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НАЧЕЛНИК
Број:02-020-520/18
Датум, 25.04.2018.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), Начелник
општине дана 25.04. 2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. Maj Међународни празник рада (уторак) - ради задовољења неопходних
потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја (сриједа) - ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. Маја – Дан побједе над фашизмом (сриједа) - ради задовољења
неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.

- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса 02. и 09.05. могу радити у складу са својим
потребама и интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,

Доставити:
1. Комунална полиција
2. Тржишна инспекција
3. Начелник
4. Одјељење за финансије
5. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1685/17
Датум, 26.12.2017.

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16,5/17), Начелник
општине дана 26.12. 2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. јануара Нова година рада ради задовољења неопходних потреба грађана
дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. јануара – Дан Републике ради задовољења неопходних потреба дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.

2. Овај закључак се доноси на захтјев предузетника који су изразили потребу за
радом 09. jануара 2018. године у циљу задовољења неопходних потреба грађана.
3. Привредни субјекти који обављају производну и прерађивачку дјелатност у
све празничне дане, осим 1. јануара, могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима.
4. У складу са чланом 7. и 8. Закона о празницима Републике Српске, вјерски
празник је Православни Божић, који се празнује на Бадњи дан и дан Божића, тако да
вјерници православне вјероисповијести, у дане 06.01.2018.године (субота) и 07.01.2018.
(недјеља) имају право на плаћени изостанак са радног мјеста.
5. Послодавац је дужан радницима који ће радити на Дан Републике 09. Јануара,
омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.

6. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.

7. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
6. Комунална полиција
7. Тржишна инспекција
8. Начелник
9. Одјељење за финансије
10. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1446/17
Датум, 16.11.2017.

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), Начелник
општине дана 16.11. 2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини, у уторак 21. новембра на подручју општине Костајница могу да
раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
11. Комунална полиција
12. Тржишна инспекција
13. Начелник

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

14. Одјељење за финансије
15. Удружење предузетника
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-______/17
Датум, 08.05.2017.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16), Начелник општине
дана 08.05. 2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
09. Маја – Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак број:02-020539/17 од 24.04.2017. године
4. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
16. Комунална полиција
17. Тржишна инспекција
18. Начелник
19. Одјељење за финансије
20. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-539/17

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

Датум, 24.04.2017.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16), Начелник општине
дана 24.04. 2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. Maj Међународни празник рада - рада ради задовољења неопходних
потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. Маја – Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса 02. и 09.05. могу радити у складу са својим
потребама и интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,

Доставити:
21. Комунална полиција
22. Тржишна инспекција
23. Начелник
24. Одјељење за финансије
25. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-________/16
Датум, 27.12.2016.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине

Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16), Начелник општине
дана 27.12. 2016. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. јануара Нова година рада ради задовољења неопходних потреба грађана
дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. јануара – Дан Републике ради задовољења неопходних потреба дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
2. Овај закључак се доноси на захтјев предузетника који су изразили потребу за
радом 09. Јануара 2015. године у циљу задовољења неопходних потреба грађана.
3. Привредни субјекти који обављају производну и прерађивачку дјелатност у
све празничне дане, осим 1. јануара, могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима.
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
5. Послодавац је дужан радницима који ће радити на Дан Републике 09. Јануара,
омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
6. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
26. Комунална полиција
27. Тржишна инспекција
28. Начелник
29. Одјељење за финансије
30. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1242/16
Датум, 16.11.2016.

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 60. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16), Начелник општине
дана 16.11. 2016. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. У дане празника Републике Српске:
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини, у понедјељак 21. новембра на подручју општине Костајница могу да
раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
31. Комунална полиција
32. Тржишна инспекција
33. Начелник
34. Одјељење за финансије
35. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-631/16
Датум, 26.04.2016.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 26.04. 2016. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске и вјерског празника Васкрса
01. Majа - Међународни празник рада и Васкрс (недјеља) - ради
задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:

- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја (понедјељак) - могу радити сви регистровани привредни субјекти и
привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу на
подручју општине Костајница у складу са својим потребама и интерним актима који
регулишу питање радног времена запослених.
2. Дан побједе над фашизмом – 9 Мај (понедјељак) ради задовољења
неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
3. Радници православне вјероисповјести имају право на плаћени изостанак са
радног мјеста у дане Васкршњих празника – 29.04. Велики петак, 01. и 02.05. Васкрс и
Васкршњи понедјељак
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
5. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
36. Комунална полиција
37. Тржишна инспекција
38. Начелник
39. Одјељење за финансије
40. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-________/15
Датум, 25.12.2015.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 25.12. 2015. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. јануара Нова година рада ради задовољења неопходних потреба грађана
дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. јануара – Дан Републике ради задовољења неопходних потреба дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
2. Овај закључак се доноси на захтјев предузетника који су изразили потребу за
радом 09. Јануара 2015. године у циљу задовољења неопходних потреба грађана.
3. Привредни субјекти који обављају производну и прерађивачку дјелатност у
све празничне дане, осим 1. јануара, могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима.
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
5. Послодавац је дужан радницима који ће радити на Дан Републике 09. Јануара,
омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
6. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
41. Комунална полиција
42. Тржишна инспекција
43. Начелник
44. Одјељење за финансије
45. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1604/15
Датум, 17.11.2015.

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 17.11. 2015. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини, у суботу 21. новембра на подручју општине Костајница могу да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00

- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
46. Комунална полиција
47. Тржишна инспекција
48. Начелник
49. Одјељење за финансије
50. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-560/15
Датум, 27.04.2015.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 27.04. 2015. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. Maj Међународни празник рада - рада ради задовољења неопходних
потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. Маја – Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу
због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.

3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
51. Комунална полиција
52. Тржишна инспекција
53. Начелник
54. Одјељење за финансије
55. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

НАЧЕЛНИК
Број:02-020-________/14
Датум, 29.12.2014.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и

занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 29.12. 2014. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. јануара Нова година рада ради задовољења неопходних потреба грађана
дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
09. јануара – Дан Републике ради задовољења неопходних потреба дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за продају штампе,
цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
2. Овај закључак се доноси на захтјев предузетника који су изразили потребу за
радом 09. Јануара 2014. године у циљу задовољења неопходних потреба грађана.
3. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
4. Послодавац је дужан радницима који ће радити на Дан Републике 09. Јануара,
омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
5. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:

Александар Пашић,
Доставити:
56. Комунална полиција
57. Тржишна инспекција
58. Начелник
59. Одјељење за финансије
60. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 17.11.2014. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. На републички празник – Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, у петак 21. новембра на подручју
општине Костајница могу да раде:
- Предузетници који обављају трговинску и занатску дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице у периоду од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова – дежурство,

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, у времену од 06.00
до 22.00 часа, због одржавања производног процеса.
2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката и предузетника који
су изразили потребу за радом у петак 21. новембра 2014. године у циљу задовољења
неопходних потреба грађана и обезбјеђења континуитета производног процеса.
3.Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
6. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
61. Комунална полиција
62. Тржишна инспекција
63. Начелник
64. Одјељење за финансије
65. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 24.04. 2014. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. Маја Међународни празник рада ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу због континуитета
производног процеса 02. Маја могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа
09. Маја – Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу због континуитета
производног процеса могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа
2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката који су изразили
потребу за радом у четвртак 02. и 09. Маја 2014. године у циљу задовољења
неопходних потреба грађана и наставка континуитета производног процеса.
3.Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
5. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,

Доставити:
66. Комунална полиција
67. Тржишна инспекција
68. Начелник
69. Одјељење за финансије
70. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-_________/13
Датум, 23.12.2013.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница („Службени
гласник општине Костајница“, број:15/09, 10/10) и члана 57. Статута општине
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник
општине дана 23.12. 2013. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
01. јануара Нова година рада ради задовољења неопходних потреба грађана
дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.

09. јануара – Дан Републике ради задовољења неопходних потреба дужни су
да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова - дежурство
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за продају штампе,
цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
2. Овај закључак се доноси на захтјев предузетника који су изразили потребу за
радом 09. Јануара 2013. године у циљу задовољења неопходних потреба грађана.
3. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
4. Послодавац је дужан радницима који ће радити на Дан Републике 09. Јануара,
омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
5. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
71. Комунална полиција
72. Тржишна инспекција
73. Начелник
74. Одјељење за финансије
75. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1648/13
Датум, 19.11.2013.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 19.11. 2013. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. На републички празник – Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, у сриједу 21.новембра на подручју
општине Костајница могу да раде:
- Предузетници који обављају трговинску и занатску дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице у периоду од 07.00 до 12.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова – дежурство,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, у времену од 07.00
до 14.00 часова, због одржавања производног процеса.
2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката и предузетника који
су изразили потребу за радом у четвртак 21. новембра 2013. године у циљу задовољења
неопходних потреба грађана и обезбјеђења континуитета производног процеса.
3.Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
6. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:

Александар Пашић,
Доставити:
76. Комунална полиција
77. Тржишна инспекција
78. Начелник
79. Одјељење за финансије
80. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-582/13
Датум, 23.04.2013.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 23.04. 2013. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:

01. Маја Међународни празник рада ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу због континуитета
производног процеса 02. Маја могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа
09. Маја – Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу због континуитета
производног процеса могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа
2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката који су изразили
потребу за радом у четвртак 02. и 09. Маја 2013. године у циљу задовољења
неопходних потреба грађана и наставка континуитета производног процеса.
3.Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница
4. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
5. Вјерски празници у Републици Српској су православни Велики петак који се
празнује 03.05. и православни Васкрс који се празнује два дана 05. и 06. Маја (недјеља и
понедјељак) и у те дане вјерници православне вјероисповјести имају право на плаћени
изостанак с радног мјеста.
6. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић,
Доставити:
81. Комунална полиција
82. Тржишна инспекција
83. Начелник
84. Одјељење за финансије
85. Удружење предузетника

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало, дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/12
Датум, 20.11.2012.

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 20.11.2012. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. На републички празник – Дан успостављања Општег оквирног споразума за
мир у Босни и Херцеговини, у сриједу 21.новембра на подручју општине Костајница
привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу због континуитета
производног процеса могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа.

2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката који су изразили
потребу за радом у сриједу 21. новембра 2012. године у циљу одржавања континуитета
производног процеса.

3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
86. Комунална полиција
87. Тржишна инспекција
88. Начелник
89. Одјељење за финансије

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало , дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/12
Датум, 20.11.2012.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07), и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 20.11.2012. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. На републички празник – Дан успостављања Општег оквирног споразума за
мир у Босни и Херцеговини, у сриједу 21.новембра на подручју општине Костајница
могу да раде:
- Предузетници који обављају трговинску и занатску дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице у периоду од 07.00 до 12.00 часова
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00

- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 12.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу,у времену од 07.00
до 14.00 часова.
2. Овај закључак се доноси на захтјев привредних субјеката који су изразили
потребу за радом у сриједу 21. новембра 2012. године у циљу задовољења неопходних
потреба грађана и наставка континуитета производног процеса.
3. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
4. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић
Доставити:
90. Комунална полиција
91. Тржишна инспекција
92. Начелник
93. Одјељење за финансије

НАЧЕЛНИК
Драго Бундало , дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/12
Датум, 27.04.2012.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 27.04. 2012. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:

Међународни празник рада 01. Мај ради задовољења неопходних потреба
грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
94. Комунална полиција
95. Тржишна инспекција
96. Начелник
97. Одјељење за финансије

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић, дипл.ек

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-1920/11
Датум, 28.12.2011.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 28.12. 2011. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У дане празника Републике Српске:
Нова година 01. Јануара ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су
да раде:

- Здравствена установа Дом здравља Костајница у времену од 00.00 до 24.00
часа - дежурство
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 13.00 часова,
- Предузећа и предузетници која обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
02. Јануара Нова година и 09. Јануара Дан Републике Српске ради задовољења
неопходних потреба грађана дужни су да раде:
- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа дежурство,
- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,
- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00
часа,
- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за
продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,
- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од
00.00 до 24.00 часа - дежурство.
- Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Костајница.
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
98. Комунална полиција
99. Тржишна инспекција
100.
Начелник
101.
Одјељење за финансије

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/11
Датум, 18.11.2011.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић, дипл.ек

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Б. Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 27.12. 2011. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У понедјељак 21.11.2011. године на Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини који се прославља као празник Републике,
ради задовољења неопходних потреба грађана Апотекарске установе на подручју
општине Костајница могу радити до 20.00 часова
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
102.
Комунална полиција
дипл.ек
103.
Тржишна инспекција
104.
Начелник
105.
Одјељење за финансије

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/11
Датум, 18.11.2011.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Б. Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 27.12. 2011. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У понедјељак 21.11.2011. године на Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини који се прославља као празник Републике,
ради задовољења неопходних потреба грађана Апотекарске установе на подручју
општине Костајница могу радити до 20.00 часова
2. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
106.
Комунална полиција
дипл.ек
107.
Тржишна инспекција
108.
Начелник
109.
Одјељење за финансије

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/11
Датум, 18.11.2011.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Б. Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 18.11. 2011. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У понедјељак 21.11.2011. године на Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини који се прославља као празник Републике,
ради задовољења неопходних потреба грађана све занатске, трговинске и занатскотрговинске радње могу радити до 14.00 часова.
2. Здравствена установа Дом здравља Костајница, предузећа која обављају
пекарску дјелатност, трговински објекти типа „Драгстор“ и предузеће које обавља
комуналну дјелатност дужни су да раде од 00.00 до 24.00 часа.
3. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
4. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
110.
Комунална полиција
дипл.ек
111.
Тржишна инспекција
112.
Начелник
113.
Одјељење за финансије

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-__________/10
Датум, 18.11.2010.

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 43/07) и члана 57. Статута општине Б. Костајница („Службени
гласник општине Б. Костајница“, број: 12/05, 1/07), Начелник општине дана 18.11.
2010. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. У недјељу 21.11.2010. године на Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини који се прославља као празник Републике,
ради задовољења неопходних потреба грађана све занатске, трговинске и занатскотрговинске радње могу радити до 14.00 часова.
2. Здравствена установа Дом здравља Костајница, предузећа која обављају
пекарску дјелатност, трговински објекти типа „Драгстор“ и предузеће које обавља
комуналну дјелатност дужни су да раде од 00.00 до 24.00 часа.
3. Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална
полиција.
4. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПРИПРЕМИО:
Александар Пашић, дипл.менаџер
Доставити:
114.
Комунална полиција
дипл.ек
115.
Тржишна инспекција
116.
Начелник
117.
Одјељење за финансије

НАЧЕЛНИК
Марко Чолић,

