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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 17/21 
 
 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 02-85-69/21. 
Датум: 26.04.2021. 

                 
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: 83-1/21 од 23.04.2021. године а 
на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације дана 26.04.2021. 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 26.04. до 
10.05.2021. 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) рад биоскопима 
2. У периоду од 26.04. до 10.05.2021. 

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 26.04. до 10.05.2021. године 
забрањује се продаја алкохолних пића свим 
привредним субјектима у периоду од 22.00 до 
06.00 часова. 

4. Од 26.04. до 10.05.2021. године у 
периоду од 22.00 до 06.00 часова драгостори 
могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје. 

5. Од 26.04. до 10.05.2021. 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.  

6. Од 26.04. до 10.05.2021. 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. 

7 . 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. 

8. 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. 

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 заштите маске на 
отвореном простору. 

10. Обавезује се тржнице, трговачки 
центри као и остали продајни објекти да одреде 
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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. 

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 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. 

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. 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. 

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

18. 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) 

19. 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.    

20. 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:02-85-67/21 од 17.04.2020. 
године. 

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

КОМАНДАНТ ШТАБА 
                          Никола Јањетовић, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број:02-020-650/21 
Датум: 28.04.2021. год. 
 

На основу члана 13. Правилника о 
накнадама и другим примањима запослених и 
функционера у Административној служби 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 1/06, 4/10) и члана 
60. Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19), начелник општине, доноси: 
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ОДЛУКУ 

о корисницима и висини лимита  
за службене телефоне 

 
I 

Овом одлуком се утврђује: 
- право на коришћење службеног (општинског) 
броја за мобилни телефон, 
- висину рачуна који се покрива из буџета 
општине, 
- коришћење мобилног интернета са постпејд 
начином плаћања. 

 
II 

Право на кориштење службеног броја за 
мобилни телефон  имају : 
1. Начелник општине, 
2. Предсједник Скупштине општине, 
3. Секретар Скупштине општине, 
4. Начелници одјељења у општинској управи  
општине Костајница 
5. Службеник за односе с јавношћу – 
портпарол 
6. Комунални полицајац, 
7. Кућни мајстор – возач. 
 

Комунални полицајац општине Костајница 
задужиће се за коришћење мобилног интернета 
са постпејд начином плаћања од 19,00 КМ плус 
ПДВ за потребе видеонадзора. 
 

III 
Општина ће за наведена лица обезбједити и 

иста задужити с постпејд бројевима у ВПН 
мрежи. 

Корисници су по истеку мандата дужни 
вратити општини Костајница постпејд бројеве. 

 
IV 

Општина Костајница ће из буџета општине 
покривати трошкове рачуна на мјесечном нивоу 
за постпејд бројеве у слиједећим износу: 

1. Начелник општине до 58,50 КМ, 
2. Предсједник Скупштине општине до 

58,50 КМ, 
3. Секретар Скупштине општине до 58,50 

КМ, 
4. Начелници одјељења у општинској 

управи до 58,50 КМ, 
5. Службеник за односе с јавношћу - 

портпарол до 58,50 КМ, 
6. Комунални полицајац до 58,50 КМ, 
7. Кућни мајстор – возач до 58,50 КМ 

 
За фиксне телефонске бројеве које користи 

матична служба из буџета општине ће се 
покривати мјесечни  рачун у износу до 50,00 
КМ. 

Изузетно од претходна два става, дозвољена 
су прекорачења, уз услов да збирни износи 

рачуна за један квартал морају бити у оквиру 
дозвољених износа из става 1. овог члана. 

Корисници мобилних телефона обавезни су 
да у Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности доставе овјерену личну 
изјаву да је сагласан да му се у случају 
прекорачења дозвољеног износа трошкова 
изврши обустава од плате у висини 
прекораченог износа. 

Начелник општине може у случају одласка 
на дужи службени пут или у случају повећаног 
обима посла одобрити прекорачење наведеног 
износа, уз предочење изјаве о разлозима 
прекорачења и листинга позива на наведени 
мјесец. 

 
V 

Трошкове настале по основу допуне 
припејд бројева, трошкове позива хуманитарних 
бројева и других посебних услуга с посебним 
тарифама сноси корисник услуга лично јер се 
исти не признају као дозвољени трошкови. 

 
VI 

Контролу трошкова коришћења мобилних и 
фиксних телефона врши Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности. 

Извјештај о трошковима и расходима по 
основу коришћења телефона, укључјући и 
извјештај о прекорачењу одобреног износа, 
начелник Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности доставља Начелнику 
општине. 
 

VII 
Корисници службених мобилних телефона 

немају право наруџбе мобилних апарата без 
Одлуке начелника општине. 

 
VIII 

Корисници службених мобилних телефона 
обавезни су одговарати на позиве за вријеме и 
изван радног времена. 
 

IX 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука број:02-020-567/18(„Службени 
гласник општине Костајница“ број:5/18)  и 
измјена и допуна Одлуке број:02-020-968/19 
(„Службени гласник општине Костајница“ 
број:8/19). 
 

X 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

                                      НАЧЕЛНИК 
                      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 
ШТАМПА:Општина Костајница 

 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Свјетлана Бајалица, дипл. правник



 
 

 


