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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 4/20 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 18. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта- Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14), члана 96. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 8/15, 5/19) и члана 

78. Статута општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 

13/19) Скупштина општине дана 24.04.2020. 

године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене  

за обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта 

на подручју Општине Костајница 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се базна цијена за 

обрачун накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта док се не донесе 

Програм уређења грађевинског земљишта. 

Уколико за одређено подручје (зону) буде 

донесен Програм уређења грађевинског 

земљишта, базна цијена се неће примјењивати 

за то подручје. 

 

II 

 На основу извршене анализе просјечне 

цијене на припремању и опремању грађевинског 

земљишта по једном m² те постојећег законског 

рјешења којим је предвиђено да се износ 

накнаде утврђује по јединици корисне 

површине објекта који се гради на грађевинској 

парцели, утврђује се базна цијена по зонама, 

како слиједи: 

I зона, базна цијена...................28,80 КМ/ m² 

II зона, базна цијена................24,00 КМ/ m² 

III зона, базна цијена................19,20 КМ/ m² 

IV зона, базна цијена...............14,40 КМ/ m² 

V зона, базна цијена...................9,60 КМ/ m² 

VI зона, базна цијена..................4,80 КМ/ m² 

 

III 

 Базна цијена за обрачун накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта из 

претходне тачке примјењиваће се док 

Скупштина општине не донесе Програм 

уређења грађевинског земљишта. 

 

IV 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 3/19). 

 

V  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022-23/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 80. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 40/13, 106/15, 3/16, 

84/19), члана 97. став 3. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени 

гласник Општине Костајница“, бр. 8/15, 5/19) и 

члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 13/19) Скупштина општине дана 

24.04.2020. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице  

за израчунавање једнократне ренте  

на подручју Општине Костајница 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног 

простора изграђеног на подручју општине 

Костајница у 2019. години, која ће служити као 

основица за израчунавање једнократне ренте 

код изградње, доградње и надоградње објеката у 

2020. години. 

 

II 

 Утврђује се да просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра 

корисне површине стамбеног и пословног 
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простора изграђеног на подручју општине 

Костајница у 2019. години износи 600,00 КМ и 

служи као основица за израчунавање 

једнократне ренте. 

 

III 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању основице за 

израчунавање једнократне ренте на подручју 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 3/19). 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

данa објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број:01-022-24/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 39. став 2. тачке 12., 13., и 

37 и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 78. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

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

вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. 

Закона о заштити и спасавању људи у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/16, 46/17) у складу 

са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације 

на територији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/20), и 

Одлуком о проглашењу ванредног стања на 

територији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 31/20), 

Скупштина општине Костајница на ванредној 

сједници одржаној дана 24.04.2020. године, 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

од ослобађања од плаћања закупнине 

 

I 

Ослобађају се плаћања закупнине закупци 

пословних просторија који су у уговорном 

односу са општином Костајница по основу 

уговора о комерцијалном закупу, а којима је 

примјеном аката Републичког штаба за 

ванредне ситуације, у циљу сузбијања вируса, 

забрањен рад или је ограничено радно вријеме, 

и то: 

- Комерцијални закупци којима је рад 

забрањен напријед наведеним наредбама 

ослобађају се плаћања закупнине за мјесеце у 

којима им је рад забрањен у износу од 100%  

 

- Комерцијални закупци којима је рад 

ограничен напријед наведеним наредбама 

ослобађају се плаћања закупнине за мјесеце у 

којима им је рад ограничен у износу од 50%  

 

Списак дјелатности и врсте пословних 

субјеката којима је забрањен или ограничен рад, 

наредбама Републичког и општинског штаба за 

ванредне ситуације, а на које се примјењују 

одредбе ове Одлуке припрама Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

општине Костајница и биће објављен на 

званичној интернет страници општине 

Костајница. 

 

II 

Закупци из тачке I ове Одлуке остварују 

право на ослобађање плаћања закупнине, у 

складу са овом Одлуком подношењем писмене 

пријаве на јавни позив Општине, уз услов да су 

све обавезе по основу закупа уредно измирили 

према Општини Костајница закључно са 

фебруаром мјесецом 2020 године. 

Пријава се подноси Одјељењу за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности општине 

Костајница, најкасније до 30.06.2020. године. 

Пријава се подноси на обрасцу који ће бити 

прописан јавним позивом који ће упутити 

начелник општине. 

 

III 

Комерцијални закупци, привредна друштва 

уз пријаву су дужни доставити обавјештење о 

разврставању јединица разврставња по 

дјелатностима, које издаје АПИФ. 

За комерцијалне закупце, самосталне 

предузетнике претежна дјелатност ће се 

утврдити увидом у службене евиденције 

општине. 

 

IV 

У поступку утврђивања основаности 

захтјева, Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, доставља све податке о 

стању дуга, по основу закупа, закључно са 

фебруаром 2020. године за све подносиоце 

пријава. 

 

Уколико се утврди да је захтјев закупца 

основан, овлашћује се начелник општине да 

донесе рјешење којим се закупац ослобађа 

закупнине. 

 

 У рјешењу из подтачке 2 се тачно наводи 

за које мјесеце се закупац ослобађа  од плаћања 

закупнине и у ком износу. 

 



29.04.2020.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 4,   стр. 3 

 

Обавезује се начелник општине да у року 

30 дана након окончања свих поступака 

утврђивања основаности захтјева Скупштини 

општине достави извјештај о броју издатих 

рјешења којим се закуп ослобађа закупнине 

закупцима на које се односе и износ ослобађања 

закупнине у процентима. 

 

Пријаве које буду достављене након истека 

рока из тачке II биће одбачене као 

неблаговремене. 

 

V 

За реализацију одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финасије и друштвене 

дјелатности. 

 

VI 

 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

Број:01-022-31/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

 На основу члана 95. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број:79/15), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

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

Скупштина Општине Костајница на ванредној 

сједници одржаној дана 24.04.2020 године, 

доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

о умањењу економске цијене услуге 

Јавне предшколске установе Клуб за дјецу 

“Кестенко” Костајница 

 

I 

Корисници услуга Јавне предшколске  

установе Клуб за дјецу “Кестенко” Костајница 

чија дјеца нису боравила у предшколској 

установи, усљед ситуације изазване вирусом 

корона (COVID -19), ослобађају се плаћања 

накнаде за март 2020. године у износу20% 

одутврђенемјесечнецијене боравка дјетета у 

ЈПУ Клубзадјецу „Кестенко“ Костајница,а у 

складусаУговором о боравкудјеце у ЈПУ 

КлубзадјецуКестенко. 

 

II 

Корисници услуга Јавне предшколске 

установе Клуб за дјецу “Кестенко” Костајница 

чија дјеца не буду боравила у предшколској 

установи, усљед ситуације изазване вирусом 

корона (COVID -19), а имају закључене уговоре 

о боравку дјетета у предшколској установи  за 

све наредне мјесеце док трају ванредне мјере за 

сузбијање вируса корона (COVID -19), на 

територији Општине ослобађају се плаћања 

накнаде у износу од 100% за боравак дјетета у 

предшколској установи. 

 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“.  

 

Број:01-022-32/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

78. Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 

5/17), Скупштина Општине на 1. Ванредној 

сједници одржаној дана 24.04.2020. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У    

 

I 

 Скупштина Општине Костајница не усваја 

нацрт Буџета Општине Костајница за 2020. 

годину у износу од 2.900.000 КМ. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број:01-022-34/20. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачке 12), 13), 

и 37) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 78. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 5/19), а у 
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вези са чланом 22. став (1) тачка а) подтачка 8. 

Закона о заштити и спасавању људи у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/16, 46/17) у складу 

са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације 

на територији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/20), и 

Одлуком о проглашењу ванредног стања на 

територији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 31/20), 

Скупштина општине Костајница на ванредној 

сједници одржаној дана 24.04.2020. године 

доноси: 

 

П Р О Г Р А М  

додјеле субвенција пословним 

субјектима погођеним кризом изазваном 

вирусом корнона (ЦОВИД -19) на подручју 

општине Костајница 

 

УВОД 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразних болести те 

спасавања становништва на територији општине 

Костајница, забрањен је или ограничен рад 

пословним субјектима. Актима Републичког 

штаба за ванредне ситуације донесене су мјере у 

циљу сузбијања вируса којима је појединим 

привредним субјектима (привредна друштва и 

предузетници) на подручју општине Костајница 

забрањен или ограничен рад. Такве мјере су 

изазвале потешкоће у пословању пословним 

субјектима на подручју општине Костајница, 

због чега је општина припремила пакет мјера за 

ублажавање негативних посљедица. 

 

Програм додјеле субвенција пословним 

субјектима погођеним кризом изазваном новим 

вирусом корона на подручју општине 

Костајница представља једну од мјера подршке 

пословним субјектима којима је забрањен, 

ограничен или отежан рад. 

 

I ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Корисник субвенције може бити пословни 

субјект (привредно друштво или предузетник): 

- Чије је сједиште или пословна јединица на 

територији Општине; 

- Којем је забрањено, ограничено или 

отежано обављање дјелатности актима 

Републичког и општинског штаба за ванредне 

ситуације у складу са претежном дјелатношћу; 

- Који до дана подношења захтјева нема 

доспјелих а неизмирених обавеза по основу 

комуналне таксе за истицање пословног имена и 

накнаде за заузимање јавне површине из 

предходних година. 

Разврствање дјелатности корисника 

субвенције вршиће се према Уредби о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

8/14) и Уредби о предузетничким дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/15, 116/18) 

 

Програм додјеле субвенција и коначан 

списак дјелатности и врсте пословних субјеката 

на које се примјењује овај програм биће 

објављен на званичној интернет презентацији 

општине Костајница. 

 

II ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ 

 

1. Субвенција за износ комуналне таксе за 

истицање пословног имена 

 

Законом о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

4/12) и Одлуком о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

1/12, 5/16, 11/18) прописана је висина 

комуналне таксе за пословне субјекте по 

дјелатностима. 

 

Обавезници комуналне таксе за истицање 

пословног имена, којима је забрањено, 

ограничено или отежано обављање дјелатности 

имају право на субвенцију комуналне таксе за 

2020. годину према регистрованој претежној 

дјелатности и то: 

1) Пословни субјекти којима је забрањен рад 

имају право на 100% субвенције за 2020. 

годину. 

2) Пословни субјекти којима је рад ограничен 

или је отежано обављање дјелатности имају 

право на 50% субвенције за 2020. годину. 

 

Пословни субјекти право на овај вид 

субвеције остварају подношењем захтјева 

Одјељењу за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. Уз захтјев привредна друштва 

требају приложити и Обавјештење о 

разврставању јединица разврставања по 

дјелатностима које издаје АПИФ. За самосталне 

предузетнике утврдиће се претежна дјелатност 

увидом у службене евиденције односно 

регистре Општине. 

 

Начелник, на приједлог Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

доноси Одлуку о додјели субвенције за износ 

комуналне таксе за истицање пословног имена, 

којом ће се дефинисати износ одобрене 

субвенције по пословном субјекту. Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

проводи ову Одлуку. 
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Пословним субјектима који су већ уплатили 

комуналну таксу за 2020. годину, за износ 

уплаћеног дијела ће се умањити комунална 

такса за 2021. годину. 

 

2. Субвенција накнаде за заузимање 

јавне површине 

 

Заузимање јавних површина врши се на 

основу Одлуке о уређењу, простора и 

грађевинског земљишта („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 8/15, 5/19). 

 

Право на субвенцију накнаде за заузимање 

јавне површине за 2020. годину остварају 

обвезници којима је забрањен или ограничен 

рад на начин актима Републичког и оптшинског 

штаба за ванредне ситуације у перидо док им је 

рад забрањен или ограничен. 

 

1) Пословни субјекти којима је забрањен 

рад имају право на 100% субвенције за мјесеце у 

којима им је рад забрањен,  

2) Пословни субјекти којима је рад 

ограничен или је отежано обављање дјелатности 

имају право на 50% субвенције за мјесеце у 

којима им је рад ограничен. 

 

Пословни субјекти право на овај вид 

субвенције остварају подношењем захтјева 

Одјељењу за општу управу – Одсјек за 

просторно уређење, грађење, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине. 

Начелник општине на приједлог Одсјека за 

просторно уређење, грађење, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине 

доноси Рјешење о додјели субвенције за износ 

накнаде за заузимање јавне површине којим ће 

се дефинисати износ одобрене субвенције.  

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности проводи ова рјешења. 

 

Пословним субјектима који су већ уплатили 

накнаду за мјесеце у којима не раде или им је 

рад ограничен, за износ уплаћеног дијела ће се 

умањити накнада за наредне мјесеце. 

 

 

III НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА 

 

За додјелу субвенција по основу овог 

Програма начелник ће расписати јавни позив 

који ће се објавити на интернет страници 

Општине а који ће бити отворен до 30.06.2020. 

године. У јавном позиву се дефинише начин 

исплате односно коришћења субвенције. 

Пословни субјекти су дужни да поднесу захтјев 

надлежном одјељењу у складу са јавним 

позивом. Уколико су испуњени сви услови за 

додјелу субвенција, Начелник доноси 

рјешење/одлуку како је раније дефинсано у 

Програму. 

 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности проводи издана 

рјешења/одлуке. 

 

Обрасци пријава за додјелу субенција биће 

прописани јавним позивом за додјелу 

субвенција. 

 

IV НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Надзор над намјенским кориштењем 

средстава утврђених овим Програмом врши 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности и Одсјек за просторно уређење, 

грађење, стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине. 

 

Након реализације Програма, надлежно 

одјељење и одсјек су дужни доставити 

Скупштини општине Извјештај о реализацији 

програма додјеле субвенција погођеним кризом 

изазваном новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

општини Костајница. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“  

 

Број:01-022-27/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 141. 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 24.04.2020. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине не усваја Приједлог 

Програма вршења комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  
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Број:01-022-25/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

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

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19), члана 35. став (2) тачка 2) и 8) и 

члана 78. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број: 5/6, 5/17 и 13/19), Скупштина општине 

Костајница на 1. ванредној сједници, одржаној 

24.04.2020. године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обавезује се Начелник општине да доради 

и усклади са законом Програм вршења 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње за 2020. годину. 

 

2. Обавезује се Начелник општине да 

одборницима представи оквирни финансијски 

план утрошка средстава по сваком од наведених 

послова у овом Програму и да достави 

информацију колико је средстава за ове намјене 

утрошено закључно са 31.03.2020.године, 

односно првим кварталом у периоду 

привременог финансирања. 

 

3. Обавезује се Начелник општине да достави 

информацију о утрошку 18.697,00 КМ које су 

реалоциране одлуком број 140/20 од 18.02.2020. 

године на позицију 412800 - Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите животне 

средине (потрошачка јединица „Општа 

управа“). 

 

4. Обавезује се начелник да у што скоријем 

року достави нови Програм вршења комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 

2020. годину. Скупштини општине са свим 

траженим информацијама или најкасније 8 дана 

прије одржавања следеће сједнице скупштине. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласниу Општине Костајница.“ 

 

Број:01-022-26/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачке 12) и 37) 

и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 35. став (2) 

тачке 10), 12) и 38) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 

а у вези са чланом 22. став (1) тачка а) подтачка 

4. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама (Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 121/12 и 46/17), у складу са 

Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за 

територију Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 25/20), и 

Одлуком о проглашењу ванредног стања на 

територији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 31/20), 

Скупштина општине Костајница на 1. ванредној 

сједници, одржаној 24.04.2020. године, донијела 

је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обавезује се предсједник Скупштине 

општине да хитно писменим путем обавијести 

Републички штаб за ванредне ситуације да у 

општини Костајница илегално дјелује 

Општински штаб за ванредне ситуације, без 

адекватне и важеће одлуке Скупштине о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине у складу са подтачком 4. 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама. 

 

2. Обавезује се предсједник Скупштине 

општине да хитно писменим путем обавијести 

Републички штаб за ванредне ситуације да је 

начелник 16.3.2020. године предложио да се 

сазове сједница са једном од тачака дневног 

реда о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације, али након одобрења 

Републичког штаба за ванредне ситуације за 

одржавање сједнице, начелник исту није 

предложио на дневни ред. 

 

3. Обавезује се предсједник Скупштине 

општине да хитно писменим путем о истом 

обавијести и Управи цивилне заштите 

Републике Српске, као и да их обавијести о 

томе да је начелник 16.3.2020. у свом допису 

Скупштини предложио Приједлог Одлуке 

организацији и функционисању цивилне 

заштите на подручју Општне Костајница, као и 

Приједлог Одлуке о процјени угрожености 

Општине Костајница од елементарне непогоде и 

друге несреће, али након одобрења Републичког 

штаба за ванредне ситуације за одржавање 

сједнице, начелник ове тачке није предложио на 

дневни ред. У овом допису позвати Управу 

цивилне заштите Републике Српске да изврши 
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инспекцијски надзор у Општини Костајница по 

овим и другим питањима. 

 

4. Обавезује се предсједник Скупштине 

општине да на следећој сједници Скупштине 

општине у оквиру тачке дневног реда – 

Информација по овом закључку извијести 

скупштину по овом питању и одборницима 

достави копије упућених писама уколико стигну 

до тада. 

 

5. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен Службеном 

гласнику Општине Костајница. 

 

Број:01-022-28/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став 2. тачке 12., 13. и 

37 и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19) основу члана 35. став 

2. тачке 10., 12. и 38. и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), и 

члана 133. и 142. Пословника о раду Скупштина 

општине Костајница (Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16 и 13/19), а у 

вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 25/20), и Одлуком о проглашењу 

ванредног стања на територији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 31/20) Скупштина општине Костајница у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа <<Комунално>>, А.Д. Костајница на 

1. ванредној сједници, одржаној 24.04.2020, 

године, донијела је: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обавезује се менаџмент Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница да 

припреме и предложе одговарајућу одлуку 

Скупштини општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

<<Комунално>>, А.Д. Костајница како би се сви 

закупци пословних простора у власништву 

Комуналног предузећа <<Комунално>>. А.Д. 

Костајница ослободили плаћања за период у 

којима им је рад био обустављен у складу са 

одлукама Републичког штаба за ванредне 

ситуације. У току припреме ове одлуке у обзир 

узети и све оне којима је рад био ограничен да 

им се закуп умањи за 50%. 

 

2. Обавезује се менаџмент Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница да 

приједлог ове одлуке сачини у што скоријем 

року и достави Скупштини општине или 

најкасније 8 дана прије одржавања следеће 

сједнице скупштине, о чему ће бити упућено 

благовремено обавјештење. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске. 

 

Број:01-022-29/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачке 12), 13) 

и 37) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19) основу члана 35. став 

(2) тачке 10), 12) и 38) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), и 

члана 133. и 142. Пословника о раду Скупштина 

општине Костајница (Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 

13/19), а у вези са чланом 22. став (1) тачка а) 

подтачка 8. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/20) и Одлуком о 

проглашењу ванредног стања на територији 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 31/20) Скупштина 

општине Костајница у функцији Скупштине 

акционара Комуналног предузећа 

<<Комунално>>, А.Д. Костајница на 1. 

ванредној сједници, одржаној 24.04.2020, 

године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обавезује се менаџмент Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница да 

припреме и предложе одговарајућу одлуку 

Скупштини општине Костајница у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

<<Комунално>>, А.Д. Костајница о умањењу 

комуналних трошкова за период обуставе рада 

пословним субјектима којима је рад био 

обустављен у складу са одлукама Републичког 

штаба за ванредне ситуације. У току припреме 

ове одлуке, уколико је то могуће, у обзир узети 

и све оне којима је рад ограничен да им се 

трошкови комуналних услуга смање за 50%. 
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2. Обавезује се менаџмент Комуналног 

предузећа „Комунално“ А.Д. Костајница да 

приједлог ове одлуке сачини у што скоријем 

року и достави Скупштини општине или 

најкасније 8 дана прије одржавања следеће 

сједнице скупштине, о чему ће бити упућено 

благовремено обавјештење. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику Републике Српске. 

 

Број:01-022-30/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачке 12)  и 

37) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 35. став (2) 

тачке 10), 12) и 38) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), и 

члана 40. став (2) и (3) Пословника о раду 

Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 

12/17 и 13/19) а у вези са чланом 22. став (1) 

тачка а) подтачка 8. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

121/12 и 46/17), а у скалду са Одлуком о 

проглашењу ванредне ситуације за територију 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/20), и Одлуком о 

проглашењу ванредног стања на територији 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 31/20), Скупштина 

општине Костајница на 1. ванредној сједници, 

одржаној 24.04.2020. године, донијела: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обавезује се предсједник Скупштине 

општине да на првој следећој сједници 

предложи Одлуку о формирању и састав 

повременог радног тијела Скупштине под 

називом – Привредно економски савјет. 

 

2. Обавезује се предсједник Скупштине да у 

договору са осталим политичким субјектима и 

привредницима наше општине предложи 

чланове овог повременог радног тијела. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Костајница 

 

Број:01-022-33/20.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:24.04.2020.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

Број: 02-85-69/20. 

Датум: 28.04.2020. 

 

На основу члана 22. 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), члана 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, 

број:97/16, 36/19) и члана 79. Статута општине 

Костајница, („Службени гласник општине 

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

Републичког штаба за ванредне ситуације број: 

26-1/20 од 27.04.2020 о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације дана 28.04.2020. године  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом 

(COVID – 19) на територији општине 

Костајница 

 

 У циљу провођења ванредних мјера за 

спрјечавање и сузбијање заразнх болести те 

заштите и спасавања становништва регулише се 

рад трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката на територији 

општине Костајница до 11. маја 2020. године и 

то: 

1. Забрањује/у  се до 11. 05.  2020. године: 

- сва јавна окупљања 

- рад угостељских објеката за исхрану и пиће, 

- рад занатско-услужним објектима у којима се 

остварује непосредан блиски контакт са 

клијентима, (фризерски салони, салони за 

уљепшавање и масаже)  

- рад дјечијих играоница, 

- рад свадбених салона, 

- рад фитнес-центара и теретана 

- сви скупови приватног карактера на којима се 

окупља више од 10 људи (организоване 

прославе, прославе у шаторима и сл), 

- рад приватним стоматолошким амбулантама, 
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- рад привређивачима игара на срећу, осим 

привређивача интернет игара и лутријских 

игара на срећу, осим класичне томболе, 

- рад спортских организација и школа спорта те 

тренинга и организовања такмичења за 

спортисте свих категорија. 

 

2. Ограничава се  радно вријеме од 07.00 до 

19,00 часова сваким радним даном и суботом 

а недјељом до 14.00 часова, сљедећим 

објектима: 

-  трговинама на велико 

-трговинама претежно прехрамбеним 

производима - продавницама мјешовитом 

робом, 

-трговинама информатичком и 

телекомуникационом опремом  

- трговинама бијелом техником, 

водоматеријалом и санитаријама, грађевинским 

материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за 

пољопривредне машине, електроматеријалом, 

намјештајем, керамиком и бојама и лаковима, 

- трговинама сточном храном,  

- угоститељским објектима коју могу вршити 

доставу хране и пића и шалтерску продају хране 

и пића, без могућности услуживања и 

конзумирања унутар и испред угоститељског 

објекта, 

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности, 

- пољопривредним апотекама 

- киосци, 

-продавнице погребном опремом и цвјећаре 

-меснице, 

-остале трговине на мало непрехрамбеном 

робом, 

-дрогеријама 

-остале занатско-предузетничке дјелатности 

осим дјелатности из члана 1. овог закључка. 

 

3.) Ограничено радно вријеме од 06.00 до 19 

,00 часова сваким даном, сљедећим 

објектима: 

-дјелатностима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенице и 

колача искључиво у погледу продаје њихових 

производа, 

4.) ограничено радно вријеме од 07.00 до 17.00 

часова радним даном и суботом а недјељом 

од 07.00 до 12.00 часова сљедећим објектима: 

- тржницама на мало (пијацама) 

-пијацама за продају пољопривредних 

производа 

5.) Апотеке радним даном од 07.00 до 19,00 

часова  

- викендом од 07.00 до 12.00 часова. 

У вријеме кад апотеке не раде, снабдјевање 

лијековима и медицинским средствима вршиће 

се путем дежурства или приправности. 

6.) Хотели и мотели могу пружати услуге у 

свом простору за регистроване госте, а услуге 

пића и хране само за госте који користе услуге 

смјештаја; 

7.) Бензинске пумпе без ограничења када је у 

питању продаја горива и других нафтних 

деривата са ограничењем за дио бензинске 

пумпе у којем је смјештен продајни објекат - од 

07,00 до 19,00 часова 

Свим субјектима којима је дозвољено да 

раде дужни су да обезбједе ограничен број људи 

у затвореном простору, уз појачане мјере 

дезинфекције, тако да се на улазу регулише број 

особа која истовремено могу улазити.  

Услуге пружају заштићени маскама и 

рукавицама, 

Испред благајни означити и организовати 

размак купаца од најмање два метра. 

8.) Забрањује се окупљање и конзумирање 

алкохолних пића испред трговачких радњи који 

раде у условима ванредног стања. 

9.) Контролни  органи, комунална полиција, 

тржишна и здравствена инспекција за 

непоштовање ових мјера кажњаваће у складу са 

Законом о заштити становништва од заразних 

болести и Кривичним законом Републике 

Српске.  

10.) Задужује се комунална полиција и 

здравствени инспектори општине Костајница за 

провођење ове наредбе у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске. Комунална полиција и 

здравствени инспектори су обавезни да 

обезбједе поштовање ове наредебе а  извршењу 

задатака из наредбе редовно извјештавају 

Општински штаб за ванредне ситуације.  

 

11.) Наредба број:02-85-51/20 од 14.04.2020 

ставља се ван снаге. 
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12.) Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Костај 

    НАЧЕЛНИК 

   Драго Бундало, дипл.ек. ср. 

ница“. 
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