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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 34/21 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-169/21 
Датум:08.10.2021. год. 

 
На основу члана 19. став (1) тачка 1) и став 

(3) 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 08.10.2021. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План и програм 

рада Јавне установе „Центар за социјални 
рад Костајница” за 2021. годину 

 
I 

Скупштина Општине Костајница даје 
сагласност на План и програм рада Јавне 
установе “Центар за социјални рад Костајница” 
за 2021. годину. 

 
II 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
Е 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-186/21 
Датум: 08.10.2021. год. 

 
На основу члана 39. став (2) и члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16, 36/19, 61/21), члана 168. Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 

84/19, 35/20 и 63/20), и члана 78. Статута 

општине Костајница („Сужбени гласник 

општине Костајница“ број: 57/16, 5/17, 13/19), 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 08.10.2021. године, донијела је: 

 
ОДЛУКУ 

о суфинансирању трошкова превоза  ученика 
Основне школе „Петар Мећава“ 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови, начин и 
висина суфинансирања трошкова превоза 
ученика Основне школе „Петар Мећава“ 
Костајница за школску 2021/2022. годину. 

 
II 

(1) Општина ће суфинансирати трошкове 
превоза ученика Основне школе „Петар 
Мећава“: 
- који до школе путују са удаљености веће 
од четири километра,  
- оним ученицима који су уписани у 
централну школу због неусловности објекта за 
рад у подручној школи, све док се не створе 
услови да подручна школа поново почне са 
радом и  
- ученицима чији ће родитељи користити 
властити превоз, јер нема организоване линије 
до мјеста становања, а путују са удаљености 
веће од четири километра. 
(2) Суфинансирање трошкова превоза ученика 
из подтачке (1) ове тачке се врши за школску 
2021/2022. годину, сразмјерно броју радних 
дана до краја школске године. 
(3) Средства за исплату трошкова 
суфинансирања превоза ученика, неопходна за 
реализацију ове Одлуке, планирана су и 
обезбијеђена буџетом општине Костајница. 

 
III 

(1) Министарство просјете и културе 
Републике Српске ће суфинансирати дио 
трошкова превоза за школску 2021/22 годину и 
овлаштеном превознику и родитељима чији 
ученици путују са удаљености веће од четири 
километра, а немају организовану линију. 
(2) Преостали износ трошкова до висине 
цијене карте за ученике који путују са 
удаљености веће од четири километра ће 
финасирати Општина Костајница. 
(3) Услуге превоза од овлаштеног превозника 
са којим је Основна школа „Петар Мећава“ 
потписала уговор ће корисити ученици до чијег 
мјеста становања има организована линија, док 
ће ученици до чијег мјеста становања нема 
организована линија  користити властити 
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превоз. 

 
IV 

Суфинансирање трошкова превоза ученика 
Oсновне школе „Петар Мећава“ за временски 
период наведен у тачки 1. ове Одлуке, вршиће 
се по ученику мјесечно на начин да се средства 
за суфинансирање исплаћују: 

 
1) превознику са којим је Основна школа 
„Петар Мећава“ закључила уговор о превозу 
ученика и 
2) родитељима ученика који самостално 
превозе своју дјецу. 
 

V 
(1) Основна школа „Петар Мећава“ је 
закључила уговор о превозу ученика са 
овлаштеним превозником, и у сврху обрачуна 
трошкова превоза доставила надлежном 
одјељењу Општинске управе општине 
Костајница овјерене спискове ученика који 
садрже име и презиме ученика путника, 
релацију на којој ученик путује и удаљеност са 
које ученик путује у школу. 
(2) Основна школа „Петар Мећава“ је 
доставила посебан списак ученика чији превоз 
родитељи сами организују, са подацима о 
ученицима путницима као у подтачки 1) ове 
тачке, из разлога што за њих није потписан 
уговор са превозником јер нема организоване 
линије до њиховог мјеста становања. 
(3) За тачност ових података одгoворан је 
директор школе који својим потписом и 
печатом школе овјерава спискове. 

VI 
(1) Општина Костајница је на основу података 
добијених од стране Основне школе „Петар 
Мећава“ (укупног броја ученика путника, броја 
ученика за које нема организоване линије 
превозника, релације на којој ученик путује, 
удаљености са које ученик путује у школу, те 
изабраног превозника) у школској 2021/22 
години утврдила максималан износ 
суфинансирања превоза ћака на мјесечном 
нивоу. 
(2) Мјесечни износ исплате зависи од броја 
радних дана у току мјесеца, а у складу са 
Правилником о школском календару за школску 
2021/22 годину ( „Службени гласник Републике 
Српске“ број 71/21). 
(3) Општина Костајница суфинансира 
трошкове превозника у мјесечном износу од 
највише 5.126 КМ, у зависности од радних дана 
у току мјесеца, а у складу са Правилником о 
школском календару за школску 2021/22 
годину( „Службени гласник Републике Српске“ 
број 71/21). 

 
VII 

(1) Извјештаје превозника о броју издатих 
мјесечних карата, броју радних дана у мјесецу и 
пређеној километражи превозници су дужни 
достављати надлежном одјељењу Општинске 
управе општине Костајница (у даљем тексту: 
надлежно одјељење) у року од седам дана по 
истеку мјесеца у коме је вршен превоз ученика.. 
(2) Oвлаштени превозник доставља Општини 
Костајница фактуру за превоз  ученика који 
користе услуге превозника, и то за дио који 
суфинансира Општина Костајница. 

 
VIII 

(1) Основ за исплату трошкова суфинансирања 
родитељима за превоз ученика путника је 
списак из тачке 5. подтачка (2) ове Одлуке. 
(2) Исплата суфинансирања за превоз ученика 
путника из подтачке (1) ове тачке вршиће се 
уплатом на текући рачун родитеља /старатеља/.  

 
IX 

(1) Начелник општине ће именовати Комисију 
за анализу предмета превоза ћака Основне 
школе „Петар Мећава“ у школској 2021/22 
години.  
(2) Комисија ће контролисати испостављене 
фактуре од стране превозника, а у вези са 
бројем радних дана у току мјесеца, а у складу са 
Правилником о школском календару за школску 
2021/22 годину ( „Службени гласник Републике 
Српске“ број 71/21). 
 

X 
(1) Комисија за анализу превоза ђака Основне 
школе “Петар Мећава“ ће мјесечно, у 
зависности од броја радних дана у току мјесеца, 
а у складу са Правилником о школском 
календару за школску 2021/22 годину 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
71/21), припремати Извјештај о висини 
средстава које ће Општина Костајница 
суфинанирати за ученике до чијег мјеста 
становања нема организована линија 
превозника.  
(2) Наведени Извјештај Комисија ће сачиити и 
доставити Начелнику општине до 10. у мјесецу 
за претходни мјесец.  
(3) Општина Костајница суфинансира превоз 
за ученике којима није обезбијеђен организован 
превоз у мјесечном износу највише од 462 КМ, 
у зависности од радних дана у току мјесеца, а у 
складу са Правилником о школском календару 
за школску 2021/22 годину („Службени гласник 
Републике Српске“ број 71/21). 

 
XI 

(1) На основу Извјештаја Комисије за анализу 
предмета превоза ђака Основне школе „Петар 
Мећава“ у школској 2021/22 години, Начелник 
Општине ће доносити Одлуке на мјесечном 
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нивоу за исплату средстава које Општина 
суфинансира. 
(2) Средстава која се суфинанирају 
превознику, дозначиваће се на жиро-рачун 
превозника, док ће се средстава која се 
суфинансирају за ученике који немају 
организовану линију превозника дозначивати на 
текуће рачуне родитеља. 

 
XII 

У складу са овом Одлуком, овлашћује се 
начелник општине Костајница да са  
родитељима ученика који самостално 
организују превоз своје дјеце, закључи уговоре 
којима ће се детаљније регулисати међусобна 
права и обавезе. 

 
XIII 

У Буџету општине Костајница средства за 
намјене из ове Одлуке ће се планирати и 
исплаћивати са економског конта 416100 – 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општина и градова ( Суфинансирање превоза 
ученика). 

 
XIV 

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

 
                            ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПТШТИНЕ    
Број: 01-022-187/21 
Датум: 08.10.021. год. 

 
На основу и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 168. 
став (1) тачка 2) и став (6) тачка 2) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени 
гланик Републике Српске“ број: 44/17, 31/18, 
84/19, 35/20 и 63/20) и члана 78. Статута 
Општине Костајница“, (Службени гласник 
општине Костајница, број: 5/16, 05/17 и 13/19), 
Скупштина општине Костајница на сједници 
одржаној дана 08.10.2021. године доноси 

 
О Д Л У К У 

 
1. У буџету (Ребалансу) општине Костајница 
за 2021. годину одобравају се средства за 
набавку и превоз 100 просторних метара 
огревог дрвета за Основну школу „Петар 
Мећава“ за школску 2021/22 годину. 
 

2. За реализацију ове Одлуке задужују се 
Начелник општине и Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности Општинске 
управе општине Костајница.  
 
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном глансику 
Општине Костајница“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-192/21 
Датум: 08.10.2021. год. 

 

На основу члана 39. став (2) и члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16, 36/19, 61/21) и члана 78. Статута 

општине Костајница („Сужбени гласник 

општине Костајница“ број: 57/16, 5/17, 13/19), 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 08.10.2021. године, донијела је: 

 
ОДЛУКУ 

о суфинансирању трошкова превознику за 
линију Козарска Дубица – Костајница – 

Козарска Дубица 
 

I 
Одобрава се исплата износа од 3.500,00 КМ 

на мјесечном нивоу превознику МG TOURING 
за школску годину 2021/22. 

 
II 

Наведена средства се одобравају на име 
суфинансирања трошкова линије Козарска 
Дубица – Костајница – Козарска Дубица, a у 
сврху регулисања превоза ученика и професора 
у Средњошколски центар Костајница. 

 
III 

Одобрена средства ће се исплаћивати на 
основу испостављене фактуре на жиро рачун 
превозника. 

 
IV 

Превозник је дужан достављати мјесечни 
извјештај о броју ученика који користе линију, 
те у случају промјене броја истих, износ 
суфинансирања од стране Општине Костајница 
се смањује. 

 
V 



12.10.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 34,   стр. 4 

 
Задужују се Начелник општине и 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 
Костајница да обезбједе ова средства у 
Ребалансу Буџета за 2021. годину и у Буџету за 
2022. годину. 

 
VI 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-189/21 
Датум: 08.10.2021. год. 

 
На основу члана 39. а у вези са чланом 25. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 11. и 15. Закона о омладинском 
организовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 98/04, 119/08 и 01/12 ), члана 78. 
Статута Општине Костајница (,,Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19), Скупштина општине Костајница на 
сједници одржаној дана 08.10.2021. године, д о 
н о с и  

 
О Д Л У К У 

о приступању изради Омладинске 
политике општине Костајница за период 

2022-2026. година 
 

I 
Приступа се изради Омладинске политике 

општине Костајница за период 2022 - 2026 
године.  

 
II 

(1) Циљ израде Омладинске политике је 
утврђивање стратегије за спровођење 
активности у циљу побољшања статуса младих 
у општини Костајница, као и рјешавању 
проблема омладине.  

(2) План Омладинске политике из подтачке 
1. ове тачке мора бити у складу са Омладинском 
политиком Републике Српске.  
 

III 
(1) Приједлог Омладинске политике 

припремиће Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности општине Костајница (у 
даљем тексту Одјељење).  

(2) Стручну помоћ у изради приједлога 
Омладинске политике Одјељењу пружиће 

образовне, културне, спортске и друге 
институције, НВО и организационе јединице 
општине Костајница, као и организације које се 
баве проблематиком и питањима младих са 
подручја Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине. 

 
IV 

(1) Приједлог Омладинске политике 
дефинисаће посебне програме из различитих 
области омладинског живота и интересовања, 
посебно у сљедећим областима:  

- запошљавање,  
- социјална и здравствена заштита,  
- омладинско организовање и 

информисање, и  
- спорт, култура и слободно вријеме. 
 

(2) Програмима из подтачке 1. ове тачке 
утврдиће се нарочито: 

 - оперативни циљеви и мјере за 
реализацију омладинске политике по областима,  

- општи, материјални, кадровски 
просторни и други услови за њихово 
остваривање, анализа и истраживање стања код 
младих у општини,  

- институције надлежне за реализацију 
програма омладинске политике,  

- сарадња са омладинским 
организацијама, 

- садржај и обим омладинских 
пројеката и манифестација који се финансирају 
или суфинансирају из јавних средстава,  

- извршиоци програма, начин њиховог 
избора и рокови за реализацију и  

- вријеме за које се доноси програм.  
 

V 
(1) У сврху израде Омладинске политике 

Начелник општине може именовати радна 
тијела као носиоце појединих активности.  

(2) Радна тијела која су носиоци 
пројектних активности дужни су остале 
учеснике у поступку израде Омладинске 
политике редовно информисати о предузетим 
активностима. 

 
VI 

Рок за израду Омладинске политике je март 
мјесец 2022. године.  

 
VII 

Одјељење ће провести јавни увид и 
расправу о приједлогу Омладинске политике, 
који ће усвојити Скупштина општине. 

 
VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службнеом гласнику 
општине Костајница“. 
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ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-185/21 
Датум: 08.10.2021. год. 

 
На основу члана 29. и члана 39. став (2) 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19, 61/21) члана 60. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник РС“ број: 5/16, 
5/17 и 13/19 ), Скупштина општине Костајница 
на сједници одржаној дана 08.10. 2021.године, 
доноси: 

 
О Д Л У К У 

 o измјени и допуни Одлуке 
 о приоритетној помоћи за учешће у санацији 
материјалних штета на стамбеним, стамбено 
– пословним и пословним објектима изазване 

земљотресом 29.12.2020. године 
 

I 
У тачки XXIX подтачка 1. Одлуке о 

приоритетној помоћи за учешће у санацији 
материјалних штета на стамбеним, стамбено – 
пословним и пословним објектима изазване 
земљотресом 29.12.2020. године, број: 01-022-
161/21 од 09.08.2021. године („Службени 
гласник општине Костајница“ број: 28/21) се 
мијења и гласи: 

„Сви корисници финансијске помоћи, 
која се додјељује као учешће у санацији 
материјалне штете, обавезни су до 01.06.2022. 
године да оправдају утрошак средстава.“ 

 
II 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-188/21 
Датум:08.10.2021. године 

 
На основу члана 19. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 6. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11 и 100/17) и члана 78. Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница доноси 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Одлуке о управљању 
јавним просторима за паркирање моторних 

возила на подручју општине Костајница 
 

I 
У Одлуци о управљању јавним просторима 

за паркирање моторних возила на подручју 
општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 23/21, у даљем 
тексту: Одлука) у тачки VI подтачка 1. алинеја 
3. мјења се и нова гласи: 

„-Простор Нове улице 35 паркинг мјеста“. 
У тачки VI подтачка 3. Одлуке мјења се и 

нова гласи: 
„3) Наплата паркирања изван локација 

наведених у подтачки 1. и подтачки 2. ове тачке 
није дозвољена.“ 

 
II 

У тачки XIV Одлуке подтачке 3, 4.и 5. 
мјењају се и нове гласе: 

„3) Висина мјесечне паркинг карте 
износи 20,00 КМ, а годишње 150,00 КМ. 

4) Резервација уз годишњу паркинг 
карту износи 50,00 КМ. 

5) Висина повлаштене станарске карте 
за станаре зграда износи 10,00 КМ мјесечно, а 
годишње 75,00 КМ. 
 Иза подтачке 5.додаје се нова 
подтачка 6.која гласи:  

6) Повлашћена паркинг карта за 
чланове породице погинулих бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата РС је бесплатна, 
а издаје се за годину дана.“ 

 
III 

У тачки XX Одлуке послије подтачке 7. 
додаје се подтачка 8. која гласи: 

„8) ратни војни инвалиди Одбрамбено-
отаџбинског рата РС од I до IV категорије“. 

 
IV 

Тачка XXI Одлуке мијења се и нова 
гласи: 

„1) Право коришћења мјеста за паркирање 
возила инвалида остварују инвалидна лица која 
посједују знак приступачности, издат од стране 
органа за унутрашње послове, или паркинг 
карту за лица са инвалидитетом издану од 
стране надлежног органа општине Костајница. 

2) Лица из подтачке 1. ове тачке не 
плаћају накнаду за паркирање на мјестима која 
су одређена за ове категорије лица. 
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3) Уз захтјев за издавање паркинг карте 

за лица са инвалидитетом потребно је доставити 
следећу документацију: 

- Фотокопију личне карте (оригинал на 
увид) 

- Потврду о пребивалишту 
- Фотокопију саобраћајне дозволе 

(оригинал на увид) 
- Љекарско увјерење о инвалидности, а 

ратни војни инвалиди увјерење о признатом 
статусу ратног војног инвалида од I до IV 
категорије. 

4) Паркинг карта за лица са 
инвалидитетом издаје се за годину дана, а 
садржи: податке о возилу корисника, број 
картице, упуство о начину коришћења и назив 
органа који је издао карту. 

5) Лицу које злоупотреби паркинг карту 
за лица са инвалидитетом иста ће се одузети.   

6) Уколико на посебно обиљежено 
паркинг мјесто за лица са инвалидитетом,  
возило паркира возач чије возило није 
обиљежено знаком приступачности или који 
нема паркинг карту за лица са инвалидитетом, 
биће кажњен за прекршај у складу са овом 
Одлуком.“ 

 
V 

У тачки XXIII Одлуке мијења се подтачка 
1.и нова гласи: 

„1) Станари зграде из тачке XXII могу 
користити годишњу или мјесечну повлашћену 
паркинг карту, а уз захтјев за издавање 
повлашћене паркинг карте потребно је 
доставити следећу документацију: 

- Фотокопију личне карте (оригинал на 
увид) 

- Потврду о пребивалишту 
- Фотокопију саобраћајне дозволе 

(оригинал на увид) 
- Потврду о уплати паркинг карте.“ 
 

VI 
Послије тачке XXIII Одлуке додаје се нова 

тачка XXIV која гласи: 
„Право на повлашћену паркинг карту може 

остварити члан породице погинулог бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске.  

Уз захтјев за издавање повлашћене паркинг 
карте из подтачке 1.ове тачке потребно је 
доставити следећу документацију: 

- фотокопију личне карте (оригинал на 
увид) 

- потврду о пребивалишту 
- увјерење о статусу члана породице 

погинулог борца 
- фотокопију саобраћајне дозволе 

(оригинал на увид).  

Наведени документи морају да гласе на име 
подносиоца захтјева. “ 

 
VII 

Досадашње тачке XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX и XXXI постају 
тачке XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI и XXXII. 

 
VIII 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОСТАЈНИЦА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I УВОД 
 

Обука одборника је процес стицања 
практичног знања и вјештина потребних за 
успјешно обављање функције одборника у 
Скупштини Општине Костајница. 

 
Циљ обуке је уклањање уочених слабости у 

обављању функције одборника, усвајање нових 
знања, вјештина и понашања садржаних у 
програму обуке, те њихова примјена у 
испуњавању законом и Статутом Општине 
утврђених обавеза. 

 
Важно је да одборници познају законске 

прописе који су правни основ за доношење 
одлука или се прописују процедуре за њихово 
доношење, те на тај начин осигурају да је 
њихово одлучивање утемељено на закону. 

 
Такођер, веома је важно да одборници 

спознају на који начин могу оцијенити да ли је 
пропис који се доноси усклађен са јавним 
интересом, обзиром да је обавеза одборника да 
раде за добробит свих грађана. 

 
II МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
С обзиром да одборник врши своје 

дужности према свом слободном увјерењу, а на 
добробит свих грађана Општине Костајница, 
стицање практичних знања и вјештина кроз 
планирану обуку допринијеће успјешнијем и 
квалитетнијем обављању дужности одборника 
утврђених законом и Статутом Општине 
Костајница, а што ће се рефлектовати и на 
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задовољство грађана радом Скупштине 
Општине као представничког органа грађана. 

 
Стручно усавршавање подразумијева 

надоградњу знања које одборници већ имају, те 
се едукацијом поспјешује и побољшава 
разумијевање обављања функције одборника. 

 
III НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
ОБУКЕ 

 
Утврђени план активности, којим би се 

реализовао постављени циљ, је организовати 
обуке одборника по свим питањима битним за 
рад скупштине општине, од теоретских, о 
Уставу и прописима, до оних која се односе на 
рад Скупштину, улогу одборника у процесу 
креирања и доношења јавних политика, интерна 
и екстерна комуникација одборника, сарадња са 
другим представничким тијелима јединица 
локалне самоуправе, заступање интереса 
грађана у поступку доношења одлука и других 
аката од интереса за јавност. 

 
Обука одборника ће се реализовати путем: 
1. семинара 
2. радионица 
3. округлих столова 
4. конференција 
 

IV МОДУЛИ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
 

Програм обуке одборника би се одвијао 
кроз једанаест интерактивних модула: 

 
1. Финансирање локалне самоуправе и 

креирање буџета општине  
2. Извршавање послова одборника из 

властите надлежности Општине кроз 
систем локалне самоуправе 

3. Закон о локалној самоуправи, Закон о 
сукобу интереса, Статут и Пословник 
Општине Костајница 

4. Међусобни однос начелника и 
Скупштине 

5. Стратешко планирање 
6. Примјена јединствених правила у 

изради прописа и других аката из 
надлежности Скупштине Општине 

7. Права оснивача у надзору над радом 
јавних предузећа чији је оснивач 
Општина 

8. Невладине организације, здравство и 
социјална заштита, образовање, спорт и 
култура 

9. Урбанизам 
10. Стамбено комунална област 

11. Слобода приступа информацијама 

Реализација наведених модула Програма 
обуке прилагођена је у највећој мјери 
финансијским и другим могућностима 
Општине. 

 
V ДИНАМИКА ПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ 

                                                                       
Обука ће се проводити по утврђеној 

динамици, уз претходно достављање позива на 
обуку свим одборницима. 

Обуку ће спроводити секретар Скупштине и 
начелници одјељења. 

 
VI ДИНАМИКА ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
ОБУКЕ 

 
Програм обуке доноси се за 2021. годину. 
Динамика провођења обуке утврђена је у 

табели која је саставни дио овог Програма. 
 

Табела динамике провођења обуке 
 

Вријеме 
одржавања            

Назив модула 
обуке 

Предавач на 
обуци 

 
До 20. 
октобра 
2021. 
године 

 
 

1.Извршавање 
послова 
одборника из 
властите 
надлежности 
Општине кроз 
систем локалне 
самоуправе 
2.Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о сукобу 
интереса, Статут 
и Пословник 
Општине 
Костајница 
3.Финансирање 
локалне 
самоуправе и 
креирање Буџета  

 

- секретар 
Скупштине 
- начелник 
одјељења за 
привреду, 
финансије и 
друштвене 
дјелатности са 
службеницима 
из одјељења 

До краjа 
Октобра 
2021. 
године 

 

1. Примјена 
јединствених 
правила у 
изради прописа 
и других аката 
из надлежности 
Скупштине 
Општине 
2.Права 
оснивача у 
надзору над 
радом јавних 

- секретар 
Скупштине 
- начелник 
одјељења за 
привреду, 
финансије и 
друштвене 
дјелатности са 
службеницима 
из одјељења 
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предузећа чији 
је оснивач 
Општина 
3.Невладине 
организације, 
здравство и 
социјална 
заштита, 
образовање, 
спорт и култура 

 
До краја 
новембра 
2021. 
године 

 

1.Међусобни 
однос начелника 
и Скупштине 
2. Стратешко 
планирање 
3. Закон о 
слободи 
приступа 
информацијама– 
тумачење и 
примјена 

- службеник за 
развој и за 
односе са 
јавношћу 
- секретар 
Скупштине 

До краја 
децембра 
2021. 
године 

 
 

1.Урбанизам 
2.Стамбено - 
комунална 
дјелатност 

- начелник 
одјељења за 
Општу управу 
са 
службеницима 
из одјељења 
- секретар 
Скупштине 

 
 

 
VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 
ВОЂЕЊЕ ОБУКЕ 

 
Финансијска средства за провођење 

Програма обуке Скупштине обезбјеђују се у 
Буџету Општине. 

 
VIII НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ 
ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 
 Надзор над провођењем Програма обуке 
одборника врши Колегиј Скупштине. 

Колегиј Скупштине Општине може 
изузетно измијенити динамику провођења обуке 
и модул обуке, уколико оцијени да не постоје 
материјалне и техничке претпоставке за његово 
одржавање.  

Предсједник Скупштине је дужан послије 
сваког одржаног модула едукације извијестити 
Колегиј о броју присутних одборника одржаној 
едукацији. 

Годишњи извјештај о реализацији 
Програма рада Скупштине Општине садржи 
поглавље о провођењу Програма едукације 
одборника са именима одборника који су 
прошли едукацију и називима модула едукације. 

 

Број:01-022-190/21.              
Датум:08.10.2021. год. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-191/21 
Датум: 08.10.2021. год. 

 

На основу члана члана 82. став (2) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 61/21) и 

члана 78. Статута општине Костајница 

(„Сужбени гласник општине Костајница“ број: 

5/16, 5/17, 13/19), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

08.10.2021. године, донијела је: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о стављању ван снаге Рјешења о 
именовању комисија Скупштине општине 

Костајница 
 
1. Стављају се ван снаге Рјешење о 
именовању Комисије за утврђивање материјалне 
штете, број: 01-022-148/19 од 30.12.2019. године 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:13/19) и Рјешење о именовању Комисије за 
борбу против корупције, број: 01-022-150/19 од 
31.12.2019. године („Службени гласник 
општине Костајница“, број:13/19). 
 
2. Задужује се Комисија за избор и 
именовања, награде и признања Скупштине 
општине Костајница да, у складу са законским и 
подзаконским актима који уређују начин 
именовања и састав Комисије за утврђивање 
материјалне штете и Комисије за борбу против 
корупције, предложи Скупштини нове чланове 
наведених комисија.  
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК 

  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-182/21 
Датум: 08.10.2021. год. 
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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 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине 
Општине Костајница за период јануар – јуни 
2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-183/21 
Датум:08.10.2021. 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 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 08.10.2021. године доноси 
слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине Костајница усваја 
Извјештај o извршењу Буџета Општине 
Костајница за период 01.01.-30.06.2021. године. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-184/21 
Датум:08.10.2021. 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 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 08.10.2021. године доноси 
слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај o раду 
зимске службе за период 2020/2021. година, од 
24.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-170/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 период 01.01.-
30.06.2021. године, број: 01-511/21 од 
22.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-171/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 прво полугодиште 2021. 
године, број: 03-530-3/21 од 27.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

    ПРЕДСЈЕДНИК 
      Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-172/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 прво 
полугодиште 2021. године, број: 01-60-194/21 од 
20.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
           Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-173/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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.-30.06.2021. године, број:03-325-91/21 од 
26.07.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
                     Милош Штековић, правник,ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-174/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 прво 
полугодиште 2021. године, од 16.09.2021. 
године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
           Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-175/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Јавног предузећа „Банијапромет“ 
Костајница за период 01.01.-30.06.2021. године, 
број:12/21 од 23.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

                           ПРЕДСЈЕДНИК 
           Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-176/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 период 
01.01.-30.06.2021. године, број: УО-02/21 од 
23.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

                           ПРЕДСЈЕДНИК 
          Милош Штековић, правник, ср.
    

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-177/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Управног одбора Јавне установе „Центар 
за социјални рад Костајница“ за прво 
полугодиште 2021. године, од 23.09.2021. 
године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
                           ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-178/21 
Датум: 08.10.2021. 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 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Полугодишњи 
извјештај о раду Управног одбора Јавне 
предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ 
Костајница за 2021. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  

 
         ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-179/21 
Датум: 08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 01.01.2021-30.06.2021. 
године, број:03-325-102/21 од 30.08.2021. 
године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-180/21 
Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. 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 прво полугодиште 2021. године, 
број:01/02-350/21 од 16.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-181/21 

Датум:08.10.2021. 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 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
раду Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Банијапромет“ за прво полугодиште 2021. 
године, број: 11/21 од 20.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-193/21 
Датум: 08.10.2021. 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 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 08.10.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Задужује се начелник општине да обезбиједи 
у Буџету Општине новчана средства за набавку 
једног паркинг апарата, у сврху наплате 
паркинга у „Новој улици“. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
  Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1414/21. 
Датум: 01.10.2021. 
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На основу члана 59. 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) 
,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21)   д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Општа управа“ 
01350130): 
 

Са позиције:  
413900 – Расходи материјала за посебне намјене 
(потрошачка  јединица „Општа управа“ 
01350130)     6.700,00 КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
419100 –  Расходи за режијски материјал 
(потрошачка  јединица „Општа управа“ 
01350130)     6.700,00 КМ  

 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Костајница“.    
 

                                    НАЧЕЛНИК  
                    Никола Јањетовић, дипл.ек, ср. 

 
PЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1415 /21.                                                                                                                                                     
Датум: 30.09.2021. 

 
На основу члана 59. 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) 
,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21), и Захтјева ЈУ 
Центра за социјални рад број: 02-131-29/21/21 
од 24.09.2021.   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

1.Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Центар за социјални 
рад“  01350300): 

 
Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате запослених 
(потрошачка  јединица „Центар за социјални 
рад“ 01350300)    1.912,00 КМ  

 
2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу 
рада (пот. јединица „Центар за социјални рад“ 
01350300)      1.912,00 КМ  
 
3.За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

                                    НАЧЕЛНИК  
                    Никола Јањетовић, дипл.ек, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1416/21. 
Датум: 30.09.2021. 

 
На основу члана 59. 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) 
,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21), и Захтјева ЈПУ 
Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-60-205/21 од 
29.09.2021. и број: 01-204/21 од 29.09.2021.   д о 
н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
Кестенко“  01350401): 
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Са позиције:  
631900 – Остали издаци (потрошачка 

јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко“ 
01350401):          787,39 КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
412900 – Остали неквалификовани расходи 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
Кестенко“ 01350401):        432,00 КМ 
511300 – Издаци за набавку постројења и 
опреме (потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за 
дјецу Кестенко“ 01350401):       355,39 КМ 

 
3.За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду,   финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.    

 
НАЧЕЛНИК  

                    Никола Јањетовић, дипл.ек, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1438/21. 
Датум: 07.10.2021. 
 

На основу члана 59. 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) 
,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21)   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''Општа управа“  
01350130): 

 
Са позиције:  

411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (потрошачка јединица „Општа управа“ 
01350130)     1.000,00 КМ  

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  
411300 – Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања, родитељског одсуства и 

осталих накнада плата (потрошачка  јединица 
„Општа управа“ 01350130)  1.000,00 КМ 

 
3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

НАЧЕЛНИК  
                    Никола Јањетовић, дипл.ек, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-1439 /21.                                                                                        
Датум: 21.09.2021. 

 
На основу члана 59. 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) 
,чланом 41. Закона о буџетском систему РС 
(Службени гласник Републике Српске број 
121/12,52/14,103/15 и 15/16) и Одлуке о 
извршењу Буџета општине Костајница за 2021. 
годину, („Службени гласник општине 
Костајница“ број 18/21 и 25/21), и Захтјева ЈПУ 
Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-60-215 од 
06.10.2021. и број: 01-60-214/21/21 од 
05.10.2021.   д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 
Кестенко“  01350401): 

Са позиције:  
411100 – Расходи за бруто плате 

запослених (потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за 
дјецу Кестенко“  01350401):                         
174,68 КМ 

631900 – Остали издаци (потрошачка 
јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко“  
01350401):           260,89 КМ 
412200 – Расходи по основу утрошка 
енергије,комуналних и комуникационих и 
транспортних услуга     1.406,36 КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена на позицију:  

411200 –  Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада (потрошачка 
јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко“  
01350401):          174,68 КМ 



12.10.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 34,   стр. 15 

 
511300 – Издаци за набавку постројења и 
опреме (потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за 
дјецу Кестенко“ 01350401):1.667,25 КМ КМ 
 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 
 
4-. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Костајница“.  
 

НАЧЕЛНИК  
                    Никола Јањетовић, дипл.ек, ср. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-92/21. 
Датум:29.09.2021. 

                 
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 Српскe, 
“Службени гласник Републике Српске“, 
број:25/20), Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 99-1/21 од 28.09.2021. 
године а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 29.09.2021. 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 (COVID 19) на подручју 
општине Костајница 

 
1.  У циљу спречавања ширења вируса 

корона SARS-CoV-2 и COVID 19  болести на 
територији Општине Костајница и заштите и 
спасавања становништва од 28.09. до 
12.10.2021. године забрањују се: 

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

2) сва приватна окупљања која се не 
одржавају на јавном мјесту  у групама већим од 
70  

2. У периоду од 28.09. до 12.10.2021. 
године ограничава се радно вријеме у периоду 
од 06.00 до 24.00 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, објекти за смјештај и 
др.)  

2) привређивачима игарa на срећу  
3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог 

закључка од 28.09.2021. године до 12.10.2021. 
године у периоду од 06.00 до 02.00 часа 
наредног дана дозвољава се рад ноћним 
клубовима уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 

4. Од 28.09. до 12.10.2021. године у 
периоду од 24.00 до 06.00 часова драгостори 
могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје. 

5. Од 28.09. у периоду од 06.00 до 03.00 
часа наредног дана, а изузетно од тачке 1. 
подтачке 1) овог закључка дозвољавају се: 

1) такмичарске активности, спортских 
организација и спортиста уз присуство публике 
и уз строго придржаање мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 

2) организација културних манифестација 
и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
Института за јавно здравство Републике Српске 

6. Дозвољене активности из овог Закључка 
спроводе се уз пуну одговорност организатора 
за строго спровођење мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 

7 . Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну 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. 

8. Изузетно од тачке 7., 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. 

9. 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 
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Српске“ за коришћење заштитне маске на 
отвореном простору. 

10. 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 завинсности од површине укупног 
простора објекта. 

11. 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.  

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

13. 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. 

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

15. 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. 

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

17. 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) 

18. Наредба о обавезној контроли лица  
којима је одређана кућна изолација због новог 
вируса корона (COVID 19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:24/20) се примјењује уз овај закључак.    

19. 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:02-85-90/21 од 14.09.2021. 
године  

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

 

    КОМАНДАНТ ШТАБА 

       Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-94/21. 
Датум:11.10.2021. 

                 
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 Српскe, 
“Службени гласник Републике Српске“, 
број:25/20), Закључка Републичког штаба за 



12.10.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 34,   стр. 17 

 
ванредне ситуације број: 100-1/21 од 11.10.2021. 
године а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације дана 11.10.2021. 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 (COVID 19) на подручју 
општине Костајница 

 
1.  У циљу спречавања ширења вируса 

корона SARS-CoV-2 и COVID 19  болести на 
територији Општине Костајница и заштите и 
спасавања становништва од 12.10. до 
01.11.2021. године забрањују се: 

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

2) сва приватна окупљања која се не 
одржавају на јавном мјесту  у групама већим од 
70  

2. У периоду од 12.10. до 01.11.2021. 
године ограничава се радно вријеме у периоду 
од 06.00 до 24.00 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, објекти за смјештај и 
др.)  

2) привређивачима игарa на срећу  
3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог 

закључка од 12.10.2021. године до 01.11.2021. 
године у периоду од 06.00 до 02.00 часа 
наредног дана дозвољава се рад ноћним 
клубовима уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 

4. Од 12.10. до 01.11.2021. године у 
периоду од 24.00 до 06.00 часова драгостори 
могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје. 

5. Од 12.10. у периоду од 06.00 до 03.00 
часа наредног дана, а изузетно од тачке 1. 
подтачке 1) овог закључка дозвољавају се: 

1) такмичарске активности, спортских 
организација и спортиста уз присуство публике 
и уз строго придржаање мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 

2) организација културних манифестација 
и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
Института за јавно здравство Републике Српске 

6. Дозвољене активности из овог Закључка 
спроводе се уз пуну одговорност организатора 
за строго спровођење мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 

7 . Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну 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. 

8. Изузетно од тачке 7., 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. 

9. 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 заштитне маске на 
отвореном простору. 

10. 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 завинсности од површине укупног 
простора објекта. 

11. 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.  

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

13. Субјекти који пружају услуге 
грађанима дужни су: 

1) Организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 



12.10.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 34,   стр. 18 

 
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. 

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

15. 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. 

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

17. 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) 

18. Наредба о обавезној контроли лица  
којима је одређана кућна изолација због новог 
вируса корона (COVID 19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:24/20) се примјењује уз овај закључак.    

19. 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:02-85-92/21 од 29.09.2021. 
године  

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

ПРИПРЕМИО: 
 

        КОМАНДАНТ ШТАБА 

       Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-95/21. 
Датум:11.10.2021. 

 
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), Закључка Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 100-1/21 од 11.10.2021. 
године Општински штаб за ванредне ситуације 
дана 11.10.2021. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Због погоршане епидемилошке ситуације на 
подручју општине Костајница, а имајући у виду 
да су људски животи и здравље грађана 
најважнији, туристичко-културно-привредна 
манифестација „Кестенијада 2021“ се неће 
одржати. 

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

       КОМАНДАНТ ШТАБА 

       Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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