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 гласник 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 Закључака донесених на сједници Штаба за ванредне ситуације општине
Козарска Дубица одржаној дана 03.04.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 )
Начелник oпштине Козарска Дубица , д о н о с и
НАРЕДБУ
о измјени и допуни наредбе број 01-140-2/4-20 од 23.03.2020. године
-

ЗАБРАЊУЈУ СЕ сва јавна окупљања

-

ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме у специјализованим продавницама (боје и лакови,
гвожђе, текстил и сл) од 07,00 до 15,00 часова.

-

ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме апотека, и то радним данима од 07,00 до 18,00 часова,
а у дане викенда од 07,00 до 15,00 часова

-

ДОЗВОЉАВА СЕ рад сточних пијаца и то само сриједом у периоду од 06,00 до 09,00
часова, уз присуство једне полицијске патроле и комуналног полицајца, који ће бити
задужени за провођење свих прописаних мјера заштите, како би се водило рачуна о
међусобној удаљености, дезинфекцији и смањеном контакту присутних лица.

-

Све организационе јединице органа јединице локалне самоуправе и осталих субјеката
који врше јавна овлаштења, на улазу у службене просторије да одреде број лица које
истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, како се не би стварали редови
у затвореном простору, водећи рачуна о растојању од 1 м и предузимање мјера појачане
хигијене и дезинфекције.

-

Све друге мјере које су прописане Наредбом број 01-140-2/4-20 од 23.03.2020. године
остају на снази.

-

Наредба ступа на снагу ОДМАХ,
Козарска Дубица“.

Број: 01-140-2/11-20
Дана: 03.04. 2020. године
Козарска Дубица

и објавиће се у „Службеном гласнику општине

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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