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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 2/20 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-165/20 

Датум: 29.01.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Средњошколски центар број: 

1076/2019 од 27.12.2019.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“  08150037): 

Са позиције:  

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по основу 

рада (потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 470,00 КМ 

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналих, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037 1.833,19 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 264,78 КМ 

412400 - Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)   418,61 КМ 

412500 - Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                              1.614,70 КМ 

412700 - Расходи за стручне услуге (потрошачка 

јединица ''ЈУ Средњошколски центар“ 

08150037)                                               146,80 КМ 

412900 – Остали некласификовани расходи 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                                   75,02 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:   

 

 

511300 - Издаци за набавку постројења и опреме 

(потрошачка јединица ''ЈУ Средњошколски 

центар“ 08150037)                             4.815,80 КМ 

412600 - Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''ЈУ 

Средњошколски центар“ 08150037)       7,30 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 166/20. 

Датум: 30.01.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Центар за социјални рад број: 02-4-

4/20 од 28.01.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“ 01350300): 

Са позиције:  

416100 - Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 

(потрошачка јединица ЈУ Центар за социјални 

рад 01350300)                                        460,00 КМ 
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2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица ''ЈУ Центар за 

социјални рад“ 01350300)                    400,00 КМ 

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                        60,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 167/20.  

Датум: 30.01.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Центар за социјални рад број: 02-4-

4/20 од 28.01.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“ 01350300): 

Са позиције:  

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 

(потрошачка јединица ЈУ Центар за социјални 

рад 01350300)                                     2.060,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

411100 - Расходи за бруто плате запослених 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                   2.060,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 168/20. 

Датум: 10.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-27/20 од 05.02.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401): 

Са позиције:  

411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених на основу 

рада (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                             40,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

411300 – Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата (пот. јединица „ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко““ 01350401)   40,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
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4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 169/20. 

Датум: 10.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-27/20 од 05.02.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401): 

Са позиције:  

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           922,00 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 953,00 КМ 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                           637,00 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 109,00 КМ 

511300 – Издаци за набавку постројења и 

опреме (потрошачка  јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 100,00 КМ 

638100 – Остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти (пот. јединица „ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“ 01350401)   726,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:           

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (пот. јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                      3.347,00 КМ 

412900 - Остали неквалификовани расходи (пот. 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““ 

01350401)                                               100,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-135/20. 

Датум: 18.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић“ број: 01/01-36/20 од 28.01.2020.  

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007): 

Са позиције:  

412200-Расходи по основу утрошка 

енергије,комуналих,комуникационих и 

транспортних услуга (потрошачка јединица ''ЈУ 

Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић““ 08180007)                285,20 КМ  

412500 – Расходи за текуће одржавање -  

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““  08180007)202,00 

КМ  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 
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„Невенка Станисављевић““ 08180007)    257,10 

КМ  

412800 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине -  

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007) 41,00 КМ  

 

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:   

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007) 82,65 КМ 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''ЈУ Народна 

бибилиотека „Невенка Станисављевић““  

08180007)                                               193,50 КМ  

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(пот. јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 

08180007)...............................................360,65 КМ 

511300 – Издаци за набавку пос. и опреме (пот. 

јединица ''ЈУ Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић““  08180007)             148,50 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 136/20. 

Датум: 18.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Центар за социјални рад број: 02-4-

11/20 од 18.02.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“ 01350300): 

Са позиције:  

412500 - Расходи за текуће одржавање  

(потрошачка јединица ЈУ Центар за социјални 

рад  01350300)                                      30,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:   

412300 - Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''ЈУ Центар за социјални 

рад“  01350300)                                     30,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 137/20. 

Датум: 18.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-27.1/20 од 06.02.2020.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““  01350401): 

Са позиције:  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга  (пот.  јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401)                         483,00 КМ 
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2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412700 – Расходи за стручне услуге  (пот.  

јединица  „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““  

01350401)                                               283,00 КМ 

412900 - Остали неквалификовани расходи (пот.  

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““  

01350401)                                               200,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 138/20. 

Датум: 18.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

а) Са позиције:  

411400 - Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (потрошачка јединица ''Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности“ 

01350140)                                               488,00 КМ 

На позицију: 

411300  - Расходи за накнад плата запослених за 

врјеме боловања, родитељског одуства и 

осталих накнада плата (потрошачка  јединица 

''Одјељење за прив., фин. и друш. дјел.“  

01350140).                                              488,00 КМ 

б) Са позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова (пот. 

јединица ''Центар за соцјални рад“) 

...........................................................21.575,00 КМ 

На позицију: 

621100 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности ( изузев акција) 

(потрошачка  јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене 

дјелатности“)....................................19.211,81 КМ 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка  

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“)                   2.363,19 КМ 

в) Са позиције: 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова (потрошачка  јединица ''Одјељење за 

прив., фин. и друш. дјел.“ 0135........5.200,00 КМ  

621300 – Издаци за отплату главнице 

примљених зајмова у земљи (пот. јединица 

''Одјељење за прив., фин. и друш. дјел.“  

01350140)............................................1.637,00 КМ 

488100 – Трансфери унутар исте јединице 

власти (потрошачка јединица ''Одјељење за 

прив., фин. и друш. дјел.“ 01350140)  329,00 КМ 

На позицију: 

415200 – Грантови у земљи (потрошачка  

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“)                   7.166,00 КМ  

г) Са позиције:  

413300 – Расходи по основу камата на 

примљене зајмове у земљи (потрошачка  

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ )                     384,00 КМ 

На позицију: 

413100 – Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности (потрошачка  јединица 

''Одјељење за при., фин. и друштвене 

дјелатности“ )                                        384,00 КМ 

д) Са позиције: 

413900 – Расходи по основу затезних камата 

(потрошачка  јединица ''Одјељење за при., фин. 

и друштвене дјелатности“ )              2.301,00 КМ  

На позицију: 

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка  јединица ''Одјељење за при., фин. 

и друштвене дјелатности“ )               601,00 КМ  

611400 – Издаци за дате зајмове  (потрошачка  

јединица ''Одјељење за при., фин. и друштвене 

дјелатности“ )                                    1.700,00 КМ 

ђ) Са позиције: 

628100 – Издаци за отплату дугова према 

другим јединицама власти (потрошачка 

јединица ''Одјељење за при., фин. и дру. дјел.“)

       6.651,00 КМ 
631900 – Остали издаци   потрошачка јединица 

''Одјељење за при., фин. и друштвене 

дјелатности“ )                                     6.651,00 КМ 
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3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 139/20. 

Датум: 18.02.2020. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

а) Са позиције:  

411100 - Расходи зa бруто плате запослених 

(потрошачка јединица ''Одјељ. за привреду, фин. 

и дру. дјелатности“  01350140) 2.778,00 КМ 

На позицију:                                                       

411300 - Расходи за накнаде плата запослених за 

врјеме боловања, родитељског одуства и 

осталих накнада плата (потрошачка  јединица 

''Одјељење за прив., фин. и друш. дјел.“  

01350140)                                                 10,00 КМ 

411100 - Расходи зa бруто плате запослених 

(потрошачка јединица ''Центар за социјални 

рад“ 01350300)                                   1.903,00 КМ 

638100 - Остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти (потрошачка 

јединица ''Одјељ. за привреду, фин. и дру. 

дјелатности“ 01350140)                        865,00 КМ 

б) Са позиције:  

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Начелник општине“ 

01350120 )                                           1.140,00 КМ 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова (пот.  

јед. ''Начелик општине“ 01350120)  2.422,00 КМ  

На позицију: 

415200 – Грантови у земљи (пот.  јед. ''Начелник 

општине“ 01350120                            2.422,00 КМ 

414100 – Субвенције (пот.  јединица ''Начелник 

општине“ 01350120)                          1.140,00 КМ 

в) Са позиције:  

411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (пот. јед. ''Одјељење за при., фин. и 

друшт. дјелатности“ 01350140)           330,00 КМ 

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

ост.лич.прим.запос.по основу рада(пот. јед. 

''Скупштина општине 01350110)         926,00 

КМ411300 – Расходи за нак.плата зап.за вријеме 

боловања,род.одсуства и ост. нак. плата (пот. 

јед. ''Скупштина општине“ 01350110) 

       1.000,00 КМ 
411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (пот. јед. ''Скупштина општине“ 

01350110)                                            1.000,00 КМ 

На позицију: 

411100 - Расходи зa бруто плате запослених 

(пот. јед. ''Скупштина општине“ 01350110)  

       3.256,00 КМ  
г) Са позиције:  

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова (пот. 

јед. ''Начелик општине“ 01350120) 6.523,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи(пот. 

јед. ''Скупштина општине“ 01350110)  

       6.523,00 КМ  
д) Са позиције: 

416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова (пот. 

јед. ''Начелик општине“ 01350120)  4.741,89 КМ 

На позицију: 

415200 – Грантови у земљи  (потрошачка 

јединица ''Одјељ. за привреду, фин. и дру. 

дјелатности“ 01350140)                     4.741,89 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 140/20. 

Датум: 18.02.2020. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава: 

а) Са позиције:  

412900 – Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 01350130 

)                                                               142,00 КМ 

412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка  јединица ''Општа управа“ 

01350130 )                                           1.150,00 КМ 

На позицију: 

412500 – Грантови у земљи (потрошачка 

јединица ''Општа управа“ 01350130 )   15,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                            1.277,00 КМ 

б) Са позиције: 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја (потрошачка јединица ''Општа 

управа“ 01350130 )                             1.049,00 КМ 

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 01350130 

)                                                            8.002,00 КМ 

419100 – Расходи по судским рјешењима 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)     8.818,00 КМ 

416100 – Дознаке грађ. које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова (пот.  јед. 

„Центар за социјални рад“ 01350300)  

       36.425,00 КМ 

На позицију: 

412800- Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне сред. (потр. 

јединица ''Општа управа“ 01350130) 

       18.697,00 КМ 

412900 – Остали неквалификовани расходи(пот. 

јед. ''Општа управа“ 01350130)       12.003,00 КМ  

487400 – Трансфери фондовима обавезног 

соц.осиг. (пот. јед. ''Општа управа“ 01350130)

       21,00 КМ 

412200- Расходи по основу утрошка 

енер.,ком.,комуникац. и транс.услуга 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)     14.001,00 КМ 

412300 – Расходи за режијски материјал 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)      3.440,00 КМ 

 

412500 – Расходи за текуће одржавање 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)      6.132,00 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.    

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-271/20 

Датум: 20.03.2020. године 

 

 На основу члана 82.став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 

40. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

5/16, 5/17, 13/19), Начелник општине доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о скраћеном радном времену запослених 

у Општинској управи Општине 

Костајница 

 

I 

 Радно вријеме запослених у Општинској 

управи Општине Костајница се скраћује због 

новонастале ситуације изазаване вирусом 

корона. 

 

II 

 Од 20.03.2020.године до 30.30.2020. године 

радно вријеме запослених у Општинској управи 

Општине Костајница одређује се у времену од 

07:00 часова до 13:00 часова. 

 

III 

 Општинска управа општине Костајница ће 

организовати рад са минималним бројем 

потребних извршилаца на лицу мјеста. 

 Остала лица упутити на рад од куће или 

рад код куће. 

 На улаз у све службене просторије 

општинске управе ограничити број особа које 

могу истовремено да уђу и бораве у управи, 
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онемогућити задржавање у просторијама 

општинске управе. 

 Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама општинске управе од 

најмање један метар уз предузимање мјера 

дезинфекције и повишене хигијене. 

 

IV 

 Због новонастале ситуације изазване 

вирусом корона ова Одлука се не примјењује на  

радно вријеме запослених на радним мјестима 

инспектора и комуналне полиције. 

 

V 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“ и на интернет страници општине 

Костајница. 

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-290/20 

Датум: 30.03.2020. године 

 

 На основу члана 82.став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 

40. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

5/16, 5/17, 13/19), Начелник општине доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о скраћеном радном времену запослених 

у Општинској управи Општине 

Костајница 

 

I 

 Радно вријеме запослених у Општинској 

управи Општине Костајница се скраћује због 

новонастале ситуације изазаване вирусом 

корона. 

 

II 

 Од 31.03.2020.године до 14.04.2020. године 

радно вријеме запослених у Општинској управи 

Општине Костајница одређује се у времену од 

07:00 часова до 13:00 часова. 

 

III 

 Општинска управа општине Костајница ће 

организовати рад са минималним бројем 

потребних извршилаца на лицу мјеста. 

 Остала лица упутити на рад од куће или 

рад код куће. 

 На улаз у све службене просторије 

општинске управе ограничити број особа које 

могу истовремено да уђу и бораве у управи, 

онемогућити задржавање у просторијама 

општинске управе. 

 Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама општинске управе од 

најмање један метар уз предузимање мјера 

дезинфекције и повишене хигијене. 

 

IV 

 Због новонастале ситуације изазване 

вирусом корона ова Одлука се не примјењује на  

радно вријеме запослених на радним мјестима 

инспектора и комуналне полиције. 

 

V 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о скраћеном радном времену 

запослених у Општинској управи Општине 

Костајница, број:02-020-271/20 од 20.03.2020. 

године. 

 

VI 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“ и на интернет страници општине 

Костајница. 

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-1/20. 

Датум: 13.03.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:121/12, 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) а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације начелник општине Костајница 

доноси: 

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских и других 

објеката на подручју општине Костајница 

 

У циљу провођења мјера за спрјечавање и 

сузбијање заразних болести те заштите и 

спашавања становништва: 
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1. Забрањује се рад сљедећим објектима: 

- Угоститељским објектима врсте ноћни клуб,  

- Фитнес центрима 

- Дјечијим играоницама и дјечијим играоницима 

у тржним центрима, маркетима и 

супермаркетима 

 

2.  Ограничава се радно вријеме на рад од 

07.00 до 20.00 часова сваким радним даном 

и у дане викенда сљедећим објектима: 

-Угоститељским објектима свих врста, 

укључујући и угоститељске објекте на 

бензинским пумпним станицама,  

- Трговачким центрима, 

- Осталим трговачким објектима и тржницама 

на мало, 

- Кладионицама, 

- Занатским радњама. 

 

3. Ограничава се рад од 07.00 до 22.00 сваким 

радним даном и у дане викенда субјектима који 

обављају дјелатност производње хљеба, пецива 

и колача искључиво у погледу продаје њихових 

производа. 

 

4. За свадбене салоне забрана рада почиње да 

се примјењује од понедељка 16.03.2020. године. 

 

5. Препоручује се родитељима дјеце 

предшколског узраста који иду ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ да обезбиједе чување дјеце 

код кућа. За оне родитеље који нису у 

могућности да обезбиједе чување дјеце 

обезбиједиће се рад ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ у мањим групама. 

 

6. Сви привредни субјекти на подручју 

општине Костајница обавезни су свакодневно 

проводити хигијенско-епидемилошке мјере. 

 

7. Задужује се надлежене инспекцијске 

службе и комунална полиција да у провођењу 

мјера ове наредбе обезбиједе поштовање исте од 

стране напријед наведених субјеката. 

 

8. О извршавању задатака из ове наредбе, 

надлежне службе ће свакодневно извјештавати 

Општински штаб цивилне заштите. 

 

9. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

     НАЧЕЛНИК 

     Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-02/20. 

Датум: 14.03.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:121/12, 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) наредбе 

министра здравља и социјалне заштите а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације начелник општине Костајница 

доноси: 

НАРЕДБУ 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (Covid 19) на подручју 

општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спашавања становништва и наредбе 

министара здравља и социјалне заштите  

Републике Српске: 

 

1.Налаже се провођење препоручене 

дезинфекције свих јавних објеката, јавних 

површина и средстава јавног превоза у року од 

48 часова од након ступања на снагу наредбе 

министра здравља и социјалне заштите. 

 

Након реализације претходних активности 

налаже да се континуирано обављају 

препоручне мјере Института за јавно здравство 

у погледу дезинфекције свих јавних објеката, 

јавних површина и средстава јавног превоза. 

 

2.Правно лице предузетник или физичко лице 

које обавља пословну дјелатност дужно је 

континуирано спроводити појачане хигијенско-

епидемилошке мјере Института за јавно 

здравство у погледу дезинфекције властитих 

објеката, површина и средстава превоза. 

 

3.Забрањују се сва јавна окупљања у 

организацијама или просторијама ЈЗУ Дом 

здравља Костајница и Центра за социјални рад 

Костајница, осим едукација везаних за актуелну 

ситуацију по питању корона вируса на којима се 

морају поштовати и предузимати све потребне 

мјере превенције. 

 

4.Инспекцији надзор над спровођењем ових 

наредби обављају општински инспектори и 

комунална полиција. 
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5.Ова наредба ступа на снагу одмах и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

    НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-04/20. 

Датум: 14.03.2020. 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:121/12, 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) наредбе 

министра здравља и социјалне заштите а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације начелник општине Костајница 

доноси: 

 

НАРЕДБУ 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спашавања становништва: 

 

1.Наређује се стање приправности  јединицама и 

саставима Цивилне заштите, Јавним установама 

и предузећима, органима управе у складу са 

Планом цивилне заштите 

 

2.Општинска управа општине Костајница ће 

организовати рад са минималним бројем 

потребних извршилаца на лицу мјеста. 

Остала лица упутити на рад од куће или рад код 

куће. 

На улаз у све службене просторије општинске 

управе ограничти број особа које могу 

истовремено да уђу и бораве у управи, 

онемогућити задржавање у просторијама 

општинске управе. 

Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама општинске управе од 

најмање један метар уз предузимање мјера 

дезинфкеције и повишене хигијене. 

 

3.ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко обуставља свој 

рад до даљњег. 

 

4.Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

    НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-05/20. 

Датум: 17.03.2020. 

 

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), Начелник 

општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Овом Наредбом прописују се мјере у циљу 

заштите становништа од ''корона вируса''. 

2. Мјере из тачке 1. ове наредбе састоје се у 

сљедећем: 

а) Забрана рада сљедећим објектима, сваким 

радним даном и у дане викенда до 23.3.2020. 

године: 

-угоститељским објектима свих категорија, 

-трговинама осим субјеката из тачке 2. под б.),  

и г) 

 -занатско-услужним објектима у којима се 

остварује непосредан блиски контакт са 

клијентима, осим ауто-праоница, вулканизера и 

аутомеханичара, 

- дјечије играонице, 

- свадбени салони, 

- кладионице, 

- фитнес-центри и теретане. 

б) Ограничено радно вријеме од 07.00 до 18,00 

часова сваким даном, сљедећим објектима: 

-трговине претежно прехрамбеним производима 

- продавнице мјешовите робе, 

- меснице и  

- киосци.  

в) Ограничено радно вријеме од 06.00 до 22,00 

часа сваким даном, сљедећим објектима: 

- пекаре. 

г) ограничено радно вријеме од 07.00 до 15.00 

часова сљедећим објектима: 

-пољопривредне апотеке и трговине сточном 

храном  
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-специјализоване трговине грађевинским 

материјалом, водоматеријалом, 

електроматеријалом, боје и лакови и остале 

производе за грађевинарство 

д) Апотеке у редовном радном времену 

ђ) Објекти које пружају услуге смјештаја у 

свом простору за регистроване госте, а услуге 

пића и хране само за госте хотела, хостели и 

мотели; 

е) Бензинске пумпе без ограничења када је у 

питању продаја горива и других нафтних 

деривата са ограничењем за дио бензинске 

пумпе у којем је смјештен продајни објекат - од 

07,00 до 18,00 часова. 

За субјекте из члана става б), в), г), д), ђ), е) Рад 

организовти уз примјену сљедећих мјера:  

-ограничен број људи који истовремено могу 

бити присутни у затвореном продајном 

простору, тако да се на улазу регулише број 

особа која истовремено могу улазити, 

-испред благајни означити и организовати 

размак купаца од најмање једног метра, 

-у затвореном продајном простору, омогућити 

брз проток купаца, брз излазак из објекта и 

мјере дезинфекције и повишене хигијене. 

3.Општинска управа и њене службе ће од 

уторка, 17.3.2020. године организовати свој рад 

како слиједи: 

-у свим организационим јединицама Општинске 

управе организовати рад са минималним бројем 

потребних извршилаца на радном мјесту, остала 

лица упутити на рад од куће или рад код куће; 

-на улазу у све службене просторије Општинске 

управе које пружају услуге грађаним 

ограничити број особа које истовремено могу да 

уђу и бораве у Управи, онемогућити 

задржавање у просторијама Општинске управе 

и прављење дужих редова у затвореном 

простору; 

-одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама Управе од најмање 

један метар, уз предузимање мјере дезинфекције 

и повишене хигијене; 

-у свим општинским установама, осим Дома 

здравља организовати минимални процес рада 

уз извршавање свих функција, остала лица 

упутити на рад код куће или од куће, 

обезбиједити исте мјере за ограничење броја 

улазака и задржавања у просторијама гдје се 

пружају услуге; 

-све организационе јединице, општинске 

установе дужне су писано обавијестити 

Начелника и Општински штаб о предузетим 

мјерама до сриједе, 18.03.2020. године 

најкасније до 10,00 часова. 

4.Дом здравља ће од уторка, 17.3.2020. године 

организовати свој рад по усаглашеним 

препорукама и закључцима са ресорним 

министарством при чему: 

-организовати се за пружање здравствене 

заштите примарно особама које могу бити 

заражене вирусом Корона, 

-приоритетно и без задршке проводити мјере 

анкетирања лица која су била у контакту са 

зараженим, са предлагањем кућне изолације за 

све особе првог контакта, 

-организовати без прекида службу јављања, 

давања одговора и услуге лицима која ће се 

јављати због уласка у земљу на граничним 

прелазима. 

5.Забрањују се рад ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница 

6.Наређује се свим јавни предузећима и јавним 

установама чији је оснивач општина 

Костајница, заједницама етажних власника и 

свим другим правним лицима, предузетницима 

или физичким лицима која обављају пословну 

дјелатност да одмах предузму мјере 

дезинфекције просторија у складу са 

инструкцијама  Министарства здравља и 

социјалне заштите и Института за јавно 

здравство Републике Српске које се односе на 

обавезно провођење мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом  корона 

(COVID – 19) у Републици Српској. 

7.Задужује се комунална полиција за провођење 

ове наредбе и исти су обавезни да о извршењу 

задатака из наредбе редовно извјештавају 

Општински штаб за ванредне ситуације.  

 

8.Налаже се комуналној полицији и надлежним 

инспекцијама да у случају непоштовања 

наредби које се тичу провођења ванредних 

мјера за спрјечавање  и сузбијање заразних 
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болести изазване новим вирусом  корона 

(COVID – 19) у Републици Српској примјене 

казнене одредбе Закона о заштити од 

становништва од заразних болести. 

9.У складу са одлуком Министарства финансија 

Републике Српске забрањен је рад објектима у 

којима се приређују игре  на срећу – 

кладионциама, аутомат клубовима, томболама, 

казинима и слично до понедјељка 23.03.2020. 

10.Провођење изречених мјера обавезне куће 

изолације надзираће комунална полиција 

Општине Костјаница у сарадњи са 

инспекцијским органима и Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске 

11.Надлежна општинска инспекција ће у складу 

са налозима Републичке управе за инспекцијске 

послове – Инспектората Републике Српске 

проводити надзор над кретањем цијена 

основних животних намирница којима је 

ограничена маржа као и на кретање цијена 

других роба. 

12.Ступање на снагу ове наредбе ставља се Ван 

снаге  

13.Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“  

 

    НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-06/20. 

Датум: 20.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској од 18.03.2020. године, а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 20.03.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва: 

 

1.Забрањује се рад слиједећим објектима, 

сваким радним даном и у дане викенда до 30. 

марта 2020. године и то: 

- угоститељским објектима свих категорија 

-трговинама непрехрамбеним производима осим 

трговина наведених у члановима 2. и 4.,, 

-занатско-услужним објектима у којима се 

остварује непосредан блиски контакт са 

клијентима, (фризерски салони, салони за 

уљепшавање и масаже)  

-дјечије играонице, 

-свадбени салони, 

-фитнес-центри и теретане 

-сви скупови приватног карактера на којима се 

окупља више од 10 људи (организоване 

прославе, прославе у шаторима и сл), 

-пијацама непрехрамбене робе, 

-приватним стоматолошким амбулантама, 

-привређивачима игара на срећу 

-рад спортских организација и школа спорта те 

тренинга и организовања такмичења за 

спортисте свих категорија. 

 

2.Ограничава се радно вријеме од 07.00 до 

18,00 часова сваким даном и суботом а 

недјељом до 14.00 часова, сљедећим 

објектима: 

-трговине претежно прехрамбеним производима 

- продавнице мјешовите робе, 

-меснице,  

-киосци, 

-продавнице погребном опремом и цвјећаре 

-књиговодствене агенције.  

 

3.) Ограничено радно вријеме од 06.00 до 

22,00 часа сваким даном, сљедећим 

објектима: 
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-пекаре. 

4.) ограничено радно вријеме од 07.00 до 15.00 

часова радним даном и суботом а недјељом 

од 07.00 до 12.00 часова сљедећим објектима: 

-пољопривредне апотеке и трговине сточном 

храном  

-специјализоване трговине грађевинским 

материјалом, водоматеријалом, 

електроматеријалом, боје и лакови и остале 

производе за грађевинарство 

-ауто сервиси, ауто праонице и вулканизери, 

5)Апотеке у редовном радном времену 

6) Објекти које пружају услуге смјештаја у 

свом простору за регистроване госте, а услуге 

пића и хране само за госте који користе услуге 

смјештаја; 

7) Бензинске пумпе без ограничења када је у 

питању продаја горива и других нафтних 

деривата са ограничењем за дио бензинске 

пумпе у којем је смјештен продајни објекат - од 

07,00 до 18,00 часова 

За субјекте из члана става 2), 3), 3), 4), 5), 6),  и 

7) рад организовати уз примјену сљедећих 

мјера:  

- ограничен број људи који истовремено могу 

бити присутни у затвореном продајном 

простору, тако да се на улазу регулише број 

особа која истовремено могу улазити, 

- испред благајни означити и организовати 

размак купаца од најмање једног метра, 

- у затвореном продајном простору, омогућити 

брз проток купаца, брз излазак из објекта и 

мјере дезинфекције и повишене хигијене. 

8.Забрањује се окупљање и конзумирање 

алкохолних пића испред трговачких радњи који 

раде у условима ванредне ситуације. 

9.Општинска управа и њене службе ће 

организовати свој рад како слиједи: 

-у свим организационим јединицама Општинске 

управе организовати рад са минималним бројем 

потребних извршилаца на радном мјесту, остала 

лица упутити на рад од куће или рад код куће; 

-на улазу у све службене просторије Општинске 

управе које пружају услуге грађаним 

ограничити број особа које истовремено могу да 

уђу и бораве у Управи, онемогућити 

задржавање у просторијама Општинске управе 

и прављење дужих редова у затвореном 

простору; 

-одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама Управе од најмање 

један метар, уз предузимање мјере дезинфекције 

и повишене хигијене; 

-у свим општинским установама, осим Дома 

здравља организовати минимални процес рада 

уз извршавање свих функција, остала лица 

упутити на рад код куће или од куће, 

обезбиједити исте мјере за ограничење броја 

улазака и задржавања у просторијама гдје се 

пружају услуге; 

-све организационе јединице, општинске 

установе дужне су писано извјештавати 

Општински штаб о предузетим мјерама. 

10. Дом здравља ће организовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима са 

ресорним министарством при чему: 

-организовати се за пружање здравствене 

заштите примарно особама које могу бити 

заражене вирусом Корона, 

-приоритетно и без задршке проводити мјере 

анкетирања лица која су била у контакту са 

зараженим, са предлагањем кућне изолације за 

све особе првог контакта, 

-организовати без прекида (0-24) службу 

јављања, давања одговора и услуге лицима која 

ће се јављати због уласка у земљу на граничним 

прелазима. 

11. Обуставља се рад ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница до даљњег. 

12.Наређује се свим јавни предузећима и јавним 

установама чији је оснивач општина 

Костајница, заједницама етажних власника и 

свим другим правним лицима, предузетницима 

или физичким лицима која обављају пословну 

дјелатност да континуирано проводе мјере 

дезинфекције просторија у складу са 

инструкцијама  Министарства здравља и 

социјалне заштите и Института за јавно 

здравство Републике Српске које се односе на 

обавезно провођење мјера за реаговање на 
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појаву болести изазване новим вирусом  корона 

(COVID – 19) у Републици Српској. 

13.Задужује се комунална полиција и 

здравствени инспектори општине Костајница за 

провођење ове наредбе у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске. Комунална полиција и 

здравствени инспектори  су обавезни да о 

извршењу задатака из наредбе редовно 

извјештавају Општински штаб за ванредне 

ситуације.  

14.Надлежна општинска инспекција ће у складу 

са налозима Републичке управе за инспекцијске 

послове – Инспектората Републике Српске 

проводити надзор над кретањем цијена 

основних животних намирница којима је 

ограничена маржа као и на кретање цијена 

других роба. 

15.Све јавне установе, јавна предузећа и службе, 

предузетници и други субјекти дужни су да се 

строго придржавају ове наредбе. 

16.Ступањем на снагу ове наредбе ставља се 

Ван снаге наредба број:02-85-5/20 од 17.03.2020. 

17.Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

                                       НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-07/20. 

Датум: 22.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској од 18.03.2020. године, а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 22.03.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада апотека на територији 

општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва: 

 

1. Ограничава се  радно вријеме 

апотекама: 

- радним даном од 08.00 до 18,00 часова  

- викендом од 08.00 до 13.00 часова  

Ово ограничње се не односи на апотеке које 

организују деужрство или приправност 

2. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

 

                                       НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-08/20. 

Датум: 23.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године, Закључка Републичког 

штаба за ванредне ситуације о предузимању 

мјера против лица коа не поштују мјере кућне 

изолације број: 06-5/20 од 22.03.2020, а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 23.03.2020. године  доноси 
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Н А Р Е Д Б У 

о обезбјеђењу простора за карантин 

 

1.За простор за карантин за лица која не 

поштују мјере кућне изолације на подручју 

општине Костајница одређује се простор 

подручне школе у Календерима. 

 

2.Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

 

                                       НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дипл.ек. ср 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-10/20. 

Датум: 22.03.2020. 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској од 18.03.2020. године, а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 22.03.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада пекара на територији 

општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва: 

 

1. Ограничава се  радно вријеме пекара 

- сваким даном од 07.00 до 18,00 часова  

 

2. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

                                     НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-14/20. 

Датум: 26.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) Комадант 

штаба за ванредне ситуације општине 

Костајница дана 26.03.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о контороли рада Дома за старе 

 

1. У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва наређује се 

здравственом инспектору општине Костајница 

да  х и т н о изврши контролу примјене 

хигијенско-епидемиолошких мјера у Дому за 

старе у Грдановцу. 

 

2. Задужује се Полицијскa станица 

Костајница да пружи потребну помоћ 

здравственом инспектору у контроли Дома за 

старе. 
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3. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“                                       

      НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

 Број: 02-85-22/20. 

Датум: 29.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године и Закључка Владе Републике 

Српске број:04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. 

године, Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обвезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској од 18.03.2020. године, а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 29.03.2020. године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва регулише се 

рад трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката на територији 

општине Костајница до 14. Априла 2020. године 

и то: 

 

1. Забрањује се рад слиједећим објектима, 

сваким радним даном и у дане викенда до 14. 

Априла  2020. године и то: 

- угоститељским објектима свих категорија 

- трговинама непрехрамбеним производима 

осим трговина наведених у члановима 2. и 4.,, 

- занатско-услужним објектима у којима се 

остварује непосредан блиски контакт са 

клијентима, (фризерски салони, салони за 

уљепшавање и масаже)  

- дјечије играонице, 

- свадбени салони, 

- фитнес-центри и теретане 

- сви скупови приватног карактера на којима се 

окупља више од 10 људи (организоване 

прославе, прославе у шаторима и сл), 

- пијацама непрехрамбене робе, 

- приватним стоматолошким амбулантама, 

- привређивачима игара на срећу 

- рад спортских организација и школа спорта те 

тренинга и организовања такмичења за 

спортисте свих категорија. 

 

2. Ограничава се  радно вријеме од 07.00 до 

18,00 часова сваким радним даном и суботом 

а недјељом до 14.00 часова, сљедећим 

објектима: 

- трговине претежно прехрамбеним 

производима - продавнице мјешовите робе, 

- меснице,  

- киосци, 

- продавнице погребном опремом и цвјећаре 

- књиговодствене агенције.  

 

3.) Ограничено радно вријеме од 07.00 до 

18,00 часова сваким даном, сљедећим 

објектима: 

- пекаре. 

4.) ограничено радно вријеме од 07.00 до 15.00 

часова радним даном и суботом а недјељом 

од 07.00 до 12.00 часова сљедећим објектима: 

-пољопривредне апотеке и трговине сточном 

храном  

-специјализоване трговине грађевинским 

материјалом, водоматеријалом, 

електроматеријалом, боје и лакови и остале 

производе за грађевинарство 

-ауто сервиси, ауто праонице и вулканизери, 

5) Апотеке радним даном од 08.00 до 18,00 

часова  

- викендом од 08.00 до 13.00 часова  
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6) Објекти које пружају услуге смјештаја у 

свом простору за регистроване госте, а услуге 

пића и хране само за госте који користе услуге 

смјештаја; 

7) Бензинске пумпе без ограничења када је у 

питању продаја горива и других нафтних 

деривата са ограничењем за дио бензинске 

пумпе у којем је смјештен продајни објекат - од 

07,00 до 18,00 часова 

За субјекте из члана става 2), 3), 3), 4), 5), 6),  и 

7) рад организовати уз примјену сљедећих 

мјера:  

- ограничен број људи који истовремено могу 

бити присутни у затвореном продајном 

простору, тако да се на улазу регулише број 

особа која истовремено могу улазити, 

- испред благајни означити и организовати 

размак купаца од најмање једног метра, 

- у затвореном продајном простору, омогућити 

брз проток купаца, брз излазак из објекта и 

мјере дезинфекције и повишене хигијене. 

8. Забрањује се окупљање и конзумирање 

алкохолних пића испред трговачких радњи који 

раде у условима ванредне ситуације. 

09. Задужује се комунална полиција и 

здравствени инспектори општине Костајница за 

провођење ове наредбе у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске. Комунална полиција и 

здравствени инспектори  су обавезни да о 

извршењу задатака из наредбе редовно 

извјештавају Општински штаб за ванредне 

ситуације.  

10. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

     НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

 

НАЧЕЛНИК  

Број: 02-85-15/20. 

Датум: 26.03.2020. 

 

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), Наредбе 

министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 

24.02.2020. године, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације дана 26.03.2020. 

године  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о именовању координатора карантина на 

подручју општине Костајница 

 

1. За координатора рада карантина на 

подручју општине Костајница именује се 

замјеник начелника општине Костајница Горан 

Рабат – контакт телефон 066-800-857. 

За замјеника координатора именује се начелник 

одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности општине Костајница Ненад Рељић – 

контакт телефон 065-401-996 

2. Задатак лица из члана 1. Овог закључка је 

да управљају карантином.  

 

3. Координатор карантина је обавезан да у 

карантину обезбиједи све санитарно-хигијенске 

и друге услове прописане Упутством за 

организацију и спровођење карантина на 

граничном прелазу и у локалној заједници. 

 

4. Коориднатор је обавезан свакодневно 

достављати извјештаје о функционисању 

карантина штабу за ванредне ситуације 

општине Костајница. 

5. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

     НАЧЕЛНИК 

    Драго Бундало, дипл.ек. ср. 
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