људски фактор не може утицати,  као што 
су: земљотреси, поплаве, олујни вјетар, град, 
снјежни наноси, суше, клизишта, масовне појаве 
људских, животињских и биљних болести; 
- техничко – технолошке несреће које 
подразумијевају догађаје који су измакли 
контроли човјека и изазване су непажњом човјека 
у обављању својих дјелатности или управљању 
средствима за рад и рад са опасним материјама; 
- друге несреће подразумијевају догађаје које 
проузрокује човјек својим активностима, као што 
су несреће у саобраћају, пожари и сл. 

 
III 

1) Цивилна  заштита Општине организоваће се у 
складу са чланом 57. Закона.  
2) Сви видови система ЦЗ општине заснивају се и 
изводе у складу са начелима међународног 
хуманитарног права и међународног права о 
заштити људи и материјалних добара од 
природних и других  несрећа као и преузетим 
међународним обавезама. 

 
IV 

- У општини Костајница организује се 
јединствен систем ЦЗ општине који, у складу са 
Процјеном  угрожености  људи и материјалних 
добара на подручју општине, обезбјеђује 
оптимално и рационално ангажовање свих 
расположивих  снага и средстава на задацима 
заштите  и  спашавања  становништва, 
материјалних и других  добара. 

V 
1) Задатке цивилне заштите обављају грађани, 
предузећа, привредна друштва и друга правна 
лица, органи управе, службе, јединице и 
повјереници цивилне заштите и друге 
хуманитарне и невладине организације и 
удружења грађана, на подручју општине. 

2) Заштита и спашавање људског живота има 
приоритет у односу на све друге заштите. 
 
3) У случају природне и друге несреће сви 
грађани су дужни помагати у складу са својим 
могућностима  и способностима. 
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VI 

Организовање, припремање и функционисање 
система цивилне заштите на територији општине  
заснива се на: 

- процјени угрожености од природних и других 
несрећа и процјени потреба и могућности за 
заштиту, спашавање и отклањање последица 
природних и других  несрећа; 
- досљедном провођењу превентивних мјера 
заштите утврђених прописима из области 
привреде и ванпривредних дјелатности од значаја 
за цивилну заштиту; 
- ангажовању предузећа, органа, служби и других 
правних лица са расположивим људским и 
материјално – техничким потенцијалима, која у 
оквиру своје редовне дјелатности обезбјеђују 
провођење неких од утврђених мјера  цивилне  
заштите; 
- досљедном спровођењу личне и узајамне 
заштите кроз организовано учешће грађана; 
- мобилности јединица специјализоване намјене, 
на свим нивоима на подручју града – општине, 
ради бржег и успјешнијег  интервенисања  и  
- остваривању потпуне сарадње свих носиоца 
припрема на подручју града – општине и сарадње 
са сусједним општинама. 

 
VII 

1) На основу чл. 23. Закона и Процјене 
угрожености општине одређују се носиоци 
послова и задатака у провођењу мјера цивилне 
заштите на подручју општине, и то: 

- Узбуњивање: Служба осматрања и 
обавјештавања,  
- Склањање људи и материјалних добара: 
повјереници цивилне заштите одређени на 
територијалном и производном принципу,  
- Збрињавање угрожених и настрадалих: 
општинска организација Црвеног крста, 
општинска служба за социјални рад, 
велетрговачке фирме, хотелско – угоститељска 
предузећа, школе, 
- Прва медицинска помоћ: ЈЗУ Дом здравља 
Костајница, 
- Заштита и спашавање од пожара: Добровољно 
ватрогасно друштво (ДВД) општине и предузећа  
- Заштита и спашавање из рушевина, 
рашчишћавање рушевина и саобраћајница: 
грађевинска предузећа за високо и ниско -  градњу 
са подручју општине , 
- радиолошко-хемијска и биолошка заштита, 
заштита животне околине, хигијенско – 
епидемиолошка заштита: Јединица цивилне 
заштите специјализоване намјене и хигијенско 

епидемиолошка служба здраствених  установа, 
комунална инспекција,  
- Заштита и спашавање на води и под водом: ДВД 
и риболовно друштво „Мрена“, 
- Заштита и спашавање животиња и намирница 
животињског поријекла: Ветеринарске станице 
односно ветеринарске амбуланте, 
- Заштита биља и биљних производа: ЈПШ „Шуме 
РС“ а.д., Шумска управа Костајница, самостални 
стручни сарадник за воћарство и развој 
пољопривреде, 
- Асанација: ЈП Комунално а.д. Костајница, ЈЗУ 
Дом здравља Костајница, 
- Снабдијевање прехрамбеним артиклима, 
горивом и мазивом, ел. енергијом: ОО Црвеног 
крста Костајница, бензинске пумпе, 
Електрокрајина а.д. Пословна јединица 
Костајница. 
 
2) На извршавању задатака и провођењу мјера 
цивилне заштите  могу се ангажовати и друга 
предузећа и правна лица која обављају дјелатност  
од  значаја за цивилну заштиту. 
 

VIII 
1) Јавне установе из области образовања, науке и 
културе, здравства, угоститељства, јавне установе 
као и друга правна лица у којима се окупља и 
борави већи број људи дужна су спроводити 
одговарајуће припреме, доносити планове 
заштите и упознати своје раднике са планираним  
активностима и мјерама цивилне заштите. 

2) Наведене установе су дужне да на видним 
мјестима истакну упозорења и упутства  за 
поступање у појединим профилима опасности 
(обавезно за опасност од земљотреса и пожара). 
 

IX 
1) За обављање одређених послова у припремном 
периоду, за заштиту и спашавање, те за 
руковођење акцијама цивилне заштите, на 
подручју Општине формираће се Општински 
штаб цивилне заштите, као стручно – оперативни 
орган. 

2) Организација општинског штаба цивилне 
заштите утврдиће се у складу са Процјеном 
угрожености територије Општине, материјалним  
и  кадровским могућностима и у складу са 
оквирном шемом организације штаба цивилне 
заштите у општини. 

 
X 

Поред послова и задатака из члана 45. Закона, 
Општински  штаб  цивилне  заштите врши и 
следеће послове: 
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- Преко средстава јавног информисања 
обавјештава становништво и јавност о стању на 
угроженом подручју, 

- Наређује повјереницима цивилне заштите да 
предузму активности на заштити и спашавању 
људи  и материјалних добара, 

- Наређује ангажовање снага и средстава цивилне 
заштите са неугроженог подручја Општине на 
угрожено подручје општине, 

- По наређењу Републичког штаба  цивилне 
заштите ангажује снаге и средства цивилне 
заштите на угрожено подручје друге општине, 

- Разматра  приједлоге докумената из области 
цивилне заштите које доноси  Начелник Општине 
и  скупштине  општине,  

- Разматра стање припрема, организованости, 
опремљености и оспособљености служби, органа 
и јединица цивилне заштите на подручју Општине 
и у вези са тим заузима одређене ставове, даје 
мишљења и приједлоге, 

- Разматра приједлог финансијског плана за 
потребе развоја, опремања и оспособљавања 
цивилне заштите, те прати и  анализира остварење 
истог. 

- У складу са одредбама члана 9. став 1. и члана 
10. став 1. Закона, на извршавању задатака 
цивилне заштите наређује ангажовање грађана из 
непосредне близине угроженог подручја. 

XI 

Када испољавање природне или друге несреће, на 
дијелу (цјелини) територије општине превазиђе 
могућности супростављања одређених носиоца 
активности и захтијева организацију и одговор 
ван уобичајених услова Начелник општине 
проглашава стање природне или друге несреће и 
наређује употребу снага цивилне заштите, 
привредних друштава и других правних лица на 
подручју општине. 

XII 

1) У складу са одредбама члана 49. Закона и 
процјеном угрожености, повјеренике цивилне 
заштите на територији општине именује начелник 
општине. 

2) Повјеренике цивилне заштите у предузећима, 
службама, установама и другим правним лицима у 
складу са сопственом процјеном  и општим актом  
одређују надлежни органи наведених  субјеката. 

XIII 

1) Јединице цивилне заштите ће се формирати, 
опремити и оспособити за брзо и ефикасно 
дјеловање, што подразумијева реалне процјене 
нивоа формације, попуну млађим и стручним  
припадницима и обезбијеђење одређене 
материјалне формације.  

2) Јединице цивилне заштите формираће се као 
јединице специјализоване и опште намјене. 

XIV 

1) У складу са усвојеном Процјеном угрожености  
општине и чланом 110. и 111. Закона на нивоу 
општине формираће се јединице специјализоване 
намјене као општинске јединице. 

2) Општинске јединице специјализоване намјене 
формирају се уз помоћ предузећа, установа и 
правних лица из тачке 7. ове Одлуке и то : 

- За заштиту од пожара,  

- За прву медицинску помоћ,       

- За радиолошко – хемијску и биолошку заштиту,   

- За асанацију терена,                     

- За заштиту и спашавање из рушевина,   

- За заштиту и спашавање животиња,      

- За збрињавање људи, 

- За заштиту од поплава и несрећа на води и под 
водом.          

3) Општинске јединице опште намјене формираће 
се у свим насељеним мјестима на подручју 
општине, у складу са процјеном угрожености, 
потребама  и  кадровским  могућностима. 

XV 

1) Јединице цивилне заштите из тачке 14. ове 
Одлуке формираће се и попунити људством и 
материјално – техничким средствима првенствено 
користећи сопствене изворе попуне, а недостајући 
дио људства и материјално – техничких средстава 
обезбиједиће се преко надлежних општинских  
органа. 

2) У смислу одредби ове тачке, као и тачке 14. ове 
Одлуке подразумијевају се све активности и 
послови до момента извршења мобилизације 
јединица цивилне заштите, када послове 
руковођења  истим  преузима Општински штаб 
цивилне заштите. 

XVI 

Предузећа, установе и правна лица ће донијети 
своје одлуке о одређивању повјереника, 
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образовању служби и јединица цивилне заштите у 
складу са сопственом процјеном, одредбама 
Закона и овом Одлуком у року од два мјесеца од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

XVII 

За реализацију ове Одлуке и упознавање носиоца 
задатака из ове Одлуке задужује се служба 
цивилне заштите општине Костајница . 

 

XVIII 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите Општине Костајница, од 06.08.2002. 
године, број: 08-81-112/02 . 
 

XIX 

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

-  

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-44/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
- На основу члана 22. став 1. тачка а) алинеја 2. 
Закона о заштити и спашавању у ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 121/12 и 46/17), члана 59. алинеа 10 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број: 97/16 и 36/19), члана 78. 
Статута Општине  Костајница (''Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина општине Костајница, на 
сједници одржаној 19.03.2021. године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О ПРОЦЈЕНИ УГРОЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ  НЕПОГОДЕ 

И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 
 

I 
Доноси се Процјена угрожености општине 
Костајница од елементарних непогода и друге 
несреће. 

 
II 

Саставни дио ове Одлуке је Процјена 
угрожености општине Костајница од 
елементарних непогода и дрге несреће. 
 

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

                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-45/21 
Датум:19.03.2021. год. 
 

На основу члана 22. став 1. тачка а) 
алинеја 4.  Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама (''Сл. гласник Републике 
Српске'', брoj:121/12 и 46/17)  и члана 59.став 1. 
тачка 10. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник Републике Српске'', брoj:97/16 и 36/19), и 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(''Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина општине  
Костајница на сједници, одржаној дана 19.03. 
2021. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦЕ 

 
I 

Овом одлуком оснива се Општински штаб за 
ванредне ситуације Општине Костајница. 
 

II 
Општински штаб за ванредне ситуације 

састоји се од команданта, замјеника команданта, 
начелника и чланова штаба како слиједи: 

 
- Командант штаба - Начелник Општине 
Костајница 
 
- Замјеник команданта штаба  - Предсједник СО 
Костајница 
 
- Начелник штаба - Самостални стручни сарадник 
за послове цивилне заштите 
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- Члан штаба за оперативно-планске послове – 
Самостални стручни сарадник за правне послове 
 
- Члан штаба за узбуњивање и осматрање – 
Припадник МУП-а ПС Костајница 
 
- Члан штаба за склањање људи и материјалних 
добара и спашавање из рушевина - Самостални 
стручни сарадник за стамбено-комуналне послове 
 
- Члан штаба за евакуацију - Повјереник службе 
ЦЗ Костајница  

 
- Члан штаба за заштиту од пожара, поплава и 
заштиту и спасавање на води - Командир ДВД 
Костајница 
 
- Члан штаба за прву медицинску помоћ - 
Директор ЈУ Дом здравља  
 
- Члан штаба за спашавање животиња и 
намирница животињског и биљног поријекла - 
Самостални стручни сарадник за пољопривреду 
 
- Члан штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих - Секретар ОО ЦК Костајница 
 
- Члан штаба за питања ангаж. МУП-а -Командир 
ПС Костајница 
 
- Члан штаба за асанацију терена и питања водо-
снабдијевања - Директор КП ''Комунално''а.д 
Костајница 
 
- Члан штаба за дистрибуцију енергената и 
замрачивање - Представник „Електрокрајине 
Костајница 
 
- Члан штаба за заштиту од експлозивних 
средставадстава заосталих из ратова - 
Представник ПС Костајница 
 
- Члан штаба за односес јавношћу - Службеник за 
односе са јавношћу. 
 

III 
Сједнице Општинског штаба и оперативни 

рад штаба ће се обављати у просторијама 
Скупштине општине Костајница. 

 
IV 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Општинског штаба 
цивилне заштите Општине Костајница коју је 
донио Начелник општине, број: 01-020-1308/02 од 
дана 01.10.2002. године, и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке број:01-020-1464/05 од дана 
26.10.2005.године, број:02-020-419/07 од дана 
23.03.2007.године и број: 02-020-443/07 од дана 
28.03.2007.године. 

 
V 

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

     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
               Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-46/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности ("Службени гланик Републике 
Српске " број: 91/15), члана 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 78. 
Статута Општине Костајница ("Службени гласник 
Општине Костајница " број: 5/16, 5/17 и 13/19) и 
члана 135. 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 19.03.2021. године, 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју 
општине Костајница за 2021. годину 

 
I 

Овом Одлуком одређује се стопа пореза на 
непокретности које се налазе на подручју 
Општине Костајница за 2021. годину у висини од 
0,10 %, а у складу са Законом о порезу на 
непокретности ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 91/15). 

 
II 

Непокретностима, у складу са Законом и 
овом Одлуком, сматра се земљиште са свим оним 
што је трајно спојено са њим, или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или 
испод земљишта. 

 
III 
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Пореска стопа за непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност износи 
0,10 %. 

Под непокретностима у којима се непосредно 
обавља производна дјелатност подразумјевају се 
објекти за производњу и објекти за складиштење 
сировина, полупроизвода и готових производа, 
уколико чине заокружену производну цјелину. 

 
IV 

Пореска управа утврђује пореску основицу 
на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама и карактеристикама 
непокретности из пријаве за упис у Фискални 
регистар непокретности. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

              Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-47/21 
Датум:19.03.2021. год. 
 
На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), и 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19) Скупштина  Општине 
Костајница, на сједници одржаној дана 19.03. 
2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности на 
подручју Општине Костајница по зонама за 

потребе утврђивања пореза на непокретности у 
2021. години 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се висина вриједности 
непокретности на подручју Општине   Костајница 
по зонама на дан 31.12.2020. године која ће бити 
кориштена у сврху утврђивања пореза на 
непокретности у 2021. години.  
 

II 

Непокретност у смислу члана 2. став 1. тачка 4. 
Закона о порезу на непокретности („Службени 
гласник Републике Српске“, број 91/15) и ове 
Oдлуке, представља земљиште са свим оним што 
је трајно спојено са њим или што је изграђено на 
површини земљишта, изнад или испод земљишта 
и подразумијева: земљиште (грађевинско, 
пољопривредно, шумско, индустријско и остало) 
и грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 
индустријски и други објекти). 

 
III 

1) За утврђивање вриједности непокретности из 
тачке II ове Одлуке територија Општине 
Костајница се дијели на зоне и то: 6 градских 
зона, остало градско грађевинско земљиште  и 1 
ванградску зону. 
2) Територијални обухват сваке градске зоне из 
подтачке 1) ове тачке се темељи на зонама 
утврђеним Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Костајница“, број 8/15). 
3) Територијални обухват осталог градског 
грађевинског земљишта обухвата: улицу Ранка 
Шипке од мостића до почетка насељног мјеста 
Петриња. 
4) Територијални обухват ванградске зоне 
обухвата насељена мјеста: Мракодол, Грдановац, 
Петриња, Тавија, Зовик, Подошка, Горња 
Слабиња, Календери, Побрђани, Гумњани и 
Мраово Поље. 
 

IV 
Висина вриједности непокретности на подручју 
Општине Костајница по зонама износи: 
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Редни 
број 

 

Врста      
зоне 

Назив зоне 
Ознак
а зоне 

Земљиште Објекти 
Грађевин. Пољоприв. Шумско Индустр. Остало Стамбене Цијена Пословни Индустр. Остали 

земљиште земљиште земљиште земљиште земљиште јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 
Општина 
Костајница, 
Зона 1 

1 35,00 7,29 9,5 14,40 9,5 843,75 759,38 1.350,00 337,50 843,75 

2 Зона 2 
Општина 
Костајница, 
Зона 2 

2 24,00 4,33 4,33 12,00 4,73 776,25 698,63 1.242,00 310,50 776,25 

3 Зона 3 
Општина 
Костајница, 
Зона 3 

3 19,68 2,5 2,5 12,00 4,73 742,50 668,25 1.188,00 297,00 742,50 

4 Зона 4 
Општина 
Костајница, 
Зона 4 

4 14,4 2,5 2,5 12,00 4,73 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

5 Зона 5 
Општина 
Костајница, 
Зона 5 

5 9,6 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

6 Зона 6 
Општина 
Костајница  
Зона 6 

6 4,8 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

7 Зона 7 
Остало 
грађевинско 
земљиште  

Ван 
зоне 

4,8 2,5 2,5 2,5 1,25 573,75 516,38 918,00 229,50 573,75 

 
8 
 

Зона 8 Ванградска зона 
Ван 
зоне 

1,00 0,57 0,74 0,49 0,24 550,00 500,00 570,00 200,00 550,00 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од објављивања у „Службеном гласнику 
Општине  Костајница “. 
 
            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                   Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-48/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 
На основу члана 9. став 3. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/15) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина  Општине Костајница, на 
сједници одржаној дана 19.03. 2021. године, 
доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о ослобађању плаћања пореза на 
непокретности за 2021. годину 

 
I 

Ослобађају се плаћања пореза на 
непокретности за 2021.годину порески 
обвезници уписани у Фискални регистар 
непокретности којима су стручне Комисије за 
процјену штета-категоризацију на грађевинским 
објектима насталих од земљотреса који је 
погодио подручје општине Костајница 
29.12.2020.године, утврдиле пети или шести 
степен категорије оштећења објекта, а порески 
обвезници чији су објекти категорисани 
четвртим степеном оштећења ослобађају се 
плаћања пореза за 2021.годину у износу од 50%. 

Порески обвезници из подтачке 1. ове 
Одлуке ослобађају се плаћања пореза за ону 
непокретност за коју је утврђен наведени степен 
оштећења. 

 
II 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                     Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-49/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 

 
На основу члана 22. став (1) и (2) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11, 100/17), члана 
17. Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за 
финансирање комуналних дјелатности 
заједничке потрошње у Општини Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 7/11, 11/11, 1/12, 3/12, 8/12, 4/13) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина Општине Костајница дана 
19.03.2021. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању вриједности бода за 

обрачунавање 
комуналне накнаде за 2021. годину 

 
I 

Утврђује се вриједност бода за 
обрачунавање комуналне накнаде за заједничку 
комуналну  потрошњу у износу од 0,001 КМ. 
 

II 
Обрачун комуналне накнаде по овој 

Одлуци вршиће се за 2021. годину. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

данa објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
 

                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                 Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-50/21 
Дана: 19.03.2021. године    
 

На основу члана 22. став (1) и (2) Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11, 100/17) и 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17, 13/19) Скупштина Општине 
Костајница дана 19.03.2021. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 

2021. годину 
 

I 
Обвезници комуналне накнаде, према 

Одлуци о утврђивању комуналне накнаде за 
финансирање комуналних дјелатности 
заједничке потрошње у Општини Костајница 
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(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 7/11, 11/11, 1/12, 3/12, 8/12, 4/13), којима су 
стручне Комисије за процјену штета-
категоризацију на грађевинским објектима 
насталих од земљотреса који је погодио 
подручје општине Костајница 29.12.2020.године 
утврдиле пети или шести степен категорије 
оштећења објекта ослобађају се плаћања исте за 
2021.годину. 
 

II 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за општу управу-Одсјек за просторно 
уређење, грађење, стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Костајница. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

данa објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-51/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 
На основу члана 80. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16, 
84/19), члана 97. став 3. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник Општине Костајница“, бр. 8/15, 5/19) и 
члана 78. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17, 13/19) Скупштина општине 
Костајница дана 19.03.2021. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице 
за израчунавање једнократне ренте 
на подручју Општине Костајница 

 
I 

Овом одлуком утврђује се просјечна 
коначна грађевинска цијена једног квадратног 
метра корисне површине стамбеног и пословног 
простора изграђеног на подручју општине 
Костајница у 2020. години, која ће служити као 
основица за израчунавање једнократне ренте 
код изградње, доградње и надоградње објеката у 
2021. години. 

 
II 

Утврђује се да просјечна коначна 
грађевинска цијена једног квадратног метра 

корисне површине стамбеног и пословног 
простора изграђеног на подручју општине 
Костајница у 2020. години износи 600,00 КМ и 
служи као основица за израчунавање 
једнократне ренте. 

 
III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању основице за 
израчунавање једнократне ренте на подручју 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број 4/20). 

 
IV 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Милош Штековић, правник,ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-52/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 
На основу члана 18. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
34/14), члана 96. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 8/15, 5/19) и члана 
78. Статута општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина општине Костајница дана 
19.03.2021. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене 
за обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта 
на подручју Општине Костајница 

 
I 

Овом одлуком утврђује се базна цијена за 
обрачун накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта док се не донесе 
Програм уређења грађевинског земљишта. 
Уколико за одређено подручје (зону) буде 
донесен Програм уређења грађевинског 
земљишта, базна цијена се неће примјењивати 
за то подручје. 

 
II 

На основу извршене анализе просјечне 
цијене на припремању и опремању грађевинског 
земљишта по једном m² те постојећег законског 
рјешења којим је предвиђено да се износ 
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накнаде утврђује по јединици корисне 
површине објекта који се гради на грађевинској 
парцели, утврђује се базна цијена по зонама, 
како слиједи: 
I зона, базна цијена...........................28,80 КМ/ m² 
II зона, базна цијена..........................24,00 КМ/ m² 
III зона, базна цијена.........................19,20 КМ/ m² 
IV зона, базна цијена........................14,40 КМ/ m² 
V зона, базна цијена............................9,60 КМ/ m² 
VI зона, базна цијена..........................4,80 КМ/ m² 

 
III 

Базна цијена за обрачун накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта из 
претходне тачке, примјењиваће се од 
01.04.2021. године, односно док Скупштина 
општине не донесе Програм уређења 
грађевинског земљишта. 

 
IV 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању базне цијене за 
обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта на подручју општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број 4/20). 

 
V 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-53/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 
На основу члана  4. став 1. а у вези са 

чланом 24б. Закона о административним 
таксама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) и 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17, 13/19) Скупштина Општине 
Костајница дана 19.03.2021. године, доноси 

 
О   Д   Л   У   К   У 

о општинским административним таксама 
 

I 
Одлуком о општинским административним 

таксама (у даљем тексту: Одлука) прописује се 
начин наплате административне таксе за списе и 
радње у управном поступку и другим управним 
стварима које се плаћају у Општинској управи 
Општине Костајница. 

 
II 

1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и 
висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, 
која је саставни дио ове Одлуке. 

 
2) Такса се може наплатити само ако је 
прописана таксеном тарифом. 
 

III 
1) Таксени обвезник (у даљем тексту: 
обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак 
покреће, односно обављају радње предвиђене 
таксеном тарифом. 
 
2) Ако за исту таксу постоје два или више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 
IV 

1) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 
обавезе. 
 
2) Такса се не плаћа за списе и радње који се 
воде по службеној дужности. 
 

V 
Ако се исправа за коју се плаћа такса по 

захтјеву странке издаје у два или више 
примјерака, за други и сваки наредни примјерак 
плаћа се такса како за препис или овјеру 
преписа. 

 
VI 

1) Службено лице које прима таксени 
поднесак дужно је поништити налијепљену 
таксу. 
2) Ако је такса уплаћена накнадно, поништава 
је службено лице органа које доноси рјешење 
или другу исправу за коју се плаћа такса. 
3) Такса се поништава штамбиљом 
„поништено“, а у случају да то није могуће-
такса се поништава потписом службеног лица 
из подтачке 1. и 2. ове тачке. 

 
VII 

1) У рјешењу или другој исправи за коју је 
такса плаћена мора се означити да је такса 
плаћена, у којем износу и по којем тарифном 
броју. 

 
2) У исправама које се издају без таксе мора 
се означити у коју сврху се издају и на основу 
којег прописа су ослобођени од плаћања таксе. 

 
VIII 

Ако обвезник не плати таксу за поднесак 
који није таксиран, орган који одлучује по 
захтјеву писменом опоменом упозориће 
обвезника, који је дужан платити таксу у року 
од осам дана од дана пријема опомене и 
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истовремено ће га упознати са посљедицама 
неплаћања таксе. 

 
IX 

Ако обвезник не плати таксу у року из 
тачке 8. oве Одлуке, орган који одлучује по 
захтјеву затражиће од Пореске управе 
Републике Српске да у складу са прописима 
којима се уређује порески поступак наплати 
таксу принудним путем. 

 
Х 

Од плаћања општинских 
административних такса, поред ослобађања 
утврђених чланом 13. и 14. Закона о 
административним таксама, ослобођени су: 
- јавне установе чији је оснивач општина 
Костајница,  
- социјално угрожена лица. 

 
ХI 

Социјално угроженим лицима, у смислу 
тачке 10. ове Одлуке, сматрају се лица којима је 
утврђено право на сталну новчану помоћ у 
складу са Законом и другим прописима, а на 
основу увјерења Центра за социјални рад.  

 
ХII 

На остала ослобађања од плаћања 
административне таксе, као и на друга питања 
која нису регулисана овом Одлуком, 
примјењиваће се одредбе Закона о 
административним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“ , број: 100/11, 103/11, 67/13, 
123/20).  

 
ХIII 

За списе и радње у Општинској управи 
Општине Костајница плаћа се такса по сљедећој 
тарифи општинских административних такса: 

 
 

ТАРИФА 
 ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ТАКСА 
 

 I –ЖАЛБЕ 
 

Тарифни број 1. 
-за жалбу на рјешења која доноси Општинска 
управа  ...................................10,00 КМ 

 
II – РЈЕШЕЊА 

 
Тарифни број 2. 
- за сва рјешења за која није прописана посебна 
такса........................................10,00 КМ 
- за рјешења о накнадним уписима у матичне 
књиге.......................................20,00 КМ 

- за рјешења о промјени личног 
имена.......................................................30,00 КМ 

 
III – ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Тарифни број 3. 
а) регистар предузетника: 
- за рјешења о оснивању предузетника 
...................................................................30,00 КМ 
 - за рјешења о регистрацији припремних радњи 
предузетника...........................................10,00  КМ 
- за рјешења о промјени података 
предузетника...........................................20,00  КМ 
- за рјешења о престанку обављања дјелатности 
предузетника...........................................10,00  КМ 
- за резервацију пословног имена која обухвата 
регистрацију и брисање..........................15,00 КМ 

 
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 
електронским путем износ таксе умањује се за 
50%. 
 
б)- за сагласност о продужењу радног време 
угоститељских објеката..........................30,00 КМ 
- за одобрење за извођење музике уживо у 
угоститељским објектима.......................20,00 КМ 
- за рјешење у поступку категоризације 
угоститељских објеката у надлежности јединице 
локалне самоуправе................................50,00 КМ 

 
в) -регистар чамаца: 
 - за рјешења о упису чамаца у регистар 
чамаца.......................................................20,00 КМ 
- за рјешења о брисању чамаца из 
регистра....................................................10,00 КМ 
- за продужење важења пловидбене  
дозволе......................................................10,00 КМ 

 
г)- лиценца за такси 
возило.......................................................10,00 КМ 
-за рјешења о обављању превоза ствари за 
властите потребе......................................30,00 КМ 
-за издавање лиценци за такси 
превозника...............................................30,00 КМ 
 -за издавање легитимације возача такси 
возила.......................................................30,00 КМ 
-регистрација и усклађивање редова 
вожње........................................................50,00 КМ 

 
Тарифни број 4. 
За издавање: 
- рјешења о смјештају покретног 
пчелињака................................................10,00 КМ 
- водних смјерница..................................30,00 КМ 
- водна сагласност...................................30,00 КМ 
- рјешења о пољопривредној сагласности, те 
измјене и допуне исте.............................40,00 КМ 
- водна дозвола и обнова водне 
дозволе.....................................................50,00 КМ 
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IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ, РУКОПИСИ, 
ПОТПИСИ И ПРЕВОДИ 

 
Тарифни број 5. 
- за овјеру преписа, рукописа, потписа, превода: 
а) за овјеру сваког потписа.......................3,00 КМ 
б) за овјеру аутентичности рукописа или овјеру 
преписа од сваког полутабака 
оригинала...................................................3,00 КМ 
в) за овјеру аутентичности рукописа или за 
овјеру преписа на листу хартије од једне стране 
формата А4................................................1,00 КМ 
г) за овјеру превода...................................5,00 КМ 

 
Напомена: Под полутабаком се подразумијева 
лист хартије од двије стране формата А4 или 
мањег.  
Ако је рукопис или препис чија се овјера врши 
писан на страном језику, плаћа се двострука 
такса из овог тарифног броја. 

 
Тарифни број 6. 
- за овјеру фотокопија плана, цртежа, пројекта и 
друге техничке документације, по сваком 
листу...........................................................5,00 КМ 

 
Тарифни број 7. 
1. За овјеру потписа на уговорима, према 
уговорној вриједности, плаћа се такса: 
- до 500,00 КМ.........................................10,00 КМ 
- од 500,00 – 1.000,00 КМ ......................15,00 КМ 
-од 1.000,00 – 5.000,00 КМ ....................20,00 КМ 
- преко 5.000,00 КМ ...............................25,00 КМ  
- ако вриједност у уговору није назначена, плаћа 
се...............................................................30,00 КМ 
2. за овјеру пуномоћја...............................5,00 КМ 
3. за овјеру потписа за регистрацију 
предузећа..................................................10,00 КМ 

 
Напомена: 
Сматра се да је извршена овјера уговора када се 
овјере само потписи уговорних страна. Свака 
измјена садржине уговора сматра се у таксеном 
погледу као нови уговор. 
Такса из тачке 1.овог Тарифног броја плаћа се 
на вриједност која је у уговору назначена. 
Ако је једна од уговорних страна ослобођена 
плаћања административне таксе у складу са 
Законом или овом Одлуком прописана 
административна такса се смањује сразмјерно 
учешћу те уговорне стране. 

 
Тарифни број 8. 
За овјеравање службених аката или других 
исправа и за преписивање истих: 
-за преписивање од полутабака 
оригинала...................................................2,00 КМ 
-за овјеравање од полутабака 
оригинала...................................................2,00 КМ 

- за увид у спис предмета који се налази у 
архиви.........................................................3,00 КМ 
- за увид у пројектну документацију која се 
налази у архиви.......................................10,00 КМ 
-за издавање преписа (фотокопије) документа из 
архиве, по сваком полутабаку..................5,00 КМ 

 
V– ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА 

 
Тарифни број 9. 
-за издавање стручног 
мишљења..................................................20,00 КМ 

 
Tарифни број 10. 
- за издавање локацијских услова за све врсте 
објеката.....................................................20,00 КМ 

 
Тарифни број 11. 
За издавање грађевинске дозволе плаћа се такса 
према врсти објекта и то: 
- за индивидуални стамбени  објекат до 100 m² 
бруто грађевинске површине или помоћни 
објекти ...................................................20,00 КМ 
- за индивидуални стамбени или стамбено 
пословни објекат од 100 m² до 200 m² бруто 
грађевинске површине.........................30,00 КМ 
- за индивидуални стамбени објекат преко 200 
m² бруто грађевинске површине, стамбено 
пословни објекат преко 200 m² бруто 
грађевинске површине, пословни објекат до 400 
m² бруто грађевинске површине, викенд куће 
или куће за одмор ...................................50,00 КМ 
- за објекат колективног становања, пословни 
објекат преко 400 m² 
бруто грађевинске површине или 
инфраструктурни објекат...................100,00 KM 

 
Напомена: Наведена такса односи се на будућу 
изградњу, легализацију изграђених објеката, 
рјешења којима се потврђује легалност објекта и 
рјешења за реконструкцију и промјену намјене. 

 
Тарифни број 12. 

За издавање употребне дозволе или дијела 
објекта који представља грађевинску цјелину 
плаћа се такса према врсти објекта и то: 
- за индивидуални стамбени објекат до 200 m² 
бруто грађевинске површине, стамбено 
пословни објекат до 200 m² бруто грађевинске 
површине, помоћни објекат...................30,00 КМ 
- за индивидуални стамбени објекат преко 200 
m² бруто грађевинске површине, стамбено 
пословни објекат преко 200 m² бруто 
грађевинске површине, пословни објекат до 400 
m² бруто грађевинске површине, викенд куће 
или куће за одмор....................................50,00 КМ 
- за објекат колективног становања, пословни 
објекат преко 400 m² 
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бруто грађевинске површине или 
инфраструктурни објекат....................100,00 KM 

 
Напомена: Наведена такса односи се на будућу 
изградњу, легализацију изграђених објеката и 
рјешења којима се потврђује легалност објекта. 

 
Тарифни број 13. 
Еколошке таксе: 
- за рјешење о издавању еколошке 
дозволе....................................................50,00 КМ 
- за рјешење о ревизији или обнављању 
еколошке дозволе плаћа се.....................50,00 КМ 

 
Тарифни број 14. 
-За рјешење за издавање одобрења за 
постављањe рекламе ...............................15,00КМ  
-За рјешење којима се одобрава постављање 
привремених пословних и других објеката 
...................................................................15,00 КМ  
-За рјешење којим се одобрава заузимање и 
раскопавање јавних површина .............15,00 КМ 
-За рјешења о додјели кућног броја .........5,00КМ  

 
VI – РЕГИСТРАЦИЈА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА 

 
Тарифни број 15. 
- за рјешења о упису у регистар оснивања 
заједнице етажних власника стамбених 
зграда........................................................30,00 КМ 
-за рјешење о упису у регистар статусне 
промјене заједнице етажних власника 
стамбених зграда.....................................15,00 КМ 
- за рјешење о упису у регистар промјена лица 
овлаштених за заступање заједнице етажних 
власника...................................................10,00 КМ 
- накнада за објављивање одговарајућих уписа у 
Службеном гласнику Општине Костајница по 
објављеном реду текста огласа................0,50 КМ 

 
XIV 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о општинским административним 
таксама („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 12/11, 8/12, 12/13). 

 
XV 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                 Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-54/21 
Дана: 19.03.2021. године    

 
На основу  члана 2. Закона о комуналним 

таксама   („Службени гласник РС“, број: 04/12 и 
123/20), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске бр. 97/16 и 36/19)  и члана 
78.Статута општине Костајница  („Службени 
гласник  општине   Костајница“ , број 5/16, 5/17 
и 13/19) , Скупштина општине Костајница је на 
сједници  одржаној дана 19.03.2021. године  
донијела следећу 

 
О Д Л У К У 

o комуналним таксaма 
 

I 
Овом Одлуком прописују се  комуналне таксе  
на подручју  општине Костајница. 

 
II 

(1) На подручју општине прописују се 
комуналне таксе  како слиједи: 
а) кориштење простора на јавним површинама, 
осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација, 
б) истицање рекламе на јавним површинама и 
другим површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-пута, магистралних и 
регионалних путева, 
в) кориштење простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
скупштине јединице локалне самоуправе и 
г) истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама. 

 
(2) Ако се у складу са посебним прописом 
наплаћује закуп, не може се за коришћење истог 
простора на јавној површини наплатити и 
комунална такса из тачке II подтачка (1) алинеја 
а) ове Одлуке. 

 
(3) За кориштење права, предмета и услуга из 
тачке II наплаћује се комунална такса на основу  
акта о утврђивању  тарифа комуналних такса 
која је саставни дио  ове Одлуке. 

 
III 

(1) Обвезник комуналне таксе је корисник 
права, предмета или услуга за чије кориштење је 
прописано плаћање таксе. 

 
(2) Таксена обавеза настаје даном почетка 
кориштења права, предмета или услуга за чије 
коришћење је прописано  плаћање комуналне 
таксе. 

 
(3) Таксене обавезе из тачке II. подтачка (1) 
алинеје а) до в) застаријевају истеком двије 
године од дана настанка обавезе, а на 
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застаријелост таксене обавезе из тачке II. 
подтачка (1) алинеје г) примјењују се прописи 
којима се уређује порески поступак. 

 
IV 

(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени 
су: 
а) институције Босне и Херцеговине, 
б) органи, организације и јавне установе 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе, 
в) акредититоване међународнe организације, 
г) дипломатска и конзуларна преставништва, 
д) удружења од јавног интереса за Републику 
Српску, а којима је то својство признато у 
складу са актом којим се уређује додјела и 
престанак статуса удружења од јавног интереса, 
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих,несталих и заробљених бораца, РВИ и 
цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом 
које имају 80%инвалидитета и особе са 
тјелесним оштећењем од 70-100%, родитељ или 
старатељ који има статус лица које се стара о 
лицу са инвалидитетом, односно лице којем је 
рјешењем тај статус утврђен, 
е) предузетници који, у смислу закона којим се 
уређује порез на доходак, имају статус малог 
предузетника, 
ж) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 
регистрације. 

 
(2) Право на ослобођење у случајевима из 
подтаче (1) алинеје а) до ж) ове тачке остварује 
се подношењем захтјева надлежном Oдјељењу 
општинске управе општине Костајница, прије 
истека рока за пријављивање, односно плаћање 
таксене обавезе. 

 
(3) Надлежно Одјељење доноси рјешење о 
ослобађању од плаћања комуналне таксе које 
доставља и Пореској управи Републике Српске. 

 
V 

(1) Надлежно одјељење општине Костајница у 
складу са тачком VI ове Одлуке појединачним 
рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне 
таксе, осим за комуналну таксу из тачке II. 
подтачка (1) алинеја г). 
(2) За комуналну таксу из тачке II. подтачка (1) 
алинеја г) Одјељење за привреду финасије и 
друштвене дјелатности обвезницима доставља 
обавјештење са потребним подацима о правима 
и обавезама по основу ове одлуке и закона. 
(3) Обавезник комуналне таксе из тачке II. 
подтачка (1) алинеја г је дужан пријавити 
таксену обавезу најкасније  до 31.03. текуће 
године,  а уплате се могу извршити у двије рате  
најкасније до 30.06 текуће године. 

(4) Обвезник који у току године региструје 
дјелатност за коју се плаћа комунална такаса 
дужан је у року од 15 дана од почетка обављања 
дјелатности пријавити таксену обавезу 
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 
године, рачунајући и мјесец у којем се 
региструје. 
(5) Порески обвезник који одјави дјелатност у 
току године, а платио је комуналну таксу има 
право на поврат/прекњижавање више уплаћеног 
износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја 
календарске године, рачунајући и мјесец у којем 
се одјављује. 

 
VI 

(1) Поступак утврђивања, контроле и наплате 
комуналне таксе из тачке II. подтачка (1) 
алинеја г) врши Пореска управа Републике 
Српске, 
(2) За комуналне таксе из тачке II. подтачка (1) 
алинеје а) до в) утврђивање, контрoлу и наплату 
вршиће Одјељење за општу управу, 
(3) Таксени обвезник из тачке II. подтачка (1) 
алинеја в) дужан је пријавити таксену обавезу 
надлежном Одјељењу , а такса се плаћа у 
тренутку преузимања Рјешења о утврђивању 
комуналне таксе. 
(4) Против рјешења из тачке II. подтачка (1) 
обвезник може изјавити жалбу начелнику 
општине 7 дана од дана пријема рјешења. 

 
VII 

(1) Контролу наплате комуналних такси  из 
тачке II подтачка (1) алинеје а) до в)ове одлуке 
врши Комунална полиција,  а Тржишна 
испекција врши надзор над алинејом г) 

 
VIII 

(1) Новчаном казном од 200,00 КМ до 3.000,00 
КМ казниће се правно лице уколико не пријави 
или не уплати комуналну таксу под прописаним 
условима, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 
300,00 КМ, 
(2) Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 
300,00 КМ казниће се физичко лице које обавља 
предузетничку дјелатност (предузетник) 
уколико не пријави и не уплати комуналну 
таксу под прописаним условима, 
(3) Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 
300,00 КМ казниће се физичко лице уколико не 
пријави и не уплати комуналну таксу под 
прописаним условима.  

 
IX 

Даном ступања на снагу  ове  Одлуке престаје 
да важи  Одлука  о комуналним таксама  
(“Службени гласник Општине Костајница” 1/12 
, 5/16 и 11/18) 
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X 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Костајница''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
 
Милош Штековић, правник,ср. 

 
Т А Р И Ф А 

КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
 

Тарифни број 1. 
 
Кориштење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје штампе, 
књига и других публикација, плаћа се мјесечна 
комунална такса у износу; 

 
-Прва зона и екстра зона ___6,00 КМ/м2 објекта 
-Друга зона ______________5,00 КМ/м2 објекта 
-Трећа зона ______________4,00 КМ/м2 објекта 
-Четврта зона ____________3,00 КМ/м2 објекта 
-Пета зона ______________ 2,00 КМ/м2 објекта 
-Шеста зона _____________1,00 КМ/м2 објекта 

 
Напомена:  

Под јавним површинама сматрају се 
површине утврђене планском документацијом 
града, односно општине, које су доступне свим 
корисницима под једнаким условима. 

Комунална такса се утврђује сразмјерно 
времену кориштења права, предмета или услуга. 

 
Тарифни број 2. 

 
Истицање рекламе на јавним површинама и 

другим површинама; 
 

1. За истицање рекламних паноа, табли и 
надстрешница које својим габаритима 
(вертикалним или хоризонталним) обухватају 
до 3 m², који не представљају истакнуту фирму, 
а служе у сврху додатне рекламе плаћа се 
годишња комунална такса у паушалном износу 
по зонама: 

 
-Прва зона и екстра зона___________130,00 КМ 
-Друга зона _______________________90,00 КМ 
-Трећа зона _______________________80,00 КМ 
-Четврта зона _____________________70,00 КМ 
-Пета зона ________________________60,00 КМ 
-Шеста зона ______________________50,00 КМ 

 
2. За истицање рекламних паноа, табли и 
надстрешница које својим габаритима 
(вертикалним или хоризонталним) обухватају 
од 3 до 6 м², који не представљају истакнуту 
фирму , а служе у сврху додатне рекламе плаћа 

се годишња комунална такса у паушалном 
износу по зонама: 

 
-Прва зона и екстра зона____________230,00 КМ 
-Друга зона ______________________180,00 КМ 
-Трећа зона ______________________160,00 КМ 
-Четврта зона ____________________140,00 КМ 
-Пета зона _______________________120,00 КМ 
-Шеста зона _____________________100,00 КМ 

 
3. За истицање рекламних паноа, табли и 
надстрешница које својим габаритима 
(вертикалним или хоризонталним) обухватају 
од 6 м² па навише, који не представљају 
истакнуту фирму , а служе у сврху додатне 
рекламе плаћа се годишња комунална такса у 
паушалном износу по зонама: 

 
-Прва зона и екстра зона ___________330,00 КМ 
-Друга зона ______________________270,00 КМ 
-Трећа зона ______________________240,00 КМ 
-Четврта зона ____________________210,00 КМ 
-Пета зона ______________________180,00 КМ 
-Шеста зона _____________________150,00 КМ 

 
4. За рекламе израђене на фасадама објеката за 
сваки м2 површине рекламе, као и за сваку 
започету површину до 1 м2. плаћа се 
годишње............................................ 20,00 КМ/м2, 
 
5. За двострано израђене рекламе свака страна 
се посебно рачуна и наплаћује. 
 
Тарифни број 3. 
 

Kориштење јавних површина посебно 
обиљеженим и уређеним мјестима, актом 
скупштине општине,  за паркирање аутобуса, 
камиона и осталих возила великих димензија 
плаћа се комунална такса; 

 
-дневно..............................................1,00 КМ 
-седмично..........................................5,00 КМ 
-мјесечно...........................................20,00 КМ 
 
 

Тарифни број 4. 
 
За истицање пословног имена правног лица 

или предузетника на пословним просторијама 
плаћа се комунална такса у годишњем износу и 
то: 
I ПРАВНА ЛИЦА 
1. Правна лица која са сједиштем или 
пословним јединицама на територији општине 
а) Правна лица из области промета нафте и 
нафтних деривата по пословној 
јединици..............................................1.500,00 КМ 
б) Правна лица из области телекомуникација по 
пословној јединици ............................1.500,00 КМ 
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в) Правна лица из области дистрибуције и 
снабдјевања електричном енергијом по 
пословној јединици............................1.500,00 КМ 
г) Правна лица из области поштанског 
саобраћаја по пословној јединици....1.000,00 КМ 
д) Банке по пословној јединици..........500,00 КМ 
ђ Банкомати ...........................................250,00 КМ 
е) Микрокредитне организације по пословној 
јединици..............................................1.000,00 КМ 
ж) Осигуравајућа друштва по пословној 
јединици ................................................750,00 КМ 
з) Привредна друштва из области трговине на 
велико и мало: робне куће, тржни центри, 
трговачки центри, маркети, велепродаје и 
слични облици организовања ..........2.000,00 КМ 
и) Киосци правних лица чије сједиште је ван 
територије општине ...........................200,00 КМ 
ј) Апотекарске установе сједиште или прва 
пословна јединица чије је сједиште 
 ван територије оштине .....................1.000,00 КМ 
- друга и свака наредна пословна 
јединица..................................................500,00 КМ 
к) Привредна друштва из области игара на 
срећу-лутрија , кладионице, покер апарати и 
сл.(сједишта, пословне јединице и остали 
облици) .................................. 1.000,00 КМ 
л)  Привредна друштва из области обраде 
дрвета и резане грађе            500,00 КМ 
љ)  Привредна друштва из области 
шумарства..............................................500,00 КМ 
м)  Остала правна лица која нису горе 
дефинисана или пословна јединица чије 
сједиште је ван територије општине (прва 
пословна јединица)................................300,00 КМ 

 
2. Пословне јединице правних лица  
а) Пословне јединице правних лица са 
сједиштем на територији општине .....150,00 КМ 
б) Пословне јединице (друга и свака наредна) 
правних лица чије сједиште није на територији 
општине чија дјелатност није наведена у т 1.а) 
до м)........................................................150,00 КМ 
 
3. Остала правна лица:  
а)  Јавна предузећа чији је оснивач општина 
Костајница................................................30,00 КМ 
б) Остала правна лица регистрована у складу са 
Законом о удружењима и фондацијама 
(удружења грађана, КУД, спортски клубови и 
остали)......................................................10,00 КМ 

 
 

IIФИЗИЧКА ЛИЦА-ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
1. Угоститељски објекти 
 
а) Хотели, мотели, преноћишта, и сл. објекти за 
смјештај...................................................400,00КМ 
б) Дискотеке, ноћни барови, клубови и 
сл..............................................................300,00КМ 
в) Ресторани, кафе барови и сл............ 250,00КМ 

г)  Остали објекти за исхрану и пиће 
(пицерије, бурегџинице, посластичарнице и 
други објекти брзе хране)......................150,00КМ 
 
2. Трговчке радње 
а) Драгстори............................................250,00КМ 
б) Трговачке радње (затворени објекти) 
..................................................................180,00КМ 
в) Отворени штандови и киосци...........130,00КМ 
г)  Златарске радње ................................180,00КМ 
 
3.Остале дјелатности 
а) Љекарске, стоматолошке и ветеринарске 
апотеке и ординације, адвокатске и нотарске 
канцеларије ............................................500,00КМ 
б) Посредничке и књиговодствене услуге 
..................................................................150,00КМ 
в) Каменорезачка дјелатност.................150,00КМ 
г) Занатске радње(аутомеханичарска, столарска, 
металска, фризер и сл)...........................100,00КМ 
д) Све остале непоменуте предузетничке 
дјелатности..............................................100,00КМ 
 
НАПОМЕНА: 
1. Пословним именом, у смислу овог закона, 
сматра се сваки истакнути назив или име које 
упућује на то да правно  или  физичко  лице  
обавља  дјелатност. Истицање пословног имена 
је законска обавеза за све регистроване субјекте. 
2. Пословно име идентично је називу  или  
имену  садржаном  у  одобрењу  надлежног  
органа (регистрацији)   и  истиче  се  на  
одговарајућој  табли,  чији се облик може 
прописати  актом  скупштине  јединице  локалне  
самоуправе.  
3. Ако се на једном објекту налази више 
истакнутих пословних имена  истог обвезника,  
такса се плаћа само за једно пословно  име, с 
тим да се за сваку регистровану пословну 
јединицу мора истакнути име онако како је 
регистрована (као што је прописано законом). 
 
Такса се плаћа за читав текући мјесец у ком је 
издато одобрење за рад рачунајући до истека 
године за који се пријава подноси. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-55/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 41. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница је на сједници 
одржаној дана 19.03.2021. године донијела  
следећу: 
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О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ОДБОРНИЧКОГ ДОДАТКА 
КОЈИ ПРИПАДА 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се право на 
одборнички додатак и висина одборничког 
додатка одборницима Скупштине Општине 
Костајница, као и случајеви у којима одборнику 
не припада право на одборнички додатак. 

 
II 

Одборник Скупштине Општине Костајница 
за вршење одборничке дужности има право на 
одборнички додатак. 

 
III 

Одборник за вршење одборничке функције 
има право на одборнички додатак, у висини 
40% просјечне нето плате исплаћене у 
Општинској управи Костајница за претходну 
годину, не рачунајући плате функционера. 

 
IV 

Предсједник и потпредсједник скупштине 
јединице локалне самоуправе, који своју 
функцију обављају са статусом запосленог лица, 
немају право на одборнички додатак за вријеме 
обављања функције и након престанка функције 
за вријеме док остварују право на плату у 
складу са Законом о статусу функционера. 

 
V 

Утврђени износ додатка исплаћиваће се 
одборницима Скупштине Општине мјесечно, до 
15-ог у мјесецу, на текуће рачуне одборника. 

 
VI 

Обрачун и исплату одборничког додатка, у 
складу са овом Одлуком, врши надлежно 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности Општинске управе Општине 
Костајница, а на терет Буџета Општине 
Костајница. 
 

VII 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о висини одборничког додатка 
који припада одборницима Скупштине 
Општине Костајница, број:01-022-156/18 од 
27.12.2018. године („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 13/18). 

 
VIII 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-56/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 38. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 96/05 и 98/13) и члана 78. Статута 
општине Костајница (''Службени гласник 
Општине Костајница'', број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 19.03.2021. године, донијела је:  

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 
I 

Овом Одлуком уређују се критеријуми и висина 
плата функционера општине Костајница, а у 
складу са Законом о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе.  
 

II 
Функционери општине Костајница у складу са 
Законом о локалној самоуправи и Законом о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе (у даљем тексту: функционери) су:  
1. Начелник општине Костајница 
2. Замјеник Начелника општине Костајница 
3. Предсједник Скупштине општине Костајница 
4. Потпредсједник Скупштине општине 
Костајница. 
 

III 
Плата функционера општине Костајница 
утврђује се на основу просјечне плате 
запослених у Општинској управи Општине 
Костајница за протеклу годину, не укључујући 
плате функционера, и то како слиједи: 
  
1. Плата Начелника општине утврђује се у 
висини 2.14 просјечне плате запослених у 
Општинској управи општине Костајница за 
протеклу годину,  
 
2. Плата Замјеника Начелника општине, који 
функцију обавља са статусом запосленог лица 
утврђује се у висини од 75% плате Начелника 
општине Костајница,  
 
3. Плата Предсједника Скупштине општине 
утврђује се у висини 1.7 просјечне плате 
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запослених у Општинској управи општине 
Костајница за протеклу годину,  
 
4.Плата Потпредсједника Скупштине општине, 
који функцију обавља са статусом запосленог 
лица, утврђује се у висини од 65 % плате 
Предсједника скупштине општине Костајница.  
 

IV 
Средства за исплату плата функционера 
обезбјеђују се у буџету општине Костајница.  
 

V 
Функционери немају право на увећање плате за 
случај прековременог рада.  
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Костајница.” 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-57/21 
Датум: 19.03.2021.год. 
 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 
број: 97/16, 36/19 ) и члана 78. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница“ број: 5/16, 5/17, 13/19 ), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
19.03.2021. године, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
o приступању процесу израде Стратегије 

развоја општине Костајница  
за период 2022. – 2030   

 
I 

Приступа се процесу израде Стратегије 
развоја Општине Костајница за период 2022. – 
2030. године (у даљем тексту: „Стратегија“). 

 
II 

Носилац припреме Стратегије је Општина 
Костајница – Начелник у сарадњи са осталим 
организационим јединицама, Скупштином 
општине, Привредним савјетом општине 
Костајница, Општинским развојним тимом, 
секторским радним групама, као и другим 
потенцијалним тијелима за којима се укаже 
потреба с сврхом што квалитетније припреме 
овог документа. 

 

III 
Носилац израде Стратегије је начелник 

општине. 
 

IV 
Стратешки документ мора бити усклађен 

са Стратешким документима на нивоу 
Републике Српске и Просторно планском 
документацијом. 

 
V 

Стратегија ће се радити у складу са 
Методологијом за интегрисано планирање 
локалног развоја (МиПРО) уз примјену 
принципа одрживог и интегрисаног развоја.     

 
VI 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-58/21 
Датум:19.03.2021.год. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка  2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 51. став (1), (2) и (3), 53. став (3) и 77. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(“Службени гласник Општине Костајница”, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
19.03.2021. године доноси следећу: 

 
О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање 

секретара Скупштине општине Костајница 
 
I 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, 
стандарди и критеријуми за расписивање јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине Општине Костајница. 

 
II 

(1) Кандидати за радно мјесто секретара 
Скупштине Општине морају испуњавати опште 
и посебне услове прописане Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), Законом о службеницима 
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и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), Правилником о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 8/17, 9/17, 11/17, 2/18, 2/19, 12/20 и 4/21) и 
овом Одлуком. 

 
(2) Општи услови: 
- Да је држављанин Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, 
- Да је старије од 18 година, 
- Да има општу здравствену способност, 
- Да није осуђивано за кривично дјело за 
безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 
или за кривично дјело које га чини неподобним 
за обављање послова у градској, односно 
општинској управи, 
- Да није отпуштено из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године 
прије објављивања конкурса, 

- Да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност која је неспојива са дужношћу 
службеника у градској, односно општинској 
управи. 

 
(3) Посебни услови: 
- Да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први циклус 
студија са звањем дипломирани правник и 
остварених најмање 240 ECTS бодова или 
еквивалент, 
- Да има најмање три године радног искуства у 
траженом степену образовања, односно звања,  
- Да има положен стручни испит за рад у 
управи. 
- Познавање рада на рачунару. 

 
III 

Јавни конкурс се објављује у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и најмање једном 
дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске са роком од 15 
дана за пријављивање кандидата.  

 
IV 

(1) За спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање секретара скупштине, скупштина 
именује комисију. 
(2) Комисију за избор сачињава пет чланова од 
којих су два члана одборници у Скупштини, два 
члана службеници општинске управе који имају 
одговарајућу стручну спрему, звање и радно 
искуство, а један члан са листе стручњака коју 
утврђује Скупштина. 

 
V 

(1) Предсједник Скупштине оглашава 
упражњено радно мјесто. 

(2) Jавни конкурс о упражњеном радном мјесту 
садржи: 
-опис упражњеног радног мјеста, 
-опште услове за пријем у радни однос, 
-посебне услове за радно мјесто које се 
попуњава, 
-списак потребних докумената, рок и мјесто 
њиховог подношења и 
-друге информације релевантне за јавни 
конкурс. 
-податке о знањима и вјештинама које се 
оцјењују у изборном поступку и начину њихове 
провјере, контакт телефон и лично име 
запосленог у општинској управи задуженог за 
давање додатних обавјештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као 
и податке о доказима који се подносе уз 
пријаву. 

 
VI 

(1) Поступак за избор секретара скупштине 
подразумијева контролу испуњености општих и 
посебних услова и улазни интервју, а спроводи 
се у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата. 
(2) Поступак именовања секретара скупштине 
мора се окончати у року од 30 дана од дана 
достављања приједлога Конкурсне комисије 
предсједнику Скупштине. 

 
VII 

Мандат секретара скупштине траје до краја 
мандата сазива скупштине која га је именовала. 

 
VIII 

У случају да јавни конкурс за именовање 
секретара скупштине не успије, скупштина 
доноси закључак о неуспјелом јавном конкурсу 
који доставља свим кандидатима и одлуку о 
расписивању новог јавног конкурса у року од 30 
дана од дана утврђивања да јавни конкурс није 
успио. 

 
IX 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-59/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 97/16 и 36/19), члана 53. став (1) и 
(2) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
78. Статута Општине Костајница 
(“Службени гласник Општине 
Костајница”, број: 5/16, 57/17 и 13/19) 
Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 19.03.2021. год. 
доноси следеће: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Конкурсне комисије за 
провођење јавног конкурса 

за избор и именовање секретара Скупштине 
Општине Костајница 

 
I 

Овом Одлуком врши се именовање 
Конкурсне комисије за провођење јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине Општине Костајница (у 
даљем тексту: Конкурсна комисија). 

 
II 

Конкурсна комисија има пет чланова 
од којих су два члана одборници у 
Скупштини, два члана службеници 
општинске управе који имају 
одговарајућу стручну спрему, звање и 
радно искуство, а један члан са листе 
стручњака коју утврђује Скупштина. 

 
III 

Именује се Конкурсна комисија за 
провођење јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине 
Општине Костајница, у слиједећем 
саставу: 

 
1. Хашим Ваљевац-предсједник, 
2. Јасна Боројевић-члан, 
3. Александар Пашић-члан, 
4. Горан Милијевић-члан, 
5. Ацо Мачак-члан. 

 
IV 

Поступак за избор секретара 
скупштине подразумијева контролу 
испуњености општих и посебних услова и 
улазни интервју, а спроводи се у року од 
30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата.  
 

V 
Комисија ће у свом раду 

примјењивати Закон о локалној 
самоуправи, 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 секретара Скупштине 
Општине Костајница. 
 

VI 
Комисија за избор престаје са радом 

даном именовања секретара Скупштине 
Општине Костајница. 

 
VII 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-60/21 
Датум:19.03.2021.год. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 54. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 78. Статута 
Општине Костајница (“Службени гласник 
Општине Костајница”, број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 19.03.2021. год. доноси следеће: 

 
О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање 

начелника Одјељења Општинске управе 
Општине Костајница 

 
I 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, 
стандарди и критеријуми за расписивање јавног 
конкурса за избор и именовање начелника 
Одјељења Општинске управе Општине 
Костајница и то:  

1. начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности и 

2. начелника Одјељења за општу управу. 
 

II 
Кандидати за радно мјесто начелника 

Одјељења морају испуњавати опште и посебне 
услове прописане Законом о локалној 
самоуправи, Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, Правилником о организацији и 
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систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Општине Костајница и овом Одлуком. 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
(1) Да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 
(2) Да је старији од 18 година, 
(3) Да има општу здравствену способност, 
(4) Да није осуђивано за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 
или за кривично дјело које га чини неподобним 
за обављање послова у градској, односно 
општинској управи, 
(5) Да није отпуштено из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године 
прије објављивања конкурса, 
(6) Да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност која је неспојива са дужношћу 
службеника у градској, односно општинској 
управи. 

 
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
(1) Да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани економист са остварених 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, 
(2) Да има најмање три године радног 
искуства у траженом степену образовања, 
односно звања,  
(3) Да има положен стручни испит за рад у 
општинској управи, 
(4) Да има цертификат о познавању рада на 
ORACLE програму. 
 
3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
(1) Да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први циклус 
студија са звањем дипломирани правник са 
остварених најмање 240 ECTS бодова или 
еквивалент, 
(2) Да има најмање три године радног 
искуства у траженом степену образовања, 
односно звања,  
(3) Да има положен стручни испит за рад у 
општинској управи, 
(4) Познавање рада на рачунару. 
 

III 
Јавни конкурс се објављује у “Службеном 

гласнику Републике Српске” и најмање једном 
дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске са роком од 15 
дана за пријављивање кандидата.  

 
IV 

За спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање начелника одјељења, начелник 
именује комисију. 

Комисију за избор сачињава 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.  

 
V 

Начелник Општине оглашава упражњено 
радно мјесто. 

Јавни конкурс о упражњеном радном 
мјесту садржи: 
(1) опис упражњеног радног мјеста, 
(2) опште услове за пријем у радни однос, 
(3) посебне услове за радно мјесто које се 
попуњава, 
(4) списак потребних докумената, рок и мјесто 
њиховог подношења и 
(5) друге информације релевантне за јавни 
конкурс. 

Јaвни кoнкурс сaдржи и податке о знaњимa 
и вјeштинaмa кoje сe oцјeњуjу у избoрнoм 
пoступку и нaчину њихoвe прoвјeрe, контакт 
тeлeфoн и лично име запосленог у општинској 
управи зaдужeног зa дaвaњe дoдaтних 
oбaвјeштeњa o jaвнoм кoнкурсу, aдрeсу нa кojу 
сe приjaвe пoднoсe, кao и пoдaткe o дoкaзимa 
кojи сe пoднoсe уз приjaву. 

 
VI 

Поступак за избор начелника одјељења 
подразумијева контролу испуњености општих и 
посебних услова и улазни интервју, а спроводи 
се у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата. 

Конкурсна комисија након проведеног 
поступка избора по јавном конкурсу, листу за 
избор са записником о избору кандидата 
доставља начелнику Општине. 

Начелник Општине предлаже Скупштини 
именовање начелника одјељења. 

Одлуку о избору кандидата са листе за 
избор доноси Скупштина Општине најкасније у 
року 30 дана од дана достављања приједлога 
начелнику. 

 
VII 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број:01-022-65/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 21. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:79/15 и 63/20) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), Скупштина 
Општине Костајница је на сједници одржаној 
дана 19.03.2021. године донијела следећу: 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КЛУБ ЗА 
ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“ КОСТАЈНИЦА ЗА 

РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Годишњи Програм рада Јавне 
предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 
за радну 2020/2021 годину, број:01-60-207/20 од 
21.09.2020. године, који је саставни дио ове 
Одлуке. 

 
II 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                   Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-66/21 
Датум:19.03.2021. год. 
 

На основу члана 43. став (7) тачка 8) и 
става (12) Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20) и члана 78. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 19.03.2021. године донијела је: 

 
ОДЛУКУ 

о давању сагласности за упис већег броја 
дјеце у васпитну групу Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 
Костајница 

 
I 

Даје се сагласност Јавној предшколској 
установи Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
да у радној 2020/2021 години може уписати 

већи број дјеце у мјешовиту вртићку групу од 
броја који је утврђен чланом 43. став (7) тачка 8) 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20). 

 
II 

Број уписане дјеце у мјешовиту вртићку 
групу не може бити увећан за више од 20% од 
броја утврђеног чланом 43. став (7) тачка 8) 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20), односно 
мјешовита вртићка група у Јавној предшколској 
установи Клуб за дјецу „Кестенко“ може да 
броји највише двадесет осам (28) дјеце. 

 
III 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-67/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 94., 95., и 96. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске, број: 
79/15, 63/20), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 
97/16, 36/19 ) и члана 78. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник РС“, број: 5/16, 
5/17, 13/19 ), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 19.03.2021. године, 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
о eкономској цијени услуге Јавне 

предшколске установе  
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2021. 

годину 
 

I 
Овом Одлуком се утврђује економска 

цијена услуге Јавне предшколске установе Клуб 
за дјецу „Кестенко“ Костајница ( у даљем 
тексту: Клуб за дјецу) за 2021. годину. 

 
II 

Економска цијена услуге Клуба за дјецу у 
2021. години, на приједлог Управног одбора 
Клуба за дјецу износи 242,00 КМ 
(двијестотинечетрдесетдвије КМ).  
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III 

Мјесечнo новчано учешће родитеља за 
боравак дјетета у Клубу за дјецу у 2021. години 
на приједлог Управног одбора Клуба за дјецу 
износи  износ 80,00 КМ по дјетету. Међусобна 
права и обавезе између родитеља и Клуба за 
дјецу регулишу се уговором. 

 
IV 

Средства из тачке III ове Одлуке користе се 
за трошкове исхране дјеце. 

Приходи остварени на основу новчаног 
учешћа родитеља се уплаћују на Рачун јавних 
прихода општине Костајница 

Трошкове осигурања дјеце сносе родитељи 
и ти трошкови не улазе у новчани износ из 
тачке III ове Одлуке. 

 
V 

Средства за обављање дјелатности Клуба за 
дјецу обезбјеђује Оснивач. 

Клуб за дјецу може да оствари и приходе и 
на основу: донација, спонзорстава, учешћа 
родитеља, примејном законских прописа којима 
се регулише јавно приватно партнерство и 
других послова у складу са Законом. 

 
VI 

Оснивач обезбјеђује средства за: 
 - бруто плате запослених и бруто накнаде 

трошкова  и осталх примања запослених, 
- расходе по основу коришћења роба и 

услуга, осих расхода који се односе на директне 
и индиректне трошкове исхране дјеце и  

- издатке за нефинансијску имовину који се 
односи на издатке за произведену сталну 
имовину, издатке за непроизведну сталну 
имовину и издатке за залихе материјала, робе, 
ситног инвентара и амбалаже. 

 
VII 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-68/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
На основу члана 95., 96. и 99. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске, број: 
79/15, 63/20), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 
97/16, 36/19 ) и члана 78. Статута општине 

Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19 ), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 19.03.2021.године, доноси: 

 
О Д Л У К У 

о висини партиципације за двоје или више 
дјеце из једне породице 

за цјелодневни боравак дјетета у ЈПУ Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница 

 
I 

Овом Одлуком се утврђује висина и 
начин уплате партиципације родитеља за двоје 
или више дјеце за цјелодневни боравак дјетета у  
Јавној предшколској установи Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница ( у даљем тексту: Клуб 
за дјецу). 

 
II 

За породицу чије двоје дјеце борави у 
Клубу за дјецу „Кестенко“ родитељ плаћа: 

1. За прво дијете мјесечну цијену боравка 
што износи 80,00 КМ мјесечно, 

2. За друго дијете цијену умањену за 30% 
одмјесечне цијене боравка што износи 56,00 КМ 
мјесечно. 

III 
За породицу гдје троје дјеце борави у 

Клубу за дјецу родитељ плаћа: 
1. За прво дијете цијену умањену за 30% од 

мјесечне цијене боравка што износи 56,00 КМ 
мјесечно, 

2. За друго дијете цијену умањену за  40% 
од мјесечне цијене боравка што износи 48,00 
КМ мјесечно, 

3. За треће дијете родитељи се ослобађају 
плаћања боравка дјетета у Клубу за дјецу 
„Кестенко“. 

IV 
За породицу из које четверо и више дјеце 

борави у Клубу за дјецу родитељи су у 
потпуности ослобођени плаћања боравка за сву 
дјецу. 

 
V 

За дјецу чија је породица корисник права 
на новчану помоћ, дјецу жртве насиља у 
породици и дјецу под ризиком од напуштања од 
стране родитеља,боравак у предшколској 
установи суфинансираће оснивач у складу са 
прописима којим се уређујe област социјалне 
заштите. 

 
VI 

Мјесечна партиципација се уплаћује на 
Рачун јавних прихода општине Костајница до 
15. за текући мјесец. 

 
VII 
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-61/21 
Датум: 19.03.2021. год. 
       
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 
88. став (1) Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и чланова 35. став (2) 
тачка 33) и 78. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
19.03.2021. године, д о н и ј е л а  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАДКОСТАЈНИЦА“ 
 
1. Разрјешава се дужности Управни одбор 
Јавне установе “Центар за социјални рад 
Костајница” у саставу: 
 

1.Милорад Боројевић, 
2.Божана Боројевић 
3.Гордана Кукрика 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница, на 
сједници одржаној 25.05.2018. године, донијела 
је Рјешење, број:01-022-64/15 којим је 
именовала Управни одбор ЈУ „Центар за 
социјални рад Костајница“ у саставу: Милорад 
Боројевић, Божана Боројевић и Гордана 
Кукрика на мандатни период од четири године. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласникРепублике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да Скупштина именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе, у складу са законом, а чланом 35. 
став (2) тачка 33) Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописано је да 
Скупштина именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач Општина. 

Чланом 88. став (1) Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) је 
уређено:  

“(1) Управни одбор установе именује и 
разрјешава оснивач.” 
Милорад Боројевић је 10.02.2021. године 
Скупштини Општине Костајница поднио 
неопозиву оставку на чланство у Управном 
одбору Центар за социјални рад Костајница због 
могућег сукоба интереса. Божана Боројевић и 
Гордана Кукрика су се изјасниле да више нису у 
могућности присуствовати сједницама 
Управног одбора, те је одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                 Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-62/21 
Датум: 19.03.2021. год. 
                               

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 19.03.2021. године, д о 
н и ј е л а  је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИУПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД КОСТАЈНИЦА“ 
 

1. Именују се вршиоци дужности Управног 
одбора Јавне установе „Центар за социјални рад 
Костајница“ у саставу: 

 
1. Младен Драгаш 
2. Драгана Шипка 
3. Елвин Халиловић 

 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања чланова Управног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
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у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина Општине Костајница је на 

сједници одржаној 19.03.2021. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-61/21 којим се разрјешава 
Управни одбор Јавне установе “Центар за 
социјални рад Костајница“. 

Скупштина је у складу са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), којим 
су дефинисана именовања на краћи период, 
именовала за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора следећа лица: 

1. Младен Драгаш 
2. Драгана Шипка 
3. Елвин Халиловић 

 
Именовање ће трајати до именовања 

чланова Управног одбора након спроведеног 
поступка јавне конкуренције у складу са 
законом, а најдуже на период од два мјесеца од 
дана ступања на снагу овог Рјешења. 

Именовани вршиоци дужности, поред 
општих услова прописаних законом, испуњавају 
и посебне услове прописане Статутом установе: 
стручна спрема, познавање дјелатности којом се 
бави Јавна установа Центар за социјални рад 
Костајница и познавање садржаја и начина рада 
Управног одбора у јавним установама. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено 
је као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-63/21 
Датум: 19.03.2021. год. 
 

На основу чланова 52. и 53. Пословника о 
раду Скупштине Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број:5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 19.03.2021. године, 
доноси следеће: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења 
о избору предсједника и чланова Комисије за 

избор и именовања,награде и признања 
 
1. У тачки 1. Рјешења о избору предсједника 
и чланова Комисије за избор и именовања, 
награде и признања, број: 01-022-6/21 од 
12.02.2021 године, подтачка 5. се мијења, те 
умјесто:  
 
„5. Драгоје Ђајић, члан“ 

треба да стоји: 

„5. Хашим Ваљевац, члан.“ 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-64/21 
Датум:19.03.2021. год. 

 
 
 
На основу члана 21. став 6. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:79/15 и 63/20) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), Скупштина 
Општине Костајница је на сједници одржаној 
дана 19.03.2021. године донијела следећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај о раду за радну 2019/2020 годину 
Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 
„Кестенко“ Костајница, број:01-60-206/19 од 
21.09.2020. године. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику Општине Костајница“. 
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                            Милош Штековић, правник,ср. 

-
е 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-44/21. 
Датум: 19.03.2021. 

  

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: 71-1/21 од 18.03.2020 а 
на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 19.03.2021. 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 до 25.03.2021. године забрањују 
се: 

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 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. 

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 25.03.2021. 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 25.03.2021. 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 25.03.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова драгостори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје. 

9. До 25.03.2021. 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. 

10. До 25.03.2021. 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 
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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:02-85-41/21 од 11.03.2020. 
године. 

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

 КОМАДАНТ ШТАБА 
                    Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-46/21. 
Датум: 20.03.2021. 

  

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: 72-2/21 од 19.03.2020 а 
на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 20.03.2021. 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 до 25.03.2021. године забрањују 
се: 
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1) забрањују се сва јавна окупљања у групама 
већим од 30 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 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. 

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 „Институт 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 

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

6. До 25.03.2021. 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 25.03.2021. 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 25.03.2021. године забрањује се продаја 
алкохолних пића свим привредним субјектима у 
периоду од 22.00 до 06.00 часова  

9. До 25.03.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова драгостори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје. 

10. До 25.03.2021. 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 у затвореном дијелу објекта. 

11. До 25.03.2021. 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 али без присуства публике, родитеља или 
других лица која нису акредитована од стране 
организатора.  

12. 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. 

13. 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. 

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

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

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

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

18. 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) 

19. 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.    

20. 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:02-85-44/21 од 19.03.2020. 
године. 

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

 
 КОМАНДАНТ ШТАБА 

                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-48/21. 
Датум: 21.03.2021. 

  

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: 73-1/21 од 21.03.2020 а 
на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 21.03.2021. 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 до 25.03.2021. године налаже се 
провођење сљедећих мјера: 

1)  до 29.03.2021. године забрањују се забрањују 
се: 

-  сва јавна окупљања у групама већим од 30 
лица, 

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

-  рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања) 

- организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће.   

2) од 22.03. до 29.03.2021. године забрањује се: 

- 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, 

- обављање услужних и занатских дјелатности 
чије обављање захтјева непосредан контак са 
корисницима (фризерски и други третмани за 
уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 
тијела), 

- трговачким центрима, 
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- рад привређивачима игара на срећу, осим 
привређивачима интернет игара и лутријских 
игара на срећу, осим класичне томболе, 

- 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 22.03. до 29.03.2021. године 
обуставља се васпитно-образовни рад у 
просторијама основних и средњих школа уз 
организовање наставе на даљину коришћењем 
средстава електронске комуникације. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Изузетно од тачке 4., 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. 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.  

8. Изузетно од тачке 1. подтачка 2. алинеја 1. до 
29.03.2021. године у периоду од 06.00 до 21.00 
часова дозвољава се вршење услуге доставе 
хране и пића као и шалтерска продаја хране и 
пића без могућности конзумирања унутар и 
испред угоститељског објекта. 

9. До 29.03.2021. године забрањује се продаја 
алкохолних пића свим привредним субјектима у 
периоду од 22.00 до 06.00 часова. 

10. До 29.03.2021. године у периоду од 22.00 до 
06.00 часова драгостори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје. 

11. До 29.03.2021. 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 али без присуства публике, родитеља или 
других лица која нису акредитована од стране 
организатора.  

12. 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. 

13. 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. 

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

15. 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, 
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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. 

16. 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. 

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

18. 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) 

19. 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.    

29. 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:02-85-46/21 од 20.03.2020. 
године. 

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

 
 КОМАНДАНТ ШТАБА 

                     Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
.
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