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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 13/20 
 

 

 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-934/20 

Датум: 07.10.2020.године 

 

На основу члана 59. став (1) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19),  члана 168. став (6) 

Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 44/17, 31/18, 

84/19, 35/20 и 63/20) и члана 79. Статута 

Општине  Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број 5/16, 

5/17 и 13/19), начелник  Општине дана 

07.10.2020. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању трошкова превоза 

ученика 

 

I 

Општина Костајница ће из средстава 

буџета општине суфинансирати трошкове 

превоза ученика Основне школе „Петар 

Мећава“ у школској 2020/21, који станују 

на удаљености већој од четири километра 

од школе у мјесеченом износу од највише 

3.800,00 КМ, у зависности од броја 

радних дана у току мјесеца, а у складу са 

Правилником о школском календару за 

школску 2020/21 годину („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 76/20). 

 

II 

Министарство просвјете и културе у 

Влади Републике Српске ће 

суфинансирати трошкове превоза 

ученика у износу од 1.600.00 КМ (64 

ученика по 25КМ). 

 

III 

Фактуру за превоз ученика на износ који 

суфинансира Општина Костајница 

превозник „MG TURING“ д.о.о. доставља 

Општини Костајница. 

 

IV 

Комисија за анализу предмета превоза 

ђака ОШ „Петар Мећава“ у школској 

2020/21 је обавезна да контролиште 

фактуре  у вези броја радних дана. 

V 

Одобрена средства исплатиће се са 

буџета Општине, конто буџета: 416 

100Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета општине и градова 

(Суфинансирање превозаученика), на 

жиро-рачун број: 562 007 8115 8112 84. 

 

VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

VII 

Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 

школском календару за школску 2020/21 

годину („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 76/20).  

 

VIII 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница.“ 

 

                                НАЧЕЛНИК 

Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-961/20 

Датум: 15.10.2020.године 

 

На основу члана 59. став (1) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19),  члана 94. став (3) 

Закона о средњем васпитању и 

образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 41/18) и члана 

79. Статута Општине  Костајница 

(„Службени гласник Општине 

Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), 

начелник  Општине дана 15.10.2020. 

године доноси 

 

О Д Л У К У 

о финансирању трошкова превоза 

ученика са посебним потребама 

 

I 

Општина Костајница ће из средстава 

буџета општине финансирати трошкове 

превоза ученика ЈУ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“ 

Приједор у школској 2020/21, у 

мјесеченом износу од највише 450,00 КМ 
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по ученику (тј. 20,45КМ по дану 

путовања ученика на наставу), у 

зависности од броја радних дана у току 

мјесеца, а у складу са Правилником о 

школском календару за школску 2020/21 

годину („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 76/20). 

 

II 

Комисија за анализу превоза ђакаобрачун 

превоза ђака у школској 2020/21 ће 

обрачун вршити у складу са важећим 

Правилником о школском календару и 

вршити корекцију истог у случају раста 

цијена горива и мјесечних карти за 

ученике. 

 

III 

Одобрена средства исплатиће се са 

буџета Општине, конто буџета: 416 100  

Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета општине и градова 

(Суфинансирање превоза ученика), на 

жиро-рачун број: 562 007 8115 8112 84. 

 

IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатностии поменута 

Комисија. 

 

V 

Саставни дио ове Одлуке је Правилник о 

школском календару за школску 2020/21 

годину („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 76/20).  

 

VI 

Одлука ступа на снагу наредног данаод 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница.“ 

 

 

                                НАЧЕЛНИК 

Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

  

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-120/20. 

Датум: 09.10.2020. 

 

На основу члана 22. 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), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19), Општински 

штаб за ванредне ситуације дана 09.10.2020. 

године  доноси сљедеће:   

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Општински штаб за ванредне ситуације данас 

је одржао сједницу на коме је разматрао 

епидемилошку ситуацију на подручју општине 

Костајница. По сви подацима епидемиолошка 

ситуација на подручју општине Костајница је 

повољна. Већ дуже времана у Костајници 

немамо лица заражених вирусом корона. Два 

лица се налазе у изолацији јер су била у 

контакту са лицем које није са подручја 

општине Костајница а позитивно је на вирус 

корона.  

 

2. Како не би дошло до прекида традиције 

Општински штаб за ванредне ситуације је дао 

сагласност Туристичкој организацији општине 

Костајница за одржавање туристичко-културно-

привредне манифестације „Кестенијада 2020“ у 

смањеном обиму уз строго поштовање мјера 

које је прописао Републички штаб за ванредне 

ситуације и Институт за јавно здравство.  

Овогодишња кестенијада која ће се одржати од 

петка 09.10 до недјеље 11.10.2020. године ће 

обухватити печење кестена на три локације у 

центру града, промоцију вибер стикера општине 

Костајница и избор најљепше фотографије на 

тему јесена, кестена и Кестенијаде. 

 

3. Сви угоститељски објекти на подручју 

општине Костајница обавезни су поштовати 

мјере и организовати рад у складу са Упутством 

Иниститута за јавно здравство Републике 

Српске који подразумјева: 

►На улазу у објекат неопходно је поставити 

јасне и видљиве поруке у вези са обавезом 

ношења личне заштитне опреме (маски), 

поштовања препоручене физичке дистанце и 

начином поступања у објекту.  

 

► За све запосленике и посјетиоце неопходно је 

поставити информације о начину провођења 

личне хигијене и осигурати приступ топлој 

води, сапуну и осигурати доступност дозатора 

за дезинфекцију руку, на више мјеста у 

простору.  

► На улазу, на пултовима за плаћање услуга, у 

радном простору, у предулазу или на излазу из 

тоалета потребно је на располагање ставити 

дозаторе са дезинфекционим средством (на бази 

алкохола у концентрацији не мањој од 70%) и 

упутство за правилну дезинфекцију руку.   
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► Сједећа мјеста у простору објекта 

распоредити тако да је омогућена физичка 

удаљеност од 2м између особа које сједе за 

различитим столовима.  

► За једним столом дозвољено је да сједе 

највише четири особе (размак између особа које 

сједе за једним столом не мањи од 1м).   

► За сваки сто (за којем максимално могу 

сједити четири особе) се мора обезбиједити 

најмање  10м2 простора.   

► Забрањено је да се гости задржавају за 

шанком.  

- У објекту је пожељно извршити означавање 

кретања посјетиоца објекта, тако да се избјегне 

укрштање њиховог кретања.   

► Пиће и храну треба платити на мјесту које је 

одвојено од мјеста за издавање/преузимања 

наруџбе: једна особа преузима наруџбу и 

наплаћује, а друга издаје наручено. Уколико то 

није могуће организовати, запослени морају 

обавезно између наплате и издавања наруџбе 

опрати или дезинфиковати руке и 

дезинфиковати пулт на коме се врши 

истовремено наплата и издавање наруџбе.  

►Конобар може обавити наплату и док гост 

сједи за столом 

 

4. Забрањују се сва јавна окупљања у групама 

већим од 50 лица  што укључује и окупљања као 

што су свадбе, сахране и слична организована 

окупљања. 

 

5. За контролу примјене мјера задужују се 

инспекцијске службе општине Костајница, 

Комунална полиција и Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске 

Полицијска станица Костајница. 

 

6. Штаб позива све грађане да  поштују све 

прописане хигијенско-епидемилошке мјере и 

мјере социјалне дистанце. 

 

БУДИМО ОДГОВОРНИ, ЧУВАЈМО СЕБЕ И 

ДРУГЕ 

 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

   Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-121/20. 

Датум: 13.10.2020. 

  

На основу члана 22. 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), 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: 

58-1/20 од 12.10.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 13.10.2020. године, комадант 

штабадоноси 

  

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за раговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на подручју општине 

Костајница 

 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

SARS-CoV-2 и COVID 19 болести на територији 

Републике Српске и заштите и спасавања 

становништва до 02.11.2020. године забрањују 

се сва јавна окупљања у групама већим од 50 

лица  што укључује и окупљања као што су 

свадбе, сахране и слична организована 

окупљања. 

 

2. До 02.11.2020. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и 

пиће од 06.00 до 24.00 часа. 

 

3. Пружање угоститељских услуга исхране и 

пића на начин регулисан тачком 2. овог 

закључка односи се и на угоститељске објекте 

за смјештај. 

 

4. До 02.11.2020. године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских организација 

и спортиста без присуства публике уз 

поштовање свих епидемиолошких мјера које је 

прописао Институт за јавно здравство 

Републике Српске. 

 

5. Субјекти којима је дозвољено обављање 

дјелатности дужни су исту организовати уз 

обавезно  предузимање мјера прописаних у 

Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спрјечавање појаве и 

ширења COVID 19 болести на радном мјесту. 
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6. 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. 

 

7. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу са 

упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“. 

 

8. 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. 

 

9. Инспекцијски надзор над спровођењем овог 

закључка спроводи належна инспекција, 

Комунална полиција и Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске 

 

10. 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:02-85-110/20 од 22.09.2020. 

године 

 

11. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Костајница. 

 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

    Драго Бундало,дипл.ек. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-122/20. 

Датум: 13.10.2020. 

  

На основу члана 22. 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), 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: 

58-1/20 од 12.10.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 13.10.2020. године, комадант 

штабадоноси 

  

Н  А Р Е Д Б У  

о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на подручју општине 

Костајница 

 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

SARS-CoV-2 и COVID 19 болести на подручју 

општине Костајница наређује се појачана 

конторола примјене мјера прописаних 

закључцима Републичког и општинског штаба 

за ванредне ситуације те препорука Института 

за јавно здравство Републике Спске. 

 

2. Задужује се надлежна инспекција и 

комунална полиција општине Костајница да 

повећају број контрола  над поштовањем 

прописаних  мјера а нарочито у дане викенда. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Костајница. 

    КОМАДАНТ ШТАБА 

  Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

.

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 
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