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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 3/20 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-320/20 

Датум: 14.04.2020. 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 изазване вирусом корона. 

 

II 

 Од 14.04.2020. године до 28.04.2020. 

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 02-020-290/20 од 30.03.2020. 

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. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-51/20. 

Датум: 14.04.2020. 

 

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, 

Закључка Републичког штаба за ванредне 

ситуације број: 20-4/20 од 13.04.2020 о 

продужењу примјене закључака број а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 14.04.2020. године  доноси 
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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 28. априла 2020. године 

и то: 

1. Забрањује се рад слиједећим објектима, 

сваким радним даном и у дане викенда до 28. 

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, осим 

привређивача интернет игара и лутријских 

игара на срећу, осим класичне томболе, 

- 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: 

- пекаре4.) 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  

6) Хотели и мотели могу пружати услуге 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:  

- услуге пружају заштићени маскама и 

рукавицама, 

- обезбједе маску и рукавице грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их.  

- 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. Задужује се комунална полиција и 

здравствени инспектори општине Костајница за 

провођење ове наредбе у сарадњи са 
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Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске. Комунална полиција и 

здравствени инспектори  су обавезни да 

обезбједе поштовање ове наредебе а  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. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.





 

 

 


