
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 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 66. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број:09/17), на приједлог Штаба за 
ванредне ситуације општине Козарска Дубица, на сједници одржаној 29.04.2020. 
године, начелник општине доноси: 

НАРЕДБУ 
о обавезном спровођењу мјера на реаговање на појаву болести изазване  

новим вирусом корона (COVID 19) у општини Козарска Дубица 
 
1.  У циљу превенције ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине 
Козарска Дубица и заштите и спасавања становништва налаже се предузимање 
следећих мјера: 
1) Забрањује/у се: 

 сва јавна окупљања, 
 рад угоститељским објектима за исхрану и пиће (осим дјелатности кетеринга и 

остале дјелатности припреме и послуживања хране на кућне адресе, као и 
шалтерске продаје хране и пића које ће се обављати од 07,00-19,00 часова, као и 
субјеката које врше доставу хране ако су регистровани за обављање те 
дјелатности у периоду од 07,00-19,00 часова), рад угоститељским објектима 
смјештеним на аутобуским станицама и бензинским пумпама и угоститељским 
објекатима у тржним центрима, 

 рад фитнес центрима (фитнес,теретана и слични облици организовања) 
 рад „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за 

смјештај 
 рад дјечијих играоница 
 рад кладионица и коцкарница 
 рад спортских дворана и сала, као и спортских организација и школа спорта, те 

тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија 
 рад свадбених салона 
 рад ноћних клубова 
 обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтјева 

непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за 
уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела), 

 све прославе у ресторанима и шаторима (рођендани,свадбе и сл.), као и задушни 
ручак послије обреда сахране, као и сви скупови приватног карактера на којима 
се окупља већи број људи  

 окупљање и конзумирање алкохолних пића испред трговачких радњи које раде 
у условима ванредног стања 

 
2) Ограничава се рад од 07,00-19,00 часова: 

 трговинама на велико 
 трговинама прехране/робе широке потрошње 
 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 и сл. 

 трговинама сточне хране 
 пољопривредним апотекама 



 драгсторима 
 субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,пецива,свјеже 

тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) 
 јавним кухињама путем шалтерске продаје, без послуживања/услуживања у 

објектима 
 бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе у којем је 

смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у 
питању продаја горива, других нафтних деривата и плина 
 

3) Ограничава се рад бувљака  и зелених пијаца од 07,00-15,00 часова 
4) Ограничава се рад сточним пијацама од 06.00-13,00 часова 
5) Ограничава се рад апотека, и то радним данима од 07,00-19,00 часова, а у дане 
викенда од 07,00-15,00 часова 
6) Хотели на подручју општине Козарска Дубица, могу пружати услуге искључиво 
пријављеним гостима 

 
2. Сви субјекти из подтачке 2),3),4),5) и 6) дужни су организовати рад уз обавезно 
предузимање мјера (обавезан размак од 2м, што краће задржавање у затвореном 
простору, обезбједити дезинфекцију руку и обуће приликом уласка у објекте и 
ограничити број лица у затвореном простору (највише 4 по каси, када је ријеч о 
субјектима из подтачке 2)) и свих мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења (COVID-19). 

 
3. Органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења 
дужни су организовати рад како слиједи: 
1) у свим организационим јединицама органа јединица локалне самоуправе и осталих 
субјеката који врше јавна овлаштења (јавна предузећа и јавне установе основане од 
стране Републике Српске или јединица локалне самоуправе)организовати рад са 
минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на 
рад од куће, 
2) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке који пружају услуге 
грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих 
редова у затвореном простору 
3) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра 
уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене. 
 
4. Обавезно је ношење маски и рукавица на јавним мјестима,а у случају непоштовања, 
налаже се припадницима МУП-а да опомену грађане, односно примјене одговарајуће 
акте којим се регулише наведена обавеза. 
 
5.Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“а.д. Козарска Дубица да врши 
дезинфекцију раније одређених површина са већ обезбјеђеним дезинфикационим 
средствима два пута седмично и то уторком и петком од 20,00 часова. 
 
6. Инспекцијски надзор над провођењем ове Наредбе, спроводе надлежни инспектори 
у саставу јединица локалне самоуправе  и Републичке управе за инспекцијске послове 
и Комунална полиција. 
 
7.Овом Наредбом престају да важе Наредба број 01-140-2/4-20 од 23.03.2020. године и 
Наредба број 01-140-2/11-20 од 03.04.2020. године 
 



8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се до доношења нове 
Наредбе, а  објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“ 
 
Број: 01-140-2/13-20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.04.2020.године                      мр сци.др мед. Раденко Рељић 


