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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 24/21 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-149/21 
Датум: 25.06.2021.год. 

 
На основу тачке VII Одлуке о наградама и 

признањима општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 12/21), 
члана 10. Статута општине Костајница 
(“Службени гласник општине Костајница“, број: 
5/16, 5/17, 13/19), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
25.06.2021. године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о додјели награда и 

признања 
 

I 
У тачки II подтачка (1) Одлуке о додјели 

награда и признања, („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 13/21, 18/21 и 23/21) 
(у даљем тексту: Одлука), иза алинеје 20. додају 
се алинеје 21. и 22. које гласе: 

21. Град Бијељина, 
22.Општина Теслић. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-151/21 
Датум: 25.06.2021. год.              
 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног 
закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 
77/02, 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 и 41/20) члана 7. 
Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („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 25.06.2021. године 
донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана и предсједника 

Општинске изборне комисије Костајница 
 

 
1.ДУШКО РОДИЋ, дипломирани правник, 
именује се за члана Општинске изборне 
комисије Костајница на мандатни период од 
седам година. 
 
2.МИРЈАНА КРЊАИЋ, дипломирани правник 
и члан Општинске изборне комисије Костајница 
именује се за предсједника Општинске изборне 
комисије Костајница до истека мандата на који 
је именована. 

 
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања 
сагласности од Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине и објавиће се у 
„Службеном гласнику Општине Костајница“. 

 
Образложење 

 
Скупштина Општине Костајница је на 

четвртој редовној сједници која је одржана 
14.04.2021. године, у складу са чланом 2.12. и 
2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 23/01, 77/02, 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 и 41/20) и 
Упутством о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) усвојила 
Одлуку о објављивању јавног огласа за 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница, број: 01-022-104/21 и 
Одлуку о именовању Конкурсне комисије за 
провођење поступка по јавном огласу за 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Костајница, број:01-022-105/19.  

На основу наведених одлука расписан је 
јавни оглас у дневним новинама „Глас Српске“, 
на интернет страници Општине Костајница и на 
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ЈП „Радио Костајница“ са роком од 8 дана за 
пријаву кандидата.  

Након окончања рока за подношење 
пријава Конкурсна комисија је Скупштини 
Општине доставила Извјештај о провођењу 
поступка по јавном огласу за именовање једног 
члана Општинске изборне комисије Костајница. 

Чланове општинске изборне комисије 
именује општинско вијеће, односно скупштина 
општине, уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна 
комисија БиХ посебним прописом. 

Скупштина Општине је, цијенећи 
приједлог Конкурсне комисије, донијела одлуку 
да се за члана Општинске изборне комисије 
Костајница након проведене конкурсне 
процедуре на мандатни период од 7 година, 
именује Душко Родић. 

С обзиром да је предсједнику ОИК-а 
истекао мандат на наведену дужност, 
Скупштина општине Костајница за 
предсједника Општинске изборне комисије 
Костајница, именује Мирјану Крњаић, чланицу 
ОИК-а Костајница која је у Општинску изборну 
комисију именована на основу јавног огласа у 
априлу мјесецу 2016. године. 

 
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. 

 
       ПРЕСЈЕДНИК СО-е  

   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-152/21 
Датум:25.06.2021. год.   

 
На основу члана 2.12. став 6. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 
9/02, 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 и 41/20), члана 9. став 
(1) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („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 редовној сједници одржаној дана 
25.06.2021. године донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника и члана 
Општинске изборне комисије Костајница  

због истека мандата 
 

1. СВЈЕТЛАНА БАЈАЛИЦА, дипломирани 
правник, разрјешава се дужности предсједника 
и члана Општинске изборне комисије 
Костајница због истека мандата. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
добијања сагласности од Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине и објавиће се у 
„Службеном гласнику Општине Костајница“. 
 

Образложење 
Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је Рјешењем, број:06-1-07-1-192/14 
од 19.06.2014. године, дала сагласност на 
Рјешење Скупштине општине Костајница, 
број:01-022-64/14 којим се на дужност 
предсједника и чланова Општинске изборне 
комисије Костајница именују: Свјетлана 
Бајалица, предсједница и чланица, Мурис 
Кулаглић, члан и Сања Вранешевић, члан. 

Чланом 9. став (1) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу 
и обуци чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 29/18 и 36/19) је уређено да „Мандат члана 
изборне комисије траје седам година и тече од 
дана давања сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на одлуку о именовању члана 
изборне комисије донесену од стране надлежног 
органа.“ 

Узимајући у обзир чињеницу да је 
предсједници и члану општинске изборне 
комисије Костајница Свјетлани Бајалица 
истекао мандат на именовану дужност и да је 
претходно проведена законска процедура 
именовања новог члана и предсједника 
Општинске изборне комисије Костајница, 
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. 

 
     ПРЕСЈЕДНИК СО-е  

   Милош Штековић, правник, ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-144/21 
Датум:25.06.2021. 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 25.06.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Koмуналног предузећа „Комунално“ 
ад Костајница за 2020. годину. 
  
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

       ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-145/21 
Датум:25.06.2021. 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 25.06.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1.Задужује се Надзорни одбор Комуналног 
предузећа „Комунално“ ад Костајница да у 
складу са Статутом Комуналног предузећа 
најкасније у првој половини септембра мјесеца 
2021. године припреми и сазове редовну 
сједницу Скупштине акционара Комуналног 
предузећа „Комунално“ ад Костајница. 
 
2.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
       ПРЕСЈЕДНИК СО-е  

   Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-146/21 
Датум:25.06.2021. 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 25.06.2021. 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.-31.12.2020. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

       ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
   Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-147/21 
Датум:25.06.2021. год. 

 
На основу члана 35. став (1) тачка ђ) 

Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 на сједници 
одржаној дана 25.06.2021. године донијела је: 

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА 1 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 

2021. ГОДИНУ 
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1. Скупштина Општине Костајница усваја 
нацрт Ребаланса 1 Буџета Општине Костајница 
за 2021. годину у износу од 5.642.000,00 КМ. 

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

ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
                 Милош Штековић, правник, ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-148/21 
Датум: 25.06.2021. 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 25.06.2021. године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1.Нацрт Ребаланса 1 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“. 
 

ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
                 Милош Штековић, правник, ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-150/21 
Датум: 25.06.2021. 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 25.06.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај 
Конкурсне комисије за провођење поступка по 
јавном огласу за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Костајница, број: 
01-022-105/21. 

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

ПРЕСЈЕДНИК СО-е  
                   Милош Штековић, правник, ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
НАЧЕЛНИК 
Број: 02-020-939/21. 
Датум:14.06.2021.год. 
 

На основу члана 19. став 1) тачка 4. 
и став 3) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 59. став 
(1) тачка 12) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), 
члана 4. став 2. тачка 4. Статута Јавне 
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здравствене установе „Дом здравља 
Костајница“, број: УО-13/14, члана 60. 
став (1) алинеја 17. и члана 79. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19), начелник општине Костајница 
доноси: 
 

O Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у 

Јавној здравственој установи „Дом 
здравља Костајница“ 

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Јавној 
здравственој установи „Дом здравља 
Костајница“, број: 01-274/21 од 
07.06.2021. године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Костајница“. 

 
      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 
____________________________________ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број:02-85-81/21 
Дана: 23.06.2021. године 

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

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести  („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.90/17, 42/20 и 
98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19), члана 79. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, бр.5/16, 5/17,13/19), 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.25/20),  
Закључка Републичког штаба за ванредне 
ситуације, бр.  89-1/21 од 21.6.2021. године, а на 
приједлог  општинског штаба за ванредне 
ситуације, Командант штаба за ванредне 
ситуације дана 23.6.2021, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

o обавезном спровођењу мјера за реаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID 19) на подручју општине 

Костајница 
 

1. У циљу  спречавања ширења вуируса 
корона  SARS-CoV-2  и COVID-19 болести  на 
територији Републике Српске и заштите и 
спасавња становништва од 21.62021. до 
01.07.2021. 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 лица. 
2. Од 21.6.2021. до 01.7.2021. године 
ограничава се радно вријеме у периоду од 6:00 
до 24:00 часа; 
1)Свим врстама угоститељских објеката за 
исхрану и пиће без обзира  да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатности 
(бензинске пумпне станице, објекти за смејштај 
и др.) 
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе идр.) 
3. Од 21.6.2001. до 01.7.2021. год. у периоду 
од 24:00 до 6:00 часова драгостори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 
4. Од  21.6.2021. год. у периоду од 6:00 до 
24:00 часа, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) 
овог закључка, дозвољавају се: 
1) Такмичарске активности спортских 
организација и спортиста уз присуство публике 
и уз строго придржавање 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 ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“. 
5. Дозвољене активности из овог закључка 
спроводе се уз пуну одговорнсот организатора 
за строго спровођење мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ 
6. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну маску  (прекривена 
уста, носи и брада), да се придржавају заштитне 
мјере физичког растојања од два метра, како у 
затвореним тако и на отвореном простру, те да 
се придржавју упутства ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у 
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затвореном простру у зависности од дјелатности 
која се обавља. 
7. Изузетно од тачке 6. Овог закључка 
обавезе ношења заштитне маске су изузета: 
1) Дјеца млађа од 7 година живота 
2) Лица са инвалидитетом и  дјеца са 
сметњама у развоју, 
3) Лица која обављају физичку и спортску 
активност у оквиру спортских објеката. 
8. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичко растојање од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
кориштење у заштитне маске на отворено 
простору. 
9. Обавезују се тржнице, тржни центри, робне 
куже, као и остали продајни објекти да одреде 
једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера  у заједничким 
просторима објекта (главни улаз, пролаз и 
ходници) у складу са тачком 6. овог закључка  
са посебном пажњом на ограничење броја лица 
у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
10. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица која у директном контакуту 
пружају услуге грађанима да: 
- Услуге пружају заштићени маском 
- Обавезно спроводе мјере дезинфекције,  
- Обезбиједе маске грађанима који користе 
њихове услуге, а немају их 
- Се придржавју упутства ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
организовање рада у зависности од дјелатности 
које обављају,  
- Одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера унутар продајног 
објекта, уз могућност усклађивања пружања 
услуге з случају непридржавања мјера. 
11. 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 спречавање појаве и 
ширења COVID -19  болести на радном мјесту.  
12. 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 расотојања, 
2) На улаузу у објекат поставити обавјештење 
о укупном броју лица која могу боравити у 
односу на његову површину. 
13. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних просторија у складу са 
упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 
14. Републички органи управе, органи 
јединица локалне самоуправе и остали субјекти 
који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима на слиједећи 
начин: 
1) На улазу у службене просторије 
ограничити број лица која истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа 
2) Одржавати растојање у затвореним 
простима од најмање два метра уз благовремено 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  
3) Омогућити рад шалтер сале и матичне 
службе у једницама локалне самоуправе уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на 
рдном мјесту која пружа довољну заштиту 
запосленом кориснику. 
15. Надзор над спровођењем овог закључка 
спроводи Министарство унутрашњих послова, 
Републичка управа за инспекцијске послове 
путем надлежних инспектора и инспектора у 
саставу једница локалне самоуправе и 
Комунална полиција. 
16. Непоштовање мјера забране и ограничења 
овог закључка санкционисат ће се у складу са 
Законом о јавном реду и миру („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 11/15 и 58/19) и 
Законом о заштити становништва  од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 
17. Наредба о обавезној контроли лица којима 
је одређена кућна изолација због новог вируса  
корона (COVID-19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
24/20) се примјењује уз овај закључак. 
18.  Ступањем на снагу овог закључка престаје 
да важи Закључак о спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској, бр. 87-1/21 од 31.5.2021. године, а којег 
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је донио Републички штаб за ванредне 
ситуације. 

             КОМАНДАНТ ШТАБА 
                        Никола Јањетовић, дипл.ек. 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
С А Д Р Ж А Ј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Одлука о допуни Одлуке о додјели награда и признања....................................................................................1 
Рјешење о именовању члана и предсједника ОИК-а Костајница.......................................................................1 
Рјешење о разрјешењу предсједника и члана ОИК-а Костајница......................................................................2 
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању КП „Комунално“ ад Костајница..............................................3 
Закључак којим се задужује Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комунално“ ад Костајница да у 
складу са Статутом Комуналног предузећа најкасније у првој половини септембра мјесеца 2021. године 
припреми и сазове редовну сједницу Скупштине акционара Комуналног предузећа „Комунално“ ад 
Костајница................................................................................................................................................................3 
Закључак којим се усваја Извјештај o извршењу Буџета Општине Костајница за период 01.01.-31.12.2020. 
године.......................................................................................................................................................................3 
Закључак о усвајању нацрта Ребаланса 1 Буџета општине Костајница за 2021. годину.................................3 
Закључак којим се Нацрт Ребаланса 1 Буџета општине Костајница за 2021. годину ставља се на јавну 
расправу....................................................................................................................................................................4 
Закључак којим Скупштина Општине усваја Извјештај Конкурсне комисије за провођење поступка по 
јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Костајница, број: 01-022-105/21..4 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у Јавној здрвственој установи „Дом здравља Костајница“ ................................................................................5 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Закључак o обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID 19) на подручју општине Костајница.....................................................................................................5 
 
 
 
 
ТИРАЖ: 10 примјерака 
ШТАМПА:Општина Костајница 

  ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Свјетлана Бајалица, дипл. правник





 
 

 


