Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
17. март
Година 2020 - Број 2

2020. година
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2020. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва
од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и
82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“
бр.97/16 и 36/19), члана 16. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спасавања
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича бр. 12/13“) и члана 68.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича бр. 5/17“), а на
приједлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ
О регулисању рада трговинских и
других објеката на територији
општине Модрича
У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање
и
сузбијање
заразних
болести те заштите и спасавања
становништва:

1. Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда:
- Угоститељским објектима врсте ноћни
клуб,
- Свадбеним салонима,
- Спортској дворани,
- Фитнес центрима и сличним облицима
организовања,
- Дјечијим играоницама.
-Забрањује се рад у дане викенда –
суботом и недјељом:
-Трговинским објектима у склопу робне
пијаце (бувљак),
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00
сваким даном сљедећим објектима:
- Трговинским објектима – свима,
укључујући и тржнице на мало – пијаце,
- Угоститељским објектима свих врста
(изузев угоститељских објеката у оквиру
дјелатности смјештај гостију и напријед
наведених ноћних клубова и свадбених
салона), а укључујући и угоститељске
објекте
смјештене
на
аутобуским,
жељезничким и бензинским пумпним
станицама.
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3. Ограничава се рад од 07,00 до 22,00
часа
сваким
даном
сљедећим
објектима:
- трговинским субјектима који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача (искључиво у
погледу продаје њихових производа).
4. Обавезују се пружаоци услуга из
тачке 2.
да обезбједе минимално
растојање од 2 метра између корисника
услуга.
5. Како би смо се у новонасталој
ситуацији понашали одговорно молимо
најстарије
суграђане,
који
су
најугроженија група становништва, да
максимално ограниче напуштање кућа
и станова.
6. Позивамо грађане који долазе из
иностранства
да
се
обавезно
евидентирају у Домовима здравља, на
број телефона 053/811-801 и 066/698-162.
7. Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности и Одјељење
комуналне полиције да о провођењу ове
Наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
8. О извршењу задатака из ове Наредбе,
органи из тачке 5. наредбе, свакодневно
ће
извјештавати
Команданта
општинског
штаба
за
венредне
ситуације.
9. Ова наредба ступа на снагу одмах и
биће објаљена у Службеном гласнику
општине Модрича.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-85-2/20
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2020. год
Младен Крекић,с.р.
_______________________________

Уторак, 17.март 2020.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

