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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 15/21 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-104/21 
Датум: 14.04.2021. год. 

 
На основу члана 2.12. став (5) и члана 2.14. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 23/01, 7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20), члана 7 
став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу 
и обуци чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини – 
Пречишћени текст („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 14.04.2021. године 
донијела је: 

 
О Д Л У К У 

о објављивању Jавног огласа за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 

Костајница 
 

I 
Опште одредбе 

 
Овом Одлуком утврђују се услови за 
расписивање јавног огласа за избор и 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница. 

 
II 

Мандат 
 

Мандат члана Општинске изборне комисије 
траје седам (7) година и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије БиХ 
на Одлуку о именовању донесену од стране 
надлежног органа за именовање (Скупштине 
општине). 

 
III 

Статус 
 

(1)Члан Општинске изборне комисије не 
заснива радни однос. 

 
(2) Члан Општинске изборне комисије има 
право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у 
складу са одредбама Изборног закона БиХ, 
другим подзаконским актима који регулишу 
предметну област и Одлуком Скупштине 
општине. 

 
IV 

Квалификације 
 

Кандидат за члана Општинске изборне комисије 
мора испуњавати опште и посебне услове 
прописане Изборним законом БиХ („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 
7702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20) и Упутством о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини- Пречишћени текст („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/18 и 
36/19). 
 

V 
Општи услови 

 
(1) Општи услови које кандидат мора 
испуњавати: 
а) да је лице са правом гласа, 
б) да је лице са одговарајућом стручном 
спремом и искуством у спровођењу избора. 
 

VI 
Посебни услови 

 
(1) Посебни услови које кандидат мора 
испуњавати: 
 
а) да има пребивалиште на подручју општине 
Костајница, 
б) да има завршен факултет, VII/1 степен 
стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања с најмање 180 
ECTS и 
ц) да посједује искуство у спровођењу избора. 
 
(2) Под искуством у спровођењу избора 
подразумијева се: 
 
а) чланство у изборној комисији 
б) чланство у бирачком одбору на изборима 
обухваћеним Изборним законом БиХ. 
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3) Изузетно од одредбе из тачке VI подтачка (1) 
алинеја а) ове Одлуке, члан изборне комисије 
може бити лице са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата, са 
пребивалиштем у општини за коју се именује 
изборна комисија, који испуњавају услове 
тражене јавним огласом. 
 
4) Изузетно од одредбе из тачке VI подтачка 1) 
алинеја в) ове Одлуке, члан изборне комисије 
може бити лице које има VII/1 степеном стручне 
спреме, завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет Болоњског система 
студирања с најмање 180 ECTS, без изборног 
искуства прописаног тачком VI подтачком 2) 
ове Одлуке.  
 
5) Изузетно, уколико ни у поновљеном 
поступку расписивања јавног огласа нема 
кандидата који испуњавају услове из тачке VI 
подтачка 1) алинеја б) ове Одлуке, за члана 
изборне комисије може бити именовано лице 
које има завршену средњу школу, односно IV 
степен стручне спреме.  
 
6) Састав Општинске изборне комисије је 
мултиетничан, тако да одражава заступљеност 
конститутивних народа, укључујући и остале, 
водећи рачуна о посљедњем попису 
становништва спроведеном на државном нивоу. 
 
7) У саставу Општинске изборне комисије 
настојаће се обезбједити заступљеност полова у 
складу са Законом о равноправности полова у 
Босни и Херцеговини, односно у  саставу 
Општинске изборне комисије обезбједиће се да 
је један од полова заступљен са 1/3 од укупног 
броја чланова. 
 
8) За члана Општинске изборне комисије не 
може бити именовано лице: 
а) које се не може кандидовати у смислу 
одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а. Изборног закона 
БиХ, 
 
б) које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције  
(предсједник, потпредсједник, генерални 
секретар или члан извршног одбора или главног 
одбора), 
 
ц) које је носилац изабраног мандата или члан 
извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног 
закона БиХ, 
 
д) које је кандидат за изборе за било који ниво 
власти  
 

е) којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона или 
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 
четири (4) године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке, 
 
ф) које је заступник, односно пуномоћник 
политичког субјекта који учествује на изборима, 
лице које је правоснажном судском пресудом 
осуђено на казну затвора у трајању од шест 
мјесеци или дуже. 
 
9) Члан изборне комисије не може бити лице 
које обавља извршну функцију, како је то 
утврђено одредбом члана 1.8. став (6) Изборног 
закона БиХ, односно лице које је на дужност 
именовао савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада Републике Српске, 
кантонална влада и општинско вијеће, односно 
скупштина општине. 
 
10) За члана изборне комисије може бити 
изабран: предсједник или судија редовног суда, 
секретар скупштине општине, лица 
професионално запослена у општинским 
органима управе и друга лица ако испуњавају 
услове одређене чланом 2.2 Изборног закона 
БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног 
Закона БиХ уз поштивање члана 2.14. Изборног 
закона БиХ, као и члана 2. и 3. Упуства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини. 

  
VII 

Јавни оглас 
 

(1) Јавни оглас треба да садржи: 
а) опште услове за кандидате прописане 
законом, 
б) посебне услове за кандидате прописане 
чланом 2.2, 2.3 и 2.14 Изборног закона БиХ и 
чланом 2. и 3. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању, разрјешењу 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини, 
ц) трајање мандата изабраног члана, 
д) изузетке у посебним условима за члана 
изборне комисије, 
е) статус чланова Општинске изборне комисије, 
ф) потребна документа која се достављају уз 
пријаву на јавни оглас, 
г) рок за подношење пријава. 

 
(2) Јавни оглас за именовање чланова 
Општинске изборне комисије Костајница 
објавиће се на интернет страници Општине 
Костајница wwwopstina-kostajnica.com, једним 
дневним новинама доступним на територији 
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БиХ и ЈП „Радио Костајница“ и остаје отворен 
осам (8) дана од дана објављивања. 

 
VIII 

Конкурсна комисија 
 

(1) Скупштина општине Костајница, као 
надлежни орган за именовање чланова 
Општинске изборне комисије, именује 
Комисију за провођење поступка по јавном 
огласу ( у даљем тексту: Kонкурсна комисија) 
која броји три члана и у чијем саставу ће се 
настојати осигурати да буду именована лица са 
изборним искуством. 
 
(2) Задаци Конкурсне комисије дефинисаће се 
Актом о именовању конкурсне комисије и овом 
Одлуком. 

 
IX 

Процедуре након затварања јавног огласа 
 

1) По затварању јавног огласа Конкурсна 
комисија подноси писани извјештај Скупштини 
Општине, у којем наводи све релевантне 
податке за свако лице које је поднијело захтјев 
по јавном огласу. У наведеном извјештају 
Конкурсна комисија врши класификацију 
кандидата на оне који испуњавају услове 
тражене јавним огласом и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење. Са 
кандидатима који испуњавају услове јавног 
огласа Конкурсна комисија обавља интервју, 
према предходно утврђеним критеријумима, 
након чега врши бодовање и сачињава ранг-
листу са редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова), постигнутом на 
интервјуу и исту доставља Скупштини 
Општине. 
 
2) Скупштина Општине, цијенећи положај 
кандидата на ранг-листи, доноси одлуку о 
именовању једног члана Општинске изборне 
комисије. 
 

X 
Сагласност на акт о именовању члана 

изборне комисије 
 

1) Након завршене процедуре именовања једног 
члана Општинске изборне комисије, а у циљу 
провођења поступка давања сагласности на акт 
о именовању од стране Централне изборне 
комисије БиХ, Скупштина општине доставља 
Централној изборној комисији БиХ сљедећу 
документацију: 
 
а) Одлуку о именовању члана Општинске 
изборне комисије, 

б) Упитник са подацима именованог члана 
изборне комисије, 
ц) Доказ о стручној спреми кандидата - 
именованог члана изборне комисије, односно 
овјерену диплому о стеченој стручној спреми, 
д) Доказ о изборном искуству именованог члана 
изборне комисије у смислу тачке VI подтачка 2) 
ове Одлуке, осим у случају који је прописан 
тачком VI подтачка 4) ове Одлуке. Доказ о 
изборном искуству кандидата у смислу тачке VI 
подтачка 2) ове Одлуке мора садржаватаи 
податке о називу изборне комисије и мандатном 
периоду, односно врсти и години избора и 
називу бирачког мјеста, у којем је именовани 
кандидат био члан бирачког одбора, те податак 
да је именовани кандидат био ангажован у раду 
бирачког одбора и обављао ову дужност. 
е) Образац ПБА-3 о пребивалишту именованог 
члана изборне комисије (не старији од три 
мјесеца, од дана издавања од стране надлежног 
органа), 
ф) Изјаву о националном изјашњењу кандидата 
– именованог члана изборне комисије са 
последњег пописа становништва у Босни и 
Херцеговини, својеручно потписану и овјерену 
код надлежног органа, 
г) Изјаву именованог члана изборне комисије да 
није обухваћен одредбама члана 2.3. Изборног 
закона БиХ, својеручно потписану и овјерену 
код надлежног органа и 
х) Акте које се односе на објављивање јавног 
огласа и рад конкурсне комисије (одлука о 
расписивању јавног огласа, рјешење о 
именовању конкурсне комисије, јавни оглас, 
доказ о објављивању јавног огласа, критерије за 
оцјењивање кандидата, записнике са састанака 
конкурсне комисије на којим је извршена 
класификација кандидата на оне који 
испуњавају услове тражене јавним огласом и на 
оне који не испуњавају услове, уз образложење, 
записник са одржаног интервјуа, који укључује 
питања и бодове сваког члана конкурсне 
комисије за сваког кандидата, ранг листу са 
редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова), постигнутом на 
интервјуу. 
 
2) Централна изборна комисија БиХ даје писану 
сагласност на акт о именовању члана изборне 
комисије, уколико су испоштоване процедуре из 
члана 7. Упутства и уколико изабрани кандидат 
испуњава прописане услове и ту сагласност 
доставља Скупштини Општине, коју овај орган 
доставља и кандидатима који су учествовали у 
поступку именовања. 
 

XI 
Ступање на снагу Одлуке 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-105/21 
Датум: 14.04.2021. год. 

 
На основу члана 7. став 1. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуцу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини –Пречишћени текст 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број:29/18 и 36/19) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о именовању Конкурсне комисије за 

провођење поступка по јавном огласу за 
именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница 
 

I 
Чланови Конкурсне комисије 

 
Овом Одлуком врши се именовање Конкурсне 
комисије за провођење поступка по јавном 
огласу за именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Костајница (у даљем тексту: 
Конкурсна комисија) у слиједећем саставу: 
 
1. Александар Пашић, предсједник, 
 
2. Мирјана Костадиновић, члан, 
 
3. Хаседа Суљановић, члан. 
 

II 
Задатак Конкурсне комисије 

 
Задатак Конкурсне комисије је да: 
-сачини записник са састанака конкурсне 
комисије на којим је извршена класификација 
кандидата на оне који испуњавају услове 
тражене јавним огласом и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење,  
-сачини записник са одржаног интервјуа, који 
укључује питања и бодове сваког члана 
конкурсне комисије за сваког кандидата,  

- сачини ранг листу са редослиједом кандидата 
према успјеху (укупном броју бодова), 
постигнутом на интервјуу, 
- поднесе писани извјештај Скупштини 
Општине, у којем наводи све релевантне 
податке за свако лице које је поднијело захтјев 
по јавном огласу. У наведеном извјештају 
Конкурсна комисија врши класификацију 
кандидата на оне који испуњавају услове 
тражене јавним огласом и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење. Са 
кандидатима који испуњавају услове јавног 
огласа Конкурсна комисија обавља интервју, 
према предходно утврђеним критеријумима, 
након чега врши бодовање и сачињава ранг-
листу са редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова), постигнутом на 
интервјуу и исту доставља Скупштини 
Општине. 
 

III 
Примјена прописа у раду Конкурсне 

комисије 
 

Конкурсна комисија је дужна да приликом 
провођења поступка по јавном огласу за избор и 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница примјењује важеће 
одредбе Изборног закона БиХ, Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини и 
одредбе Одлуке о објављивању јавног огласа за 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница коју је усвојила 
Скупштина Општине Костајница. 

  
IV 

Престанак са радом Конкурсне комисије 
 

Конкурсна комисија престаје са радом даном 
добијања сагласности Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине на акт о 
именовању једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница. 

 
V 

Ступање на снагу Одлуке 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
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Број:01-022-106/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 6. став (4) и члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 88. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси 
следећу: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова и критеријума за избор 
и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад 
Костајница“ 

 
I 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање три члана 
Управног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад Костајница“. 
 

II 

ОПИС ПОСЛОВА 
Управни одбор Центра обавља послове у складу 
са Законом, Статутом Центра и другим општим 
актима установе. 

 
III 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке 
морају испуњавати опште услове и критеријуме 
утврђене Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима РС, Статутом Установе у 
складу са законом и овом Одлуком, како 
слиједи: 
 
1. да су држављани Републике Српске или  
Босне и Херцеговине; 
2. да су старији од 18 година; 
3. да нису отпуштени из државне службе на 
било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било 
на нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 
у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњенe позицијe, 
4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
Босне и Херцеговине; 
5. да нису осуђивани за кривична дјела на 
безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 

или за кажњива дјела које их чине неподобним 
за обављање функције, 
6. да се против њих не води кривични поступак. 
 

IV 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 
Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке 
морају испуњавати посебне услове, како 
слиједи: 
- Висока, виша или средња стручна спрема, 
- Да познају дјелатност којом се бави Центар, 
- Да познају садржај и начин рада Управног 
одбора у јавним установама. 

 
V 

СУКОБ ИНТЕРЕСА 
Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи 
до сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 73/08 и 52/14), 
- кандидат не може бити лице које је на 
функцији у политичкој странци, односно 
кандидат који је на функцији у политичкој 
странци не може бити коначно именован 
(кандидат који се не квалификује) – члан 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима. 
 

VI 
(1) Управни одбор Центра именује Скупштина 
Општине Костајница, на приједлог начелника 
општине, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције. 
(2) Чланови Управног одбора бирају се на 
мандатни период од четири године. 
(3) Запослени у установи не могу бити 
чланови Управног одбора. 

 
VII 

Скупштина Општине именује Комисију за избор 
у складу са критеријима утврђеним овом 
Одлуком.  

 
VIII 

У Комисију за избор именоваће се лица која 
имају професионално знање на истом или 
вишем нивоу, за који се спроводи поступак 
избора, те лица која су упозната са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС.  
 

IX 
Комисија за избор броји пет чланова од којих су 
три члана из реда службеника из Општинске 
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управе, док су остала два члана такође 
познаваоци наведене области за коју се врши 
избор и испуњавају услове из тачке VIII ове 
Одлуке. 
 

X 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-107/21 
Датум: 14.04.2021. год.        

     
На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 13/19), Скупштина 
Општине Костајница на сједници одржаној дана 
14.04..2021. године доноси следећу: 

 
О Д Л У К У 

расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад 
Костајница“ 

 
 

I 
Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање три члана Управног одбора Јавне 
установе „Центар за социјални рад Костајница“ 
(у даљем тексту: Управни одбор Центра). 
 

II 
Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање Управног одбора Центра 
прописани су Одлуком Скупштине Општине о 
утврђивању услова и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора ЈУ 
„Центар за социјални рад Костајница“. 
 

III 
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке 
I. ове Одлуке је 15 дана од дана расписивања 
Јавног конкурса. 
Јавни конкурс за избор и именовање Управног 
одбора Центра објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у једном 
дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске. 
 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед 
приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 
кандидата, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
коју именује Скупштина Општине Костајница 
посебном одлуком. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-108/21 
Датум:14.04.2021. год.   
 

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси 
следећу: 

 
О Д Л У К У 

о именовању Комисијe за избор чланова 
Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад Костајница“ 
 
 
I 

Овом Одлуком именује се Комисија за избор 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Центар за социјални рад Костајница“ ( у даљем 
тексту: Управни одбор Центра). 
 

II 
Именује се Комисија за избор чланова Управног 
одбора Јавне установе Центра у саставу: 
 
1. Мирјана Крњаић, предсједник, 
 
2. Љиљана Слијепчевић, члан, 
 
3. Горан Милијевић, члан 
 
4. Сандра Малеш, члан, 
 
5. Зоран Бајалица, члан. 
 

III 
Задатак именоване Комисије за избор је да 
размотри приспјеле пријаве на конкурс, да 
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сачини листу са ужим избором кандидата који 
испуњавају критеријуме за избор, обави 
интервјуе са кандидатима и након тога 
предложи ранг листу кандидата за чланове 
Управног одбора Центра. 
 

IV 
У провођењу поступка за избор Управног 
одбора Центра, Комисија за избор провјерава и 
утврђује редосљед кандидата на основу стручне 
способности. 
 

V 
Скупштина општине на приједлог Начелника 
општине именује Управни одбор Центра. 
 

VI 
Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања чланова Управног одбора Центра. 
 

VII 
Административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Одјељење за општу управу 
Општинске управе Општине Костајница. 
 

VIII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-109/21 
Датум: 14.04.2021. год.        
 

На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси 
слиједећу: 

 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање једног члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Банијапромет“ Костајница  
 

I 
У Одлуци о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање једног члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Банијапромет“ 

Костајница, број:01-022-105/19 од 25.11.2019. 
године („Службени гласник општине 
Костајница“, број:11/19), тачка III се мијења и 
гласи: 
 
„Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке 
I. ове Одлуке је 15 дана од дана расписивања 
Јавног конкурса. 
Јавни конкурс за избор и именовање једног 
члана Надзорног одбора објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у 
једном дневном листу доступном јавности на 
територији Републике Српске. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-100/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 19. став (1) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 
и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
14.04.2021. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Финансијски план  
Јавне здравствене установе “Дом здравља 

Костајница” за 2021. годину 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје 
сагласност на Финансијски план Јавне 
здравствене установе “Дом здравља Костајница” 
за 2021. годину. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број:01-022-101/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) 
и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
14.04.2021. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм рада  

Јавне здравствене установе “Дом здравља 
Костајница” за 2021. годину 

 
I 

Скупштина Општине Костајница даје 
сагласност на Програм рада Јавне здравствене 
установе “Дом здравља Костајница” за 2021. 
годину. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-102/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број:68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 72. став (1), (2) и (4) Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/17) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
14.04.2021. године доноси слиједећу: 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Финансијски план 
Јавне установе “Туристичка организација 

Општине Костајница” за 2021. годину 
 

I 
Скупштина Општине Костајница даје 
сагласност на Финансијски план Јавне установе 
“Туристичка организација Општине 
Костајница” за 2021. годину. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-103/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана19. став (1) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број:68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 72. став (1), (2) и (4) Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/17) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19) Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
14.04.2021. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм рада Јавне 

установе “Туристичка организација 
Општине Костајница” за 2021. годину 

 
I 

Скупштина Општине Костајница даје 
сагласност на Програм рада Јавне установе 
“Туристичка организација Општине 
Костајница” за 2021. годину. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-110/21 
Датум: 14.04.2021. год. 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 14.04.2021. године, 
донијела је   
 



19.04.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 15,   стр. 9 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БАНИЈАПРОМЕТ“ 

КОСТАЈНИЦА 
 
1. Драгана Цвијић именује се за вршиоца 
дужности члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Банијапромет“ Костајница. 
 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења ће 
трајати до именовања члана Надзорног одбора 
након спроведеног поступка јавне конкуренције 
у складу са законом, а најдуже на период од два 
мјесеца од дана ступања на снагу овог Рјешења. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на сједници 
одржаној 25.11.2019.године, усвојила Рјешење, 
број: 01-022-103/19 којим се Марко Боројевић 
разрјешава дужности члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа “Банијапромет” Костајница, 
због подношења оставке. 
Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) дефинисана су именовања на краћи 
период. 
С тим у вези предложено је да се за вршиоца 
дужности члана Надзорног одбора ЈП 
„Банијапромет“ Костајница именује Драгана 
Цвијић. 
Именовање ће трајати до именовања чланова 
Надзорног одбора након спроведеног поступка 
јавне конкуренције у складу са законом, а 
најдуже на период од два мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Рјешења. 
Именовани вршилац дужности, поред општих 
услова прописаних законом, испуњава и 
посебне услове прописане Статутом предузећа: 
стручна спрема, познавање дјелатности којом се 
бави Јавно предузеће „Банијапромет“ 
Костајница и познавање садржаја и начина рада 
Надзорног одбора у јавним предузећима. 
Узимајући у обзир све наведено одлучено је као 
у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Ово рјешење је коначно, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-111/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 54. и 55. Пословника о 

раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) и члана 78. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о избору предсједника и 
чланова Мандатско-имунитетске комисије 

 
1. У тачки 1. Рјешења о избору предсједника 
и чланова Мандатско-имунитетске комисије, 
број: 01-022-2/21 од 12.02.2021 године 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/21), подтачка 3. се мијења, те умјесто:  

 
„3. Жељко Чекић, члан“ 

треба да стоји: 

„3. Хашим Ваљевац, члан.“ 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-113/21 
Датум: 14.04.2021. год. 
 

На основу чланова 64. и 65. Пословника о 
раду Скупштине општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број 
5/16, 5/17, 12/17 и 13/19) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године, доноси 
следеће: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

вјерска питања 
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1. У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за 
вјерска питања, број: 01-022-27/21 од 12.02.2021 
године („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 5/21) подтачка 3. се мијења, 
те умјесто:  

 
„3. Драгоје Ђајић, члан“ 

треба да стоји: 

„3 Хашим Ваљевац, члан.“ 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-70/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 31. став ђ) Закона о 

буџетском систему  („Службени гласник 
Републике Српске“, број:121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16 ) и члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине на 
сједници одржаној дана 14.04.2021. године 
донијела је: 
 

ЗАКЉУЧАК    
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
1. Скупштина Општине Костајница усваја нацрт 
Буџета Општине Костајница за 2021. годину у 
износу од 2.600.000 КМ. 

 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-71/21 
Датум: 14.04.2021. год. 

 
На основу тачке XI Одлуке о учешћу 

грађана у вршењу јавних послова („Службени 
гласник општине Костајница“, број:12/17), 

чланова 167, 168, 169. и 170. Пословника о раду 
Скупштине општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“,број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19) и члана 78. Статута општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1.Нацрт Буџета Општине Костајница за 2021. 
годину ставља се на јавну расправу. 

 
2. Јавна расправа траје 7 дана. 

 
3. Орган који ће проводити и пратити јавну 
расправу је Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и задужен је да: 
 - води бригу да се материјал, који је предмет 
јавне расправе, учини доступним јавности,  
- осигурава прикупљање и сређивање 
примједби, мишљења и приједлога изнесених у 
току јавне расправе,  

- прати јавну расправу и анализира 
приједлоге, мишљења и примједбе, те даје 
информацију о приједлозима изнесеним на 
јавној расправи,  
- припрема извјештај о резултатима јавне 
расправе.  

 
4. Орган за праћење јавне расправе подноси 
извјештај о проведеној расправи Скупштини, а 
доставља га истовремено и овлашћеном 
предлагачу акта који је био на јавној расправи.  

 
5. Извјештај садржи резултате јавне расправе и 
садржај приједлога, примједби и мишљења 
датих у јавној расправи.  

 
6. Скупштина ће, прије одлучивања о 
приједлогу акта, разматрати извјештај органа 
који је пратио јавну расправу и образложење 
овлашћеног предлагача акта о разлозима због 
којих није прихватио поједине приједлоге, 
примједбе и мишљења из јавне расправе.  

 
7. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-72/21 
Датум:14.04.2021. год. 
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На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника Приједор за 2020. годину, 
број:Јп-14/21 од 19.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-73/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Костајница“ за 2020. годину, број: 01-
119/21 од 23.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                          Милош Штековић, правник, ср. 

 
е 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-74/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне установе „Центар за социјални 
рад Костајница“ за 2020. годину, број: 01-530-
3/21 од 19.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-75/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне предшколске установе Клуб за 
дјецу „Кестенко“ Костајница за 2020. годину, 
број: 01-60-52/21 од 24.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                  Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-76/21 
Датум:14.04.2021. год. 
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На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне установе „Туристичка 
организација Општине Костајница“ за период 
01.01.2020. године до 31.12.2020. године, 
број:03-325-25/21 од 22.02.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-77/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне установе Народна библиотека 
„Невенка Станисављевић“ Костајница за 2020. 
годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-78/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавног предузећа „Радио Костајница“ 
са по Костајница за 2020. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-79/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница за 2020. годину, број: 03/21 од 
22.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                        Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-80/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
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Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Костајница“ за 2020. 
годину, број: УО-10/21 од 25.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-81/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Управног одбора Јавне предшколске 
установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница 
за 2020. годину, број: 01-60-53/21 од 24.03.2021. 
године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-82/21 

Датум:14.04.2021. год. 
 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Општине 
Костајница“ за период 01.01.2020. до 31.12.2020. 
године, број:03-325-28/21 од 11.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-83/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Управног одбора Јавне установе Народна 
библиотека „Невенка Станисављевић“ 
Костајница за 2020. годину, број:01/02-131/21 од 
22.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-84/21 
Датум:14.04.2021. год. 
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На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 
Костајница“ са по Костајница за 2020. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                    Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-85/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Извјештај о раду Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Банијапромет“ Костајница за 2020. 
годину, број: 02/21 од 22.03.2021. године враћа 
се на дораду уз задужење да се у Извјештају о 
раду Надзорног одбора за 2020. годину доставе 
подаци о статусу и проблематици предузећа за 
извјештајни период. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
             Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-86/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавне установе Средњошколски 
центар Костајница за 2020. годину, број: 
271/2021 од 24.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
            Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-87/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Културно умјетничког друштва 
„Поткозарје“ Костајница за 2020. годину, број: 
02-02/121 од 02.04.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
             Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-88/21 
Датум:14.04.2021. год. 
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На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Кошаркашког клуба „Костајница“ за 
2020. годину, број: 03/2021 од 18.03.2021. 
године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
            Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-89/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Карате клуба „Младост“ за 2020. 
годину, број: 3/21 од 22.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                         Милош Штековић, правник, ср. 

 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-90/21 
Датум:14.04.2021. год. 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Фудбалског клуба „Партизан“ за 
2020. годину, број: 1/21 од 27.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                         Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-91/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Удружења пензионера Општине 
Костајница за 2020. годину, број: 01-34/21 од 
26.03.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                       Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-92/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
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Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Општинске организације Црвени 
крст Костајница за 2020. годину, број: 09/11-
21/21 од 24.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                         Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-93/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине не усваја Извјештај о 
пословању Општинске борачке организације 
Костајница за 2020. годину, број:03/21 од 
20.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                          Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

   
Број:01-022-94/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Добровољног ватрогасног друштва 
Костајница од 01.01.-31.12.2020. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                 Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-95/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Савеза удружења бораца НОР-а за 
2020. годину, број:01-02/21 од 22.03.2020. 
године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                             Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-96/21 
Датум:14.04.2021. год. 
 

На основу члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
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Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Одбора за жалбе Општине Костајница за 
2020. годину, број: 07/21 од 25.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                 Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-97/21 
Датум:14.04.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 14.04.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја План сјетве за 
2021. годину од 25.03.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                 Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-98/21 
Датум:14.04.2021. год.   

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Због тешке финансијске ситуације у којој 
се налази општина Костајница, политичке 
странке са освојеним мандатима у Скупштини 
општине Костајница и то: СНСД, СДС, 
Социјалистичка партија, Уједињена Српска, 
СДП БиХ и НДП су се одрекле финансијских 
средстава из буџета општине Костајница за 
2018, 2019, 2020. и 2021. годину које им 
припадају у складу са Законом о финансирању 
политичких странака из буџета Републике, 
града и општине („Службени гласник Републике 
Српске“, број:65/08). 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 
                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
                          Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-99/21 
Датум:14.04.2021. год.   

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 14.04.2021. године доноси 
слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина општине Костајница изражава 
негодовање због промјене организације 
пословања у РЈ Електра Костајница и задужује 
начелника и предсједника Скупштине општине 
Костајница да се обрате Мјешовитом холдингу 
Електропривреде Републике Српске са молбом 
да у новоорганизованој теренској јединици 
Костајница обезбиједе лице за непосредан рад 
са корисницима, односно потрошачима, а у 
циљу рјешавања захтјева корисника 
(прикључке, рекламацију рачуна, привремену 
одјаву, промјену тарифне групе, потписивање 
нових уговора о јавном снабдјевању, провјеру 
финансијске картице, корекције рачуна и сл.). 

 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 
                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
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                          Милош Штековић, правник, ср. 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-67/21. 
Датум: 17.04.2021. 

 
На основу члана 22., и 45. т., б., г)., и) з). 

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, 42/20, 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 79. 
Статута општине Костајница, („Службени 
гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на подручју Републике Српске“, 
број:25/20) Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 81-1/21 од 16.04.2021. 
године а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 17.04.2021. године, 
комадант штаба  доноси 

                 
З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) на подручју 
општине Костајница 

 
1.  У циљу спречавања ширења вируса 

корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД 19 болести на 
територији Општине Костајница и заштите и 
спасавања становништва од 19.04. до 
26.04.2021. године забрањују се: 

1)  сва јавна окупљања у групама већим од 
30 лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим 
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 
прославе и други породични скупови сличне 
природе) 

3) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће на отвореном и затвореном простору, 

4) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присутво више 
лице у истом простору, позоришта и биоскопи 

2. У периоду од 19.04. до 26.04.2021. 
године ограничава се радно вријеме у периоду 
од 06.00 до 22.00 часа: 
1) свим врстама угоститељских објектата за 
исхрану и пиће укључјући објекте који послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпе станице и др.)  2) 
привређивачима игар на срећу  

3. Од 19.04.2021. године наставиће се 
редован васпитно – образовни рад 
средњошколског центра у Костајници  

4. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштиту маску (прекривена уста, 
нос и брада) и придржавају се заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору те да 
се придржавају упутстава Иниститута за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореним простору у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

5. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења 
заштитне маске изузета су: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских 
објеката. 

6. Препоручује се грађанима да на 
отвореном простору користе заштите маске 
уколико није могуће одржавати физичку 
дистанцу од два метра, а у складу са упутством 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ за коришћење заштите маске на 
отвореном простору. 

7. Обавезује се тржнице, трговачки центри 
као и остали продајни објекти да одреде једно 
или више лица за спровођење епидемилошких 
мјера у заједничким просторима објеката 
(главни улаз, пролаз, ходници) у складу са 
тачком 7. овог закључка са посебном пажњом  
на ограничење броја лица у објекту у завинсоти 
од површине укупног простора објекта. 

8. Обавезују се правна лица, предузетници 
и физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за 

јавно здравство Републике Српске за 
организовање рада у зависности од дјелатности 
коју обављају 

5) да обезбиједе једно или више лица која 
ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга 
да се морају придржавати препоручених 
епидемилошких мјера (ковид редар/редари) а у 
супротном ускратити им услугу.  

9. Од 19.04. до 26.04.2021. године 
забрањује се продаја алкохолних пића свим 
привредним субјектима у периоду од 22.00 до 
06.00 часова. 

10. Од 19.04.до 26.04.2021. године у 
периоду од 22.00 до 06.00 часова драгостори 
могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје. 
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11. Од 19.04. до 26.04.2021. године 
дозвољавају се организоване рекреативне 
активности, тренажни процеси и такмичарске 
активности спротских организација и спортиста 
у групама до 30 лица као и професионалне 
такмичарске активности спротских организација 
и спортиста али без присуства публике, 
родитеља или других лица која нису 
акредитована од стране организатора.  

12. Од 19.04. до 19.04.2021. године у 
аутобусима који којима се обавља превоз лица у 
друмском саобраћају број лица која се превозе 
не може бити већи од броја регистрованих 
мјеста за сједење док се у аутобусима у којима 
се обавља превоз лица у градском и 
приградском друмском саобраћају попуњеност 
мјеста не може бити већа од 50% капацитета 
аутобуса. 

13. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност дужни су да улове за обављање 
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од  
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спрјечавање појаве и 
ширења ЦОВИД 19 болести на радном мјесту. 

14. Субјекти који пружају услуге 
грађанима дужни су: 

1) Организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ са посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног 
физичког растојања и 

2) На улазу у објекат поставити 
обавјештење о укупном броју лица која могу 
боравити у објекту у односу на његову 
површину. 

15. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних простора у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

16. Републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе и остали субјекти 
који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима како 
слиједи: 

1) на улазу у све службене просторије 
ограничити број особа  које истовремено могу 
да уђу и бораве у просторијама органа, 

2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, 
уз предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и 

    3) омогућити рад шалтер сале и матичне 
службе уз обезбјеђење физичке провидне 
баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

17. Правни субјекти, републички органи 
управе, органи јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овлашћења као 
и васпитно-образовне установе требају 
организовати рад од куће за раднике за послове 
за које је то могуће. 

18 Инспекцијски надзор над спровођењем 
овог закључка спроводи надлежна инспекција, 
Комунална полиција и Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске 

19. Непоштовање мјера из овог Закључка 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 11/15, 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
90/17, 42/20, 98/20) 

20. Наредба о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (ЦОВИД-19) у здравственим 
установама и установама социјалне заштите у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број:23/20) и Наредба о 
обавезној контроли лица  којима је одређана 
кућна изолација због новог вируса корона 
(ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број:24/20) се 
примјењује уз овај закључак.    

21. Овим закључком ставља се ван снаге  
Закључак о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаве болести изазване новим 
вирусом корона на подручју општине 
Костајница број:02-85-61/21 од 10.04.2020. 
године. 

22. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Костајница. 
 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Никола Јањетовић, ср. 
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