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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 6/20 
 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-84/20. 

Датум: 25.05.2020. 

 

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), Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације број:  

38-3/20 од 22.05.2020 и 39-4/20 од 25 .05.2020 о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID - 19) а на приједлог Општинског штаба 

за ванредне ситуације дана 25.05.2020. године, 

комадант штаба  доноси 

 

Н А Р Е Д Б А 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на подручју 

општине Костајница 

 

У циљу провођења мјера за спрјечавање и 

сузбијање заразних болести те заштите и 

спасавања становништва регулише се рад 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката на територији 

општине Костајница: 

1. Ограничава се рад до 08.06.2020. године 

сваким радним даном и недјељом  до 22.00 

часа  

- трговинама на велико и тржним центрима, 

- трговинама на мало прехрамбеном и 

непрехрамбеном робом, 

- фитнес центрима, 

- приватним стоматолошким амбулантама, 

- свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 

- пољопривредним апотекама, 

- киосцима, 

- продавницама погребном опремом и 

цвјећарама, 

- месницама, 

- дјелатностима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенице и 

колача искључиво у погледу продаје њихових 

производа, 

- тржницама на мало (пијацама) 

- пијацама за продају пољопривредних 

производа 

- фитнес центрима 

- дјечијим играоницама 

 

2. Ограничава се рад до 08.06.2020. године 

сваки радним даном и недјељом  до 23.00 

часа 

- угоститељским објектима за исхрану и пиће, 

- субјектима који врше доставу храну ако су 

регистровани за обављање те дјелатности,  

- привређивачима игара на срећу, 

- бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни и угоститељски објекат а без 

временског ограничења рада кад је у питању 

продаја горива, других нафтних деривата и 

плина. 

 

3. Апотеке могу да раде сваки радни дан до 

22.00 часа а недјељом до 15.00 часова. У 

вријеме кад апотеке не раде, снабдјевање 

лијековима и медицинским средствима вршиће 

се путем дежурства или приправности. 

 

4. Хотели, хостели и мотели могу пружати 

услуге смјештаја гостију без временског 

ограничења, а услуге исхране и пића гостима и 

трећим лицима са временским ограничњем од 

06.00 до 23.00 часа 

  

5. Свим субјектима којима је дозвољено да раде 

дужни су да рад организују уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике 

Српске“ за спрјечавање појаве ширења COVID -

19 болести на радном мјесту 
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6. Контролни  органи, комунална полиција, 

тржишна и здравствена инспекција за 

непоштовање ових мјера кажњаваће у складу са 

Законом о заштити становништва од заразних 

болести и Кривичним законом Републике 

Српске.  

 

7. Општинска управа, јавна предузећа и 

установе организоваће свој рад како слиједи: 

- на улазу у све службене просторије органа 

ограничити број особа које истовремено могу да 

уђу и бораве и бораве у просторијама органа, 

онемогућити задржавање у просторијама органа 

и прављење дужих редова у затвореном 

простору, 

- одржати растојање између грађана у 

затвореним просторима од најмање два метра уз 

предузимање мјера дезинфекције и појачане 

хигијене и 

- контрола броја корисника услуга шалтер сале 

и матичних служби зависно од простора, 

одржавање физичке дистанце од два метра и уз 

обезбјеђење физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну заштиту 

запосленом и кориснику  

 

8. 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 

обезбједе поштовање ове наредебе а  извршењу 

задатака из наредбе редовно извјештавају 

Општински штаб за ванредне ситуације.  

 

9. Наредба број:02-85-79/20 од 09.05.2020 

ставља се ван снаге. 

10. Наредба ступа на снагу 25.05.2020 и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

     НАЧЕЛНИК 

          Драго Бундало, дипл.ек. 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-88/20. 

Датум: 13.06.2020. 

 

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 на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације дана 13.06.2020. 

године  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада угоститељских објеката на 

територији општине Костајница 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва регулише се 

рад угоститељских објеката на територији 

општине Костајница 

 

1.Радно вријеме свих угоститељских објеката 

за исхрану и пиће на територији општине 

Костајница  је до 21.00 час. 

2. Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костајница“ 

           КОМАДАНТ ШТАБА 

                                 Драго Бундало, дипл.ек.

 

Костајница, („Службени гласник општине 

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

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

32-1/20 од 08.05.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) Општински 

штаб за ванредне ситуације дана 15.05.2020. 

године  доноси сљедећи:   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-89/20. 

Датум:13.06.2020. 

 

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 
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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), Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

32-1/20 од 08.05.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) Општински 

штаб за ванредне ситуације дана 13.06.2020. 

године  доноси сљедећу:   

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Привремено се обуставља рад Јавне 

предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница од дана 13.06.2020. године 

 

2. Наредба ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

КОМАДАНТ ШТАБА 

Драго Бундало,дипл.ек. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији општине Костајница.........................................................................................................1 

Наредба о регулисању рада угоститељских објеката на територији општине 

Костајница................................................................................................................................................................2 

Наредба о привременом обустављању рада Јавне предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 

Костајница…………………………………………………………………………………………………………2 

 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник





 

 

 


