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         На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број:  97/16 и 
36 ) ,  члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица '',  број: 09/17)  и на основу Одлуке донесена сједници кризног штаба општине Козарска 
Дубицаодржаној дана .13.03.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 )  
Начелник  oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
 

- Препоручује се родитељима  дјеце предшколског узраста  који иду у 
     вртиће на подручју општине Козарска Дубица , да обезбједе чување 
     дјеце  у својим стамбеним објектима. 
 
- Радно вријеме трговачких, угоститељских, занатских радњи, теретана, спортских 

дворана, спортских сала,  кладионица и коцкарница  ограничава се од 07,00 до 19,00 
часова, као и објеката у склопу бензинских пумпи у којима се обавља трговачка и 
угоститељска дјелатност,  а за драксторе и пекаре до 22,00 часа. 

 
-   Хотели и мотели  могу пружати угоститељске услуге и послије 19,00 часова само за госте 

који се налазе у њиховим смјештајним капацитетима.  
 

     -   Обавезују се власници свих угоститељских објеката  да поред редовног одржавања 
         хигијене, посебну пажњу посвете дезинфекцији свих просторија а посебно тоалета. 
          У просторијама тоалета обавезно додатно обезбједити поред редовних средстава за 
         хигијену ( сапуна и  течних детерџената) и  средства за дезинфекцију ( алкохол и 
         друго ) 

 
- Бувље пијаце и зелене пијаце неће радити у дане викенда ( субота и недјеља).  

 
- Прекида се рад играоница, свадбених салона и ноћних клубова.  

 
- Појачане су мјере јавне хигијене. 

 
- Дом здравља је у повишеној мјери приправности и рада. 

 
Мјере ове НАРЕДБЕ  ступају на снагу ОДМАХ, а остају на снази до 30.03.2020.  
 
Комунална полиција и инспекцијске службе општине Козарска Дубица у сарадњи са 
службеницима МУП-а Републике Српске , вршиће  контролу мјера ове наредбе. 
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Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: sokd@inecco.net, тел. +387 (0) 52 410 566, 412 066, факс: +387 (0) 52 411 373 
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