РЕПУБЛИКА СРПСКА
110 КОЗАРСКА ДУБИЦА
ОПШТИНА
НАЧЕЛНИК

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
NAČELNIK

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
Јединствени рачун Трезора општине К.Дубица: 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80346952 75 НЛБ Развојна банка
Рачун јавних прихода: 551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка
МБ: 105243, ЈИБ: 4400732990006

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени глсник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/11) члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), члана
66. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници Штаба за ванредне ситуације општине Козарска
Дубица одржаној дана 17.03.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 )
Начелник oпштине Козарска Дубица , д о н о с и
НАРЕДБУ
-

-

-

-

-

-

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад угоститељских објеката свих врста (осим дјелатности кетеринга и
остале дјелатности припреме и послуживања хране на кућне адресе које ће се обављати
од 07,00 до 19,00 часова), угоститељских објеката смјештених на аутобуским станицама
и бензинским пумпама и у тржним центрима, услужним дјелатностима/занатство у
којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салони,
салони за уљепшавање и масаже и сл)
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад играоница, свадбених салона, ноћних клубова, теретана, спортских
дворана и сала, као и кладионица и коцкарница.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад сточних и бувљих пијаца.
ЗАБРАЊУЈУ СЕ све прославе у ресторанима и шаторима (рођендани, свадбе и слично),
као и задушни ручак послије обреда сахране, као и сви скупови приватног карактера на
којима се окупља већ број људи (10 и више)
ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме трговинама прехране/роба широке потрошње и
трговине сточне хране и специјализованим продавницама (боје и лакови, гвожђе,
текстил,и сл), драгстори, пољопривредне апотеке од 07,00 до 19,00 часова. Рад у овим
трговинама организовати уз предузимање следећих мјера:
-ограничати број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном
продајном простору (највише 3), тако да се на улазу регулише број особа које
истовремено могу улазити
-испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један
метар
-у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из
објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене
ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача-пекаре и пекотеке (искључиво у погледу
продаје њихових производа по принципу „шалтерске продаје“ без задржавања купаца до
22,00 часа
Хотели на подручју општине Козарска Дубица могу пружати услуге искључиво
пријављеним гостима
Бензинске пумпе на подручју општине Козарска Дубица настављају радити по
досадашњем режиму, с тим да је продаја осталих роба, осим горива забрањена послије
19,00 часова.
Јавне кухиње могу наставити са радом искључиво уз издавање хране путем шалтера.

-

-

-

-

Апотеке раде без промјене радног времена, уз предузимање следећих мјера:
-ограничати број људи који истовремено могу бити присутни (највише 3) у
затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које
истовремено могу улазити
-испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један
метар
-у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из
објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене
Систем рада у Јавним институцијама биће редукован, што подразумјева смањење
доласка запослених на број који одреди послодавац, док ће остали обављати посао од
куће
Наређује се свим запосленима у Јавним институцијама да изврше дезинфекцију
просторија и опреме у просторијама
Препоручује се родитељима дјеце предшколског узраста који иду у
вртиће на подручју општине Козарска Дубица , да обезбједе чување
дјеце у својим стамбеним објектима.

-

Препоручује се смањено кретање и дружење, како би се смањила могућност евентуалног
ширења заразе

-

Препоручује се смањено окупљање у вјерским објектима

-

Појачане су мјере јавне хигијене.

-

Дом здравља је у повишеној мјери приправности и рада.

-

Налаже се Инспекцијама и Комуналној полицији општине Козарска Дубица да, у
случају неоштовања наредби које се тичу провођења мјера за спечавање и сузбијање
заразне болести изазване новим вирусом корона на подручју општине Козарска Дубица
примјене казнене одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести.

-

Позивају се грађани општине Козарска Дубица, да уколико заиста није неопходно, не
долазе у Општинску управу као ни у друге јавне установе и предузећа

-

Провођење изречених мјера обавезне кућне изолације надзираће Комунална полиција у
сарадњи са Инспекцијским органима и МУП-ом РС.

-

Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба број:01-140-2/2-20 од
16.03.2020. године

-

Наредба ступа на снагу ОДМАХ, примјењиваће се од 12.00 часова, дана 17.03.2020.
године, па до доношења нове Наредбе.

Број: 01-140-2/2-20
Дана: 17.03. 2020. године
Козарска Дубица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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