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			организовања),
-		дјечијим	играоницама,
-		сточној	пијаци.

2. Ограничава	 се	 рад	 од	 07,00	 до	
18,00	 часова	 сваким	 даном,	
сљедећим	објектима:

-	 	 	трговинским	објектима	(свима,	
укључујући	и	тржницу	на	мало	–	
градску	зелену	пијацу),

-	 	 	 угоститељским	 објектима	 свих	
врста	 (изузев	 угоститељских	
објеката	 у	 оквиру	 вршења	
дјелатности	смјештаја	гостију	и	
напријед	 наведених	 ноћних	
клубова	и	свадбених	салона),	а	
укључујући	и	трговачке	и	угос-
титељске	објекте	смјештене	на	
аутобуским	 и 	 бензинским	
пумпним	станицама,

-						занатским	радњама,	
-						спортским	кладионицама.
Гр а д с к о ј 	 з е л е н о ј 	 п и ј а ц и	

забрањује	 се	 у	 потпуности	 рад	 поне-
дјељком.

3. Ограничава	 се	 рад	 од	 07,00	 до	
22,00	часа	 сваким	даном	 сљеде-
ћим	објектима:	

-	 	 Субјектима	 који	 обављају	 дје-
латност	 производње	 хљеба,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача	 (искључиво	 у	 погледу	
продаје	њихових	производа).

На	 основу	 члана	 22.	 Закона	 о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуа-
цијама	 („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	59.	и	
82. 	 Закона	 о	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	и	36/19),	 члана	11.	Одлуке	о	
организацији	и	функционисању	цивилне	
заштите	 у	 области	 заштите	и	 спасавања	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/15)	и	члана	66.	и	87.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	а	на	
при ј ед лог 	 Општинског 	 штаба 	 з а	
ванвредне	ситуације,	Начелник	општине	
д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	 стано-
вништва:

1 .Забрањује 	 се 	 рад 	 сљедећим	
објектима,	сваким	радним	даном	и	
у	дане	викенда:

-		угоститељским	објектима	врсте	
ноћни	клуб,

-		свадбеним	салонима,
-		фитнес	–	центрима	(фитнес	
клубовима	и	сличним	облицима	
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-					свих	угоститељских	објеката,
-	 	 	 	свих	трговинских	објеката,	осим	

трговина	прехрамбеним	произ-
водима 	 и 	 робама 	 широке	
потрошње,	 пољопривредних	
апотека	 и	 трговина	 сточне	
хране,

-	 	 свих	 објеката	 гдје	 се	 пружају	
занатско	-	услужне	дјелатности,	
осим	аутомеханичарских	радњи	
и	такси	служби,	под	условом	да	
редовно	 проводе	 мјере	 дезин-
фекције,	

-					спортских	кладионица,
-					свадбених	салона,
- 	 	 фитнес	 – 	 центара	 (фитнес	

клубова	 и	 сличних	 облика	
организовања),

-					дјечијих	играоница,
-					сточне	пијаце.

8 . 	 Трговинама 	 прехрамбеним	
производима	 и	 робама	 широке	
потрошње,	 пољопривредним	
апотекама	и	трговинама	сточном	
храном,	 ограничава	 се	 рад	 од	
07,00	 до	 18,00	 часова	 сваким	
даном,	 укључујући	 и	 градску	
зелену	пијацу.
Г р а д с к о ј 	 з е л е н о ј 	 п и ј а ц и	
забрањује	 се	 у	 потпуности	 рад	
понедјељком.

9.	 Угоститељски	 објекти	 који	 су	
регистровани	за	доставу	хране	за	
потребе	 организованих	 оброка	
запослених 	 у 	 привредним	
субјектима,	 искључиво	 могу	
вршити	само	доставу	хране	за	те	
привредне	субјекте.

10. Ограничава	 се	 рад	 од	 07,00	 до	
2 2 , 0 0 	 ч а с а 	 с в а ким 	 д а н ом	
с уб ј ектима 	 ко ји 	 обавља ју	
дјелатност	 производње	 хљеба,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача	 (искључиво	 у	 погледу	
продаје	њихових	производа).

11.		Апотеке	раде	без	промјене	радног	
времена.

4.	Обавезује	се	Одјељење	за	инспе-
кцијске	послове	да	у	провођењу	
ове	 Наредбе	 обезбиједе	 пошто-
вање	 исте	 од	 стране	 напријед	
наведених	субјеката.

5. О	 извршењу	 задатака	 из	 ове	
Наредбе,	 органи	 из	 тачке	 5.	
свакодневно	 ће	 извјештавати	
команданта	 Општинског	 штаба	
за	ванредне	ситуације.

6. Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	
ОДМАХ	и	иста	ће	бити	објављена	
у	„Службеном	гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	3/20.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	13.03.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“, 	 број 	 10/17) , 	 а 	 на	
при ј ед лог 	 Општинског 	 штаба 	 з а	
ванвредне	ситуације,	Начелник	општине	
д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.		У	наредних	6	дана	од	дана	ступања	
н а 	 с н а г у 	 о в е 	 Н а р е д б е 	 ( д о	
23.03.2020.	 године),	обуставља	се	
рад:
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болести	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број	90/17),	члана	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“, 	 број 	 10/17) , 	 а 	 на	
при ј ед лог 	 Општинског 	 штаба 	 з а	
ванвредне	ситуације,	Начелник	општине	
д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 вируса	
корона	 „SARS-CoV-2“	 и	 „COVID-19“	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	
становништва,	 сви	предсједници	и	
о р г а н и 	 З а ј е д н и ц а 	 е т ажни х	
власника	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	 Град	 (регистровани	 или	
нерегистровани),	 обавезују	 се	 да	
о р г а н и з у ј у 	 	 д е з и н ф е к ц и ј у	
заједничких	 просторија	 стамбених	
зграда.

2.	Ова	Наредба	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења	и	иста	ће	бити	објављена	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

										
Број:	01-	81-	6/20.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	19.03.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.															
																																																																																																					

НАРЕДБА	ОПШТИНСКОГ	ШТАБА	
ЗА	ВАНРЕДНЕ	СИТУАЦИЈЕ:	
ДЕЗИНФИКОВАТИ	СТАМБЕНЕ	
ЗГРАДЕ!

Све	стамбене	зграде	позивају	се	да	
што	 прије	 дезинфикују	 заједничке	
просторије	стамбених	зграда,	у	складу	са	
Наредбом	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације	општине	Мркоњић	Град.

Све	детаљније	информације	можете	
добити	 у	Одјељењу	 за	 изградњу	 града	 и	

12.	 Бензинске	 пумпе	 и	 аутобуске	
станице	 настављају	 да	 раде	 у	
д о с а д ашњем 	 р ежиму, 	 б е з	
обављања	угоститељских	услуга,	
с	тим	да	је	продаја	прехрамбених	
производа 	 и 	 роба 	 широке	
потрошње	 ограничена	 до	 18,00	
часова.

13.	 	 	Хотели,	хостели	и	други	објекти	
за	смјештај	могу	пружати	угости-
тељске	 услуге	 искључиво	 за	
пријављене	госте.

14.			Сви	субјекти	којима	је	дозвољено	
да	 раде,	 дужни	 су	 да	 обезбједе	
ограничен	 број	 људи	 у	 затво-
реном 	 п ро с тору, 	 у з 	 м ј е р е	
појачане	дезинфекције.

15 . 	 Обавезу ј е 	 се 	 Од ј ељење 	 за	
инспекцијске	послове	да	у	прово-
ђењу	 ове	 Наредбе	 обезбиједе	
поштовање	 исте 	 од 	 стране	
напријед	наведених	субјеката.

16.	 	Налаже	се	контролним	органима	
из	 тачке	 9.	 да	 се	 непоштовање	
ових	мјера	кажњава	у	 складу	 са	
Законом	 о	 заштити	 станов-
ништва	 од	 заразних	 болести	 и	
Кривичним	 законом	 Републике	
Српске.

17. Ступањем	на	 снагу	ове	Наредбе,	
престаје	 да	 важи	 Наредба	 број:	
01-81-2/20	од	13.03.2020.	године.

18. Ова	Наредба	ступа	на	снагу	дана	
17.03.2020.	године	и	иста	ће	бити	
објављена	 у	 „Службеном	 гласн-
ику	општине	Мркоњић	Град“.

																																
						
Број:	01-	81-	4/20.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	16.03.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.																																																																								

										На	основу	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	



1.	 	Лична	заштитна	опрема	(рукавице,	
заштитна	 хируршка	 маска),	 радна	
одјећа;

2.	 Пластичне	врећице,	канта	с	водом,	
крпе,	брисач	са	водом;

								3.	 Детерџенти	 за	 употребу	 у	 домаћ-
инству;

4.	 Дезинфекциона	 средства	 која	 се	
препоручују	 према	 Европском	
центру	 за	 превенцију	 и	 контролу	
болести	 (ЕЦДЦ),	 чији	 је	 састав	
приказан	у	табели:

управљање	 имовином,	 на	 бројеве	 теле-
фона	050/220-938	и	065/294-155.

УПУТСТВО	СТАМБЕНИМ	
ЗГРАДАМА	ЗА	ДЕЗИНФЕКЦИЈУ	
ПРОСТОРИЈА

Сагласно	препорукама	Института	за	
јавно	 здравство	 Републике	 Српске,	 у	
наставку	је	наведена	потребна	заштитна	
опрема,	 као	 и	 упутства	 за	 чишћење	 и	
дезинфиковање	просторија:
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Активна	материја	 Концентрација	

Натријум	хипохлорит	 0,05-0,5%	

Етанол	 	 70%	

Глутаралдехид	 2%	

Изопропранол	 50%	

Повидон	Јод	 10%	(1%	јода)	

Бензалконијум	хлорид	 0,05%	

Натријум	хлорид	 0,23%	

Формалдехид	 	 0,7%	

 
предмета,	 обављати	 од	 једног	 ка	
другом	крају,	да		се	не	контаминира	већ	
очишћена	страна;

12.	 За	 дезинфекцију	 контаминираних	
површина	и	материјала,	не	користити	
паковање	средства	с	распршивачем	јер	
прскање	 може	 довести	 до	 даљњег	
ширења	вируса;

13.	 Сав	 отпад	 настао	 током	 чишћења,	
треба	одложити	у	пластичну	врећу	и	
канте	за	отпад;

14.	Након	чишћења,	 скинути	рукавице	и	
одложити	у	пластичну	врећу,	а	затим	
опрати	руке	сапуном	и	топлом	водом;

15.	 Након	 чишћења,	 скинути	 маске	
одговара јућом 	 техником 	 – 	 не	
додиривати	 предњу	 страну,	 већ	
откопчати	 маску	 и	 одложити	 у	
пластичну	врећу,	а	затим	опрати	руке	
сапуном	и	топлом	водом;

5.	 Прије	 него	 се	 приступи	 чишћењу,	
ставити	 личну	 заштитну	 опрему	
(маску	и	рукавице);

6.	 Препоручује	 се	 употреба	 једнократне	
личне	 заштитне	 опреме	 јер	 је	 потен-
цијално	заразни	материјал;

7.	 Користе	 се	 средства	 за	 чишћење	 и	
дезинфекциона	 средства	 према	 упут-
ству	произвођача;

8.	 Током	 и	 након	 чишћења	 и	 примјене	
дезинфекционих	 средстава,	 држати	
отворене	 прозоре/врата	 због	 доброг	
провјетравања	просторија;

9.	 	Приликом	чишћења	избјегавати	додир	
очију	и	усана;

10.	 Очистити	 топлом	 водом	 и	 детерџ-
ентом,	а	затим	дезинфиковати	подове,	
поплочане	површине	зидова,	прозоре,	
рукохвате;

11.	Чишћење	и	дезинфекцију	простора	и	



такси	 служби,	 под	 условом	 да	
редовно	 проводе	 мјере	 дезин-
фекције,	

-		спортских	кладионица,
-		свадбених	салона,
-	фитнес	–	центара	(фитнес	клубова	
и	сличних	облика	организовања),

-		дјечијих	играоница,
-		пијаца,
-	 приватних	 стоматолошких	 амбу-
ланти	и

-	 спортских	 организација	 и	 школа	
спорта,	 те	 тренинга	 и	 органи-
зовања	 такмичења	 за	 спортисте	
свих	категорија.

2 . 	 Трговинама 	 прехрамбеним	
производима	 и	 робама	 широке	
потрошње,	 пољопривредним	
апотекама	и	трговинама	сточном	
храном,	 ограничава	 се	 рад	 од	
07,00	 до	 18,00	 часова	 сваким	
даном.

3.	 Угоститељски	 објекти	 који	 су	
регистровани	за	доставу	хране	за	
потребе	 организованих	 оброка	
запослених 	 у 	 привредним	
субјектима,	 искључиво	 могу	
вршити	само	доставу	хране	за	те	
привредне	субјекте.

4	 Ограничава	 се	 рад	 од	 07,00	 до	
2 2 , 0 0 	 ч а с а 	 с в а ким 	 д а н ом	
с уб ј ектима 	 ко ји 	 обавља ју	
дјелатност	 производње	 хљеба,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача	 (искључиво	 у	 погледу	
продаје	њихових	производа).

5.			Апотеке	раде	без	промјене	радног	
времена.

6.	 Бензинске	 пумпе	 и	 аутобуске	
станице	 настављају	 да	 раде	 у	
д о с а д ашњем 	 р ежиму, 	 б е з	
обављања	угоститељских	услуга,	
с	тим	да	је	продаја	прехрамбених	
производа 	 и 	 роба 	 широке	
потрошње	 ограничена	 до	 18,00	
часова.

16.	 Радну	 одјећу	 и	 употребљене	 крпе	
треба	 опрати	 машински	 (90	 °Ц)	 и	
додатком		детерџента	за	прање	веша;

17.		Опрати	руке	сапуном	и	топлом	водом,	
пресвући	се	и	истуширати	се.

									На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 Републичког 	 штаба 	 за	
ванредне	 ситуације,	 о	 обавезном	 спров-
ођењу	 мјера	 за	 реаговање	 на	 појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-
3/20,	на	приједлог	Општинског	штаба	за	
ванвредне	ситуације,	Начелник	општине	
д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести , 	 те 	 заштите 	 и 	 спасавања	
становништва:

1.			До	30.03.2020.	године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град,	 обуст-
авља	се	рад:

-			свих	угоститељских	објеката,
-	 свих	 трговинских	 објеката,	 осим	
т р г о в и н а 	 п р е х р а м б е н и м	
производима	 и	 робама	 широке	
потрошње,	 пољопривредних	
апотека	и	трговина	сточне	хране,

-	 свих	 објеката	 гдје	 се	 пружају	
занатско	 -	 услужне	 дјелатности,	
осим	аутомеханичарских	радњи	и	
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3/20	 од	 17.03.2020.	 године,	 Општински	
штаб	 за	 ванвредне	 ситуације,	 доноси	
сљедеће

З	А	К	Љ	У	Ч		К	Е:

1.			У	складу	са	Закључком	Републичког	
штаба	 за	 ванредне	 ситуације,	 о	
ограничењу	 и	 забрани	 кретања	
лица	 на	 територији	 Републике	
Српске,	број:	05-1/20	од	21.03.2020.	
године,	 потребно	 је	 ограничити	
рад	 субјектима	 који	 обављају	
дјелатност	 производње	 хљеба,	
пецива,	свјеже	тјестенине	и	колача	
(искључиво	 у	 погледу	 продаје	
њихових	 производа)	 од	 07,00	 до	
19,00	часова;	

2.	 Задужује	 се	 секретар	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	да	предсје-
дницима	 клубова	 одборника,	
представницима	 одборничких	
група	 и	 независним	 одборницима	
правовремено	 доставља	 прије-
длоге,	 закључке	 и	 препоруке	 са	
сједница	 Општинског	 штаба	 за	
ванредне	 ситуације,	 како	 би	 били	
упознати	 о	 свим	 активностима	
Општинског	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације,	 те	 да	 записнике,	 прије-
длоге,	 закључке	 и	 препоруке	 са	
сједница	 Општинског	 штаба	 за	
ванредне	ситуације,	правовремено	
доставља	 команданту	 Штаба,	 а	 у	
електронској	форми	свим	чланови-
ма	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације;

3.	 	 Задужује	 се	 замјеник	 начелника	
Општине	 Мркоњић	 Град,	 да	 у	
сарадњи	 са	 директором	 ЈЗУ	 Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	
Мркоњић	 Град	 и	 директором	 ОШ	
„Иван	 Горан	 Ковачић“	 Мркоњић	
Град,	 планира	 и	 спроведе	 све	
потребне	 активности	 везане	 за	
техничко	 опремања	 просторија	
школе,	 сходно	 прописаним	 пре-
порукама , 	 ради	 евентуалног	
успостављања	центра	за	изолацију	
обољелих	и	карантина;

7.	 	Хотели,	хостели	и	други	објекти	
за 	 см јешта ј 	 могу 	 пружати	
угости-тељске	услуге	искључиво	
за	пријављене	госте.

8.			Сви	субјекти	којима	је	дозвољено	
да	 раде,	 дужни	 су	 да	 обезбједе	
ограничен	 број	 људи	 у	 затво-
реном 	 п ро с тору, 	 у з 	 м ј е р е	
појачане	дезинфекције.

9.	 	Обавезује	се	Одјељење	за	инспек-
цијске	 послове	 да	 у	 провођењу	
ове	 Наредбе	 обезбиједе	 пошто-
вање	 исте	 од	 стране	 напријед	
наведених	субјеката.

10.		Налаже	се	контролним	органима	
из	 тачке	 9.	 да	 се	 непоштовање	
ових	мјера	кажњава	у	 складу	 са	
Законом	 о	 заштити	 станов-
ништва	 од	 заразних	 болести	 и	
Кривичним	 законом	 Републике	
Српске.

11.	Ступањем	на	 снагу	ове	Наредбе,	
престаје	 да	 важи	 Наредба	 број:	
01-81-4/20	од	16.03.2020.	године.

12.	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	дана	
23.03.2020.	године	и	иста	ће	бити	
објављена	 у	 „Службеном	 гласн-
ику	општине	Мркоњић	Град“.

					
Број:	01-	81-	7/20.																										ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.03.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.																																																																																																														

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	1/15)	и	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-

Страна	6,	број	5	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



ситуацију	 и	 потребе	 грађана	 који	
немају	 других	 могућности	 за	
набавку	намирница,	а	који	се	путем	
обезбјеђене	 телефонске	 линије	
јављају 	 у 	 Општинску 	 управу	
општине	 Мркоњић	 Град,	 те	 да	 у	
сарадњи	 са	 Центром	 за	 социјални	
рад	 и	 општинском	 организацијом	
Црвеног	 крста,	 прати	 и	 коорд-
инише	доставу	основних	животних	
намирница	 старијим	 и	 немоћним	
особама	и	другим	лицима	којима	је	
таква	помоћ	потребна;

8.	 	Задужује	се	начелник	Одјељења	за	
и н с п е к ц и ј с к е 	 п о с л о в е 	 у	
Општинској 	 управи	 општине	
Мркоњић	 Град,	 да	 команданту	
Штаба	 и	 службенику	 за	 односе	 са	
јавношћу	 у	 Општинској	 управи	
општине	 Мркоњић	 Град	 редовно	
доставља	информације	и	податке	о	
изреченим	 мјерама	 изолације,	
обављеним	 контролама	 особа	 у	
и з о л а ц и ј и , 	 т е 	 е в е н т у а л н о	
утврђеним	 неправилностима	 и	
п р е д у з е т им 	 м ј е р ам а , 	 р а д и	
правовременог	 информисања	
јавности;

9 . 	 З а д ужу ј е 	 с е 	 ш еф 	 К а бин е т а	
начелника	 општине	 Мркоњић	
Г р а д , 	 д а 	 к о н т а к т и р а 	 с а	
предсједницима	 и	 члановима	
Савјета	свих	мјесних	заједница	и	да	
о	 томе	 обавјештава	 Начелника	
општине, 	 те	 да	 у	 сарадњи	 са	
предсједницима	 и	 члановима	
савјета	 свих	 мјесних	 заједница	
п р а т и 	 п от р е б е 	 м ј ешт ан а 	 и	
координише	активности	у	погледу	
пружања 	 помоћи 	 у 	 до стави	
основних	 животних	 намирница	
старијим	 и	 немоћним	 особама	 и	
другим	 лицима	 којима	 је	 таква	
помоћ	потребна;

10.	 	Овим	закључком	се	утврђује	да	ће	
се 	 из 	 превентивних	 разлога ,	
односно	 у 	 складу	 са 	 мјерама	
превенције	ширења	вируса	корона,	
наредне	 сједнице	 Општинског	

4.	 	Задужује	се	начелник	Одјељења	за	
изградњу	града	и	управљање	имов-
ином	да	у	сарадњи	са	Комуналним	
предузећем	 „Парк“	 а.д.	 Мркоњић	
Град,	 те	 предсједницима	 и	 орган-
има	Заједница	етажних	власника	на	
подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	
( р е г и с т р о в а ним 	 и л и 	 н е р е -
гистрованим) , 	 организу ј е 	 и	
координише	 даље	 активности	 на	
д е з инфекци ј и 	 з а ј е д нички х	
просторија	стамбених	зграда,	како	
би	 се	 у	 свим	 стамбеним	 зградама	
обезбједило	 спровођење	 неоп-
ходних 	 мјера 	 на 	 спречавању	
настанка	 и	 ширења	 новог	 вируса	
корона	(COVID-19);

5.	 	Задужује	се	начелник	Одјељења	за	
просторно	планирање	и	комуналне	
послове	 у	 Општинској	 управи	
општине	 Мркоњић	 Град,	 да	 у	
сарадњи	 са	 Комуналним	 преду-
зећем	„Парк“	а.д.	Мркоњић	Град,	а	у	
складу	са	епидемиолошком	ситуа-
цијом,	 организује	 и	 координише	
даље	активности	на	дезинфекцији	
улица	и	 тргова,	 како	 би	 се	 обезбј-
едило	 спровођење	 неопходних	
мјера	 на	 спречавању	 настанка	 и	
ширења	 новог	 вируса	 корона	
(COVID-19);

6.	 	Задужује	се	начелник	Одјељења	за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општи-
нској	 управи	 општине	 Мркоњић	
Град,	 да	 прати	 стање	 и	 сачини	
преглед 	 посто јећих 	 обавеза	
привредних	 субјеката 	 према	
општини	Мркоњић	Град,	узимајући	
у	обзир	тешку	ситуацију	у	којој	се	
привреда	 нашла	 због	 актуелне	
епидемиолошке	ситуације,	како	би	
се	 у	 наредном	 периоду	 могле	
донијети	 одговарајуће	 одлуке	 и	
предузети	одговарајуће	мјере;

7.	 	Задужује	се	начелник	Одјељења	за	
општу	 управу	 и	 друштвене	 дјела-
тности	 у 	 Општинској 	 управи	
општине	Мркоњић	Град,	 да	 прати	
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у 	 „Службеном 	 гласнику 	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	11/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	24.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

																На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању 	 Општинског 	 штаба 	 за	
ванредне	ситуације,	број:	01-81-10/19	од	
24.10.2019.	године,	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-
3/20	 од	 17.03.2020.	 године	 и	 Закључка	
Републичко г 	 штаба 	 з а 	 в анредне	
ситуације,	 број:	 06-5/20	 од	 22.03.2020.	
године,	 Општински	 штаб	 за	 ванвредне	
ситуације,			д	о	н	о	с	и	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
1.		Општински	штаб	за	ванредне	ситуације	

доноси	 закључак	 којим	 се	 одређује	
простор	 (карантин)	 за	 смјештај	 лица	
која	 се	 упућују	 из	 карантина	 на	
граничном	 прелазу	 и	 лица	 која	
прекрше	одредбе	рјешења	о	карантину	
у	кућним	условима	издатим	од	стране	
Републичке	 управе	 за	 инспекцијске	
послове	 Републике	 Српске,	 а	 чије	 се	
мјесто	 пребивалишта	 налази	 на	
територији	општине	Мркоњић	Град.

2.	 Као	 простор	 за	 организовање	 каран-
тина	одређује	 се	простор	у	ОШ	 „Иван	
Горан	Ковачић“	у	Мркоњић	Граду.

3 . 	 Све 	 неопходне 	 основне 	 услове	
смјештаја,	 исхране,	 хигијене,	 медиц-
инских	 услуга,	 обезбјеђење	 и	 слично,	
обезбједиће	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације.

4.	 	За	спровођење	овог	закључка	задужује	
се	Комунална	полиција	и	Здравствена		

штаба	 за 	 ванредне	 ситуације	
одржавати	телефонским	путем;

11.		Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	а	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

																На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	1/15)	и	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-
3/20	 од	 17.03.2020.	 године,	 Општински	
штаб	 за	 ванвредне	 ситуације,	 доноси	
сљедећи

З	А	К	Љ	У	Ч		А	К

1. 	 Општински	 штаб	 за	 ванредне	
ситуације	 предлаже	 Начелнику	
општине	Мркоњић	Град	да	одобри	
новчана	средства	за	помоћ	ЈЗУ	Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	
Мркоњић	 Град,	у	 складу	 са	 распо-
ложивим	 средствима	 у	 Буџету	
општине	 и	 исказаним	 потребама	
Дома	 здравља,	 у	 погледу	 набавке	
з аштитне 	 о пр еме 	 и 	 д ру ги х	
средстава,	сходно	тренутној	епиде-
миолошкој	 ситуацији	 на	 подручју	
општине.

2.	 За	 реализацију	 овог	 закључка	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије	општине	Мркоњић	Град.

3.			Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	а	исти	ће	бити	објављен	
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1.	 Мирослав	 Комленић , 	 предст-
авник	 цивилне	 заштите	 општине	
Мркоњић	Град,

							2.	 Милена	Лукић,	здравствени	
радник	из	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	
Јован	Рашковић“,

3.	 Трипо	Стојановић,	представник	
Полицијске	управе	Мркоњић	Град.

II
	 Задатак	 чланова	 Тима	 из	 тачке	 I	
овог	 закључка	 је	 да	 управљају	 напријед	
наведеним	 карантином	 и	 да	 обављају	
активности	 у	 складу	 са	 својим	 надлеж-
ностима,	 те	 да	 у	 току	 обављања	 својих	
активности	комуницирају	са	Општинским	
штабом	 за	 ванредне	 ситуације	 општине	
Мркоњић	Град.

III
Ово	закључак	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 исти	 ће	 бити	 објављен	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-	81-	15/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	27.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	 члана	 66.	 и	 87.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
Одлуке	о	проглашењу	ванредне	ситуације	
на 	 територи ји 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 15/20)	 и	 Закључка	 о	 обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-

инспекција	општине	Мркоњић	Град.
5.	 	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	а	биће	објављен	у	 „Служб-
еном	 гласнику	 општине	 Мркоњић	
Град“.

Број:	01-	81-	12/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	26.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању 	 Општинског 	 штаба 	 за	
ванредне	ситуације,	број:	01-81-10/19	од	
24.10.2019.	године,	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	01-
3/20	 од	 17.03.2020.	 године,	 Закључка	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
број:	01-81-12/20	од	26.03.2020.	године,	а	
у	 вези	 са	 Упутством	 за	 организацију	 и	
спровођење	 карантина	 на	 граничном	
прелазу	и	у	локалној	заједници,	од	марта	
2020. 	 године, 	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације,		д	о	н	о	с	и

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	формирању	одговорног	Тима	за	

управљање	карантином

I
	 Овим	 закључком	 формира	 се	
одговорни	Тим	за	управљање	карантином	
за	 смјештај	 лица	 која	 се	 упућују	 из	
карантина	на	граничном	прелазу	и	лица	
ко ја 	 прекрше 	 одредбе 	 р ј ешења 	 о	
карантину	у	кућним	условима	издатим	од	
стране	 Републичке	 управе	 за	 инспек-
цијске	послове	Републике	Српске,	а	чије	се	
мјесто	 пребивалишта	 налази	 на	 терит-
орији	општине	Мркоњић	Град,	у	сљедећем	
саставу:
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штаба	за	ванредне	ситуације,	број:	01-81-
10/19	 од	 24.10.2019.	 године,	 Закључка	 о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 01-3/20	 од	
17.03.2020.	 године,	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације,	доноси

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

1.		У	циљу	спровођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	и	 сузбијање	 вируса	
корона	 (COVID	 19)	 на	 територији	
општине	Мркоњић	Град,	обуставља	
се	 рад	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	 до	
даљњег.

2. 	 За	 реализацију	 овог	 закључка	
задужује	се	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град.

3.			Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

							
Број:	01-	81-	20/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	31.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању 	 Општинског 	 штаба 	 за	
ванредне	ситуације,	број:	01-81-10/19	од	
24.10.2019.	године,	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	11-
2/20	 од	 30.03.2020.	 године,	 Општински	
штаб	за	ванредне	ситуације,		д	о	н	о	с	и

З	А	К	Љ	У	Ч		А	К
1. 	 Општински	 штаб	 за	 ванредне	

																										

3/20	од	17.03.2020.	године,	а	на	приједлог	
Општинског	 штаба	 за	 ванвредне	 ситуа-
ције,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	продужењу	Наредбе	број:	01-81-7/20	

од	20.03.2020.	године

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	становн-
иштва:

1.	 Продужава	 се	 трајање	 Наредбе	
број:	 01-81-7/20	 од	 20.03.2020.	
године,	 којом	 се	 ргулише	 рад	
трговинских,	 угоститељских,	
занатских,	 услужних	 и	 других	
објеката	на	територији	општине	
Мркоњић	 Град,	 до	 13.04.2020.	
године.

2 . 	 З а д ужу ј е 	 с е 	 О д ј ељење 	 з а	
инспекцијске	послове	да	у	прово-
ђењу	 ове	 Наредбе	 обезбиједе	
поштовање	исте	од	стране	напр-
ијед	наведених	субјеката.

3.	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	дана	
30.03.2020.	године	и	иста	ће	бити	
објављена	 у	 „Службеном	 гласн-
ику	општине	Мркоњић	Град“.

	
Број:	01-	81-	18/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	29.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

	
	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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),	Одлуке	о	
проглашењу	 ванредне	 ситуације	 на	
територији	Републике	Српске	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 15/20),	
члана	 17.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
члана	3.	Одлуке	о	именовању	Општинског	
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болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.			До	13.04.2020.	године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град,	 забра-
њује/у	се:

1)			сва	јавна	окупљања,
2)	 	рад	свим	угоститељским	објектима	

за	исхрану	и	пиће,
3)	 рад	 свим	 трговинским	 објектима,	

осим	субјектима	из	тачке	2.	и	3.ове	
Наредбе,

4)	 	 	рад	свим	објектима	гдје	се	пружају	
занатско-услужне	 дјелатности,	
осим	аутомеханичарским	радњама	
и	 такси	 службама,	 под	 условом	да	
редовно	 проводе	 мјере	 дезинф-
екције,

5)			рад	свадбеним	салонима,
6)	 рад	 фитнес	 –	 центрима	 (фитнес	

клубовима	 и	 сличним	 облицима	
организовања),

7)			рад	дјечијим	играоницама,
8)	 рад	 приватним	 стоматолошким	

амбулантама,
9)			рад	спортским	кладионицама,

10)	 рад	 спортским	 организацијама	 и	
школама	 спорта,	 те	 тренинзима	 и	
организовањима	 такмичења	 за	
спортисте	свих	категорија,

11)		рад	сточној	пијаци.

2.		До	13.04.2020.	године,	ограничава	
се	рад	од	07:00	до	18:00	часова:

1)			трговинама	на	велико,
2)		трговинама	прехране/робе	шир-

оке	потрошње,	
3)			трговинама	сточне	хране,	
4)	субјектима	који	обављају	дјела-

тност 	 производње 	 хљеба ,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача	 (искључиво	 у	 погледу	
продаје	њихових	производа),

5)	 субјектима	 који	 врше	 доставу	
хране	 ако	 су	 регистровани	 за	
обављање	те	дјелатности,

6)	 апотекама	 и	 пољопривредним	
апотекама,

ситуације	 предлаже	 Начелнику	
општине	Мркоњић	Град	да	усклади	
важећу	Наредбу	којом	се	регулише	
рад	 трговинских,	 угоститељских,	
занатских,	 услужних	 и	 других	
објеката	 на	 територији	 општине	
Мркоњић	 Град	 са	 Закључком	
Републичког	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације	о	обавезном	спровођењу	
мјера	 за	 реаговање	 на	 појаву	
болести	 изазване	 новим	 вирусом	
корона	 (COVID-19)	 у	 Републици	
С р п с к о ј , 	 б р о ј : 	 1 1 - 2 / 2 0 	 о д	
30.03.2020.	године.

2.			Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	а	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	21/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	31.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 11-2/20	 од	
30.03.2020.	 године,	 на	 приједлог	Општи-
нског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
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из	 тачке	 6.	 ове	 Наредбе	 да	 се	
н е п ошто в ање 	 о в и х 	 м ј е р а	
кажњава	 у	 складу	 са	 Законом	 о	
заштити 	 становништва 	 од	
заразних	 болести	 и	 Кривичним	
законом	Републике	Српске.

8. Ступањем	на	 снагу	ове	Наредбе,	
престаје	 да	 важи	Наредба	којом	
се	 регулише	 рад	 трговинских,	
угоститељских,	 занатских,	 услу-
жних	 и 	 других 	 објеката 	 на	
територији	 општине	 Мркоњић	
Град , 	 б ро ј : 	 0 1 - 81 -7 /20 	 од	
20.03.2020.	 године	 и	 Наредба	 о	
продужењу	Наредбе	број:	 01-81-
18/20	од	29.03.2020.	године.

9. Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења	и	иста	ће	бити	
о б ј а вљ е н а 	 у 	 „ С л уж б е н ом	
гласнику	 општине	 Мркоњић	
Град“.

									
Број:	01-	81-	22/20.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.03.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.		
															
										На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	Закона	
о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуа-
цијама	 („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	 17.	 Одлуке	 о	
организацији	 и	 функционисању	 цивилне	
заштите	 у	 области	 заштите	 и	 спасавања	
општине	Мркоњић	Град	(„Службени	гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	1/15),	члана	3.	
Одлуке	 о	 именовању	 Општинског	 штаба	 за	
ванредне	 ситуације,	 број:	 01-81-10/19	 од	
24.10.2019.	 године,	 Закључка	 о	 обавезном	
спровођењу	 мјера	 за	 реаговање	 на	 појаву	
болести	 изазване	 новим	 вирусом	 корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	11-2/20	
од	 30.03.2020.	 године,	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације,		д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

													У	циљу	спровођења	ванредних	мјера	за	
спречавање	и	сузбијање	вируса	корона	(COVID	
19)	на	територији	општине	Мркоњић	Град:

1.	 Забрањује	 се	 кретање	 и	 задржавање	

свим	физичким	лицима	на	локалитету																																																													

7)	 	бензинским	пумпама	за	дио	пумпе	
у	 којем	 је	 смјештен	 продајни	
о б ј е к а т, 	 а 	 б е з 	 в р еме -н ско г	
ограничења	 када	 је	 у	 питању	
продаја	 горива	 и	 других	 нафтних	
деривата.

3.			До	13.04.2020.	године	ограничава	
се	рад	од	07:00	до	15:00	часова:

1)	 трговинама	 бијелом	 техником,	
водоматеријалом	 и	 санита-
ријама,	 грађевинским	 матер-
и јалом , 	 ауто 	 ди јеловима ,	
дијеловима	 за	 пољопривредне	
машине,	 електроматериjалом,	
керамиком,	бојама	и	лаковима,	

2)	 	градској	зеленој	пијаци,	само	за	
продавце	воћа,	поврћа	и	других	
домаћих	 прозвода, 	 чије 	 је	
пребивалиште	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	(изузев	
понедјељком	 када	 је	 рад	 у	
потпуности	забрањен).

4.			Угоститељи	који	послују	у	угости-
тељском	објекту	за	смјештај	могу	
без	 временског	 ограничења	
пружати	 услуге	 смјештаја,	 а	
услуге	 исхране	 и	 пића	 могу	
пружати	 само	 гостима	 којима	
пружају	услугу	смјештаја.

5.			Сви	субјекти	из	тачке	2,	3.	и	4.	ове	
Наредбе	дужни	су	организовати	
рад	 уз	 обавезно	 предузимање	
мјера	прописаних	у	Упутству	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	 Српске“	 за	 спреча-
вање	појаве	и	ширења	COVID	–	19	
болести	на	радном	мјесту.

6 . 	 Обавезу ј е 	 с е 	 Од ј ељење 	 з а	
инспекцијске 	 послове 	 да 	 у	
с п р о в о ђ ењу 	 о в е 	 Н а р е д б е	
обезбиједе	 поштовање	 исте	 од	
стране	 напријед	 наведених	
субјеката.

7.	 	Налаже	се	контролним	органима	
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Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	продужењу	Наредбе	број:	01-
81-22/20	од	31.03.2020.	године

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.	 Продужава	 се	 трајање	 Наредбе	
број:	 01-81-22/20	 од	 31.03.2020.	
године,	 којом	 се	 регулише	 рад	
трговинских,	 угоститељских,	
занатских,	 услужних	 и	 других	
објеката	на	територији	општине	
Мркоњић	 Град,	 до	 27.04.2020.	
године.

2 .	
З а д ужу ј е 	 с е 	 О д ј ељење 	 з а	
инспекцијске	послове	да	у	прово-
ђењу	 ове	 Наредбе	 обезбиједе	
поштовање	 исте 	 од 	 стране	
напријед	наведених	субјеката.

3.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења	и	иста	ће	бити	
објављена	 у	 „Службеном	 гласн-
ику	општине	Мркоњић	Град“.																																																																																																									

Број:	01-	81-	29/20.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	13.04.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.		
		
										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	

шеталишта	и	излетишта	ТЦ	„Балкана“	
Мркоњић	 Град,	 осим	 лицима	 која	
долазе	 или	 одлазе	 из	 смјештаја	 у	
мотелу,	 као	 и	 услужног	 особља,	 до	
даљњег.

2.	 Забрањује	 се	 кретање	 и	 задржавање	

свим	физичким	лицима	на	локалитету	

излетишта	 Еко	 зоне	 „Зеленковац“,	

Подрашница , 	 Мркоњић	 Град ,до	

даљњег.

3.	 	Забрањује	се	окупљање	и	кориштење	

свих	дјечијих	и	спортских	изралишта	

на 	 градском	 подручју 	 општине	

Мркоњић	Град,	до	даљњег.

4.		За	споровођење	ове	Наредбе	задужује	се	

Комунална	 полиција	 Општинске	

управе	 општине	 Мркоњић	 Град	 и	

Полицијска	управа	Мркоњић	Град.

5.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	а	иста	ће	бити	објављена	у	

„Службеном	 гласнику 	 општине	

Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	24/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	02.04.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

							

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	 члана	 66.	 и	 87.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
Одлуке	о	проглашењу	ванредне	ситуације	
на 	 територи ји 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 25/20)	 и	 Закључка	 о	 обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	11-
2/20	од	30.03.2020.	године,	а	на	приједлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,																							
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4)		субјектима	који	обављају	дјелат-
но ст 	 производње 	 хљеба ,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача	 (искључиво	 у	 погледу	
продаје	њихових	производа),

5)	 трговинама	 информатичком	 и	
телекомуникационом	опремом,	

6)	 	трговинама	 бијелом	 техником,	
водоматеријалом	 и	 санитар-
ијама,	 грађевинским	 мате-
ријалом, 	 ауто	 дијеловима,	
дијеловима	 за	 пољопривредне	
машине,	 електроматериjалом,	
намјештајем,	керамиком,	бојама	
и	лаковима,

7)			трговинама	сточном	храном,
8)	 угоститељским	 објектима	 који	

могу	 вршити	 доставу	 хране	 и	
пића	и	шалтерску	продају	хране	
и	 пића,	 без	 могућности	 услу-
живања	и	конзумирања	унутар	
и	 испред	 угоститељског	 обје-
кта,

9)	 субјектима	 који	 врше	 доставу	
хране	 ако	 су	 регистровани	 за	
обављање	те	дјелатности,

10)	 апотекама	 и	 пољопривредним	
апотекама,

11)	 бензинским	 пумпама	 за	 дио	
пумпе	 у	 којем	 је	 смјештен	
продајни	објекат,	а	без	времен-
ског	 ограничења	 када	 је	 у	
питању	продаја	горива	и	других	
нафтних	деривата.

3.			До	01.05.2020.	године	ограничава	се	
рад	 од	 07:00	 до 	 15:00	 часова	
градској	 зеленој	 пијаци,	 само	 за	
продавце	 воћа,	 поврћа	 и	 других	
домаћих	прозвода,	чије	је	пребива-
лиште 	 на 	 подруч ју 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 с	 тим	 да	 се	 од	
0 1 . 0 5 . 2 0 2 0 . 	 г о д и н е 	 д о	
11.05.2020.године	одобрава	рад	од	
07:00	 до	 15:00	 часова	 градској	
зеленој	 пијаци	 и	 за	 продавце	
непрехрабеном	 робом,	 чије	 је	
п р е бив алиште 	 н а 	 п одруч ј у	
општине 	 Мркоњић 	 Град . 	 До	
11.05.2020.	 године	 ограничава	 се	
рад	од	07:00	до	15:00	часова	сточној	

Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 26-1/20	 од	
27 .04 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.	 	До	11.05.2020.	 године,	на	подручју	
о п ш т и н е 	 М р к о њ и ћ 	 Г р а д ,	
забрањује/у	се:

1)			сва	јавна	окупљања,
2)		рад	угоститељским	објектима	за	

исхрану	 и	 пиће,	 изузев	 објект-
има	из	тачке	2.	подтачке	8)	и	9)	
ове	Наредбе,	

3)		рад	свадбеним	салонима,
4)	 	рад	фитнес	–	центрима	(фитнес	

клубовима	и	сличним	облицима	
организовања),

5)		рад	дјечијим	играоницама,
6)	 	рад	приватним	стоматолошким	

амбулантама,
7)		рад	спортским	кладионицама,
8)		рад	спортским	организацијама	и	

школама	спорта,	те	тренинзима	
и	 организовањима	 такмичења	
за	спортисте	свих	категорија,

9)			обављање	услужних	и	занатских	
дјелатности	 чије	 обављање	
захтијева	 непосредан	 контакт	
са	 корисницима	 (фризерски	 и	
други	третмани	за	уљепшавање	
и	дјелатности	за	његу	и	одржа-
вање	тијела).

2.	 	 	До	11.05.2020.	године,	ограничава	
се	рад	од	07:00	до	19:00	часова:

1)			трговинама	на	велико,
2) 	 трговинама	 прехране/робе	

широке	потрошње,	
3)			трговинама	сточне	хране,	
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Наредба	 о	 продужењу	 Наредбе	
број:	 01-81-29/20	 од	 13.04.2020.	
године.

10.	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	иста	ће	бити	објавље-
на	у	„Службеном	гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.	

																			
Број:	01-	81-	33/20.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.04.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.																										
																																																								
																На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	о	заштити	и	спасавању	у	ванред-
ним	 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),	Одлуке	о	
проглашењу	 ванредне	 ситуације	 на	
територији	Републике	Српске	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 15/20),	
члана	 17.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
члана	3.	Одлуке	о	именовању	Општинског	
штаба	за	ванредне	ситуације,	број:	01-81-
10/19	 од	 24.10.2019.	 године,	 Закључка	 о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 26-1/20	 од	
27 . 04 . 2020 . 	 г одине 	 и 	 27 -1/20 	 од	
28.04.2020.	 године,	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације,	доноси

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

1.	 Ставља	 се	 ван	 снаге	 Закључак	 о	
обустави	 рада	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град,	
број:	 01-81-20/20	 од	 31.03.2020.	
године.

2.	 	Дозвољава	се	рад	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
(центар	 и	 подручно	 одјељење	
Подрашница),	 с	 тим	да	организују	
рад	 са	 мањим	 бројем	 дјеце,	 уз	
обавезно	 поштовање	 мјера	 за	
почетак 	 рада 	 предшколских	

пијаци.

4.	У	 периоду	 из	 тачке	 2.	 ове	 Наредбе	
угоститељи	 који	 послују	 у	 угости-
тељском	 објекту	 за	 смјештај	 могу	
без 	 временског 	 ограничења	
пружати	услуге	смјештаја,	а	услуге	
исхране	и	пића	могу	пружати	само	
гостима	 којима	 пружају	 услугу	
смјештаја.

5.	 Остале	 трговине	 на	 мало	 непре-
храмбеном	робом	које	послују	као	
засебни	 продајни	 објекти,	 а	 које	
нису	 обухваћене	 тачком	 2.	 ове	
Наредбе	неће	радити	до	01.05.2020.	
године,	 од	 када	 име	 се	 одобрава	
ограничено	 радно	 вријеме	 до	
11.05.2020.	 године	 од	 07:00	 до	
19:00	часова.

6.	 	 Сви	 субјекти	 из	 тачке	 2.	 до	 5.	 ове	
Наредбе	 дужни	 су	 организовати	
рад	уз	обавезно	предузимање	мјера	
прописаних	у	Упутству	ЈЗУ	„Инсти-
тут	 за	 јавно	 здравство	 Републике	
Српске“	 за	 спречавање	 појаве	 и	
ширења	 COVID	 –	 19	 болести	 на	
радном	мјесту.

7.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

8.	 	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	7.	ове	Наредбе	да	се	непошт-
овање	ових	мјера	кажњава	у	складу	
са	 Законом	 о	 заштити	 станов-
ништва	 од	 заразних	 болести	 и	
Кривичним	 законом	 Републике	
Српске.

9.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	којом	се	
регулише	рад	трговинских,	угости-
тељских,	 занатских,	 услужних	 и	
других	 објеката	 на	 територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-
81-22/20	 од	 31.03.2020.	 године	 и	
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Град,	с	тим	да	су	грађани	обавезни	
да	 се	 и	 даље	 придржавају	 мјере	
забране	окупљања	у	групама	већим	
од	 три	 особе	 на	 јавном	 мјесту	 и	
заштитне	 мјере	 социјалног	 расто-
јања	од	два	метра.

2 . 	 Ова 	 Наред�а 	 ступа 	 на 	 снагу	
11.05.2020.	 године,	 а	иста	ће	бити	
објављена	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	39/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА

Дана,	08.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
												
										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 32-1/20	 од	
08 .05 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.	 	До	25.05.2020.	 године,	на	подручју	
о п ш т и н е 	 М р к о њ и ћ 	 Г р а д	
забрањује/у	се:
1)		сва	јавна	окупљања,
2)		рад	свадбеним	салонима,

установа,	прописаних	од	стране	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3. 	 За	 реализацију	 овог	 закључка	
задужује	се	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град.

4. 	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
11.05.2020.	 године	 и	исти	ће	бити	
објављен	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

													
Број:	01-	81-	38/20.																					КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	08.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.										
								
																На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	о	заштити	и	спасавању	у	ванред-
ним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању 	 Општинског 	 штаба 	 за	
ванредне	ситуације,	број:	01-81-10/19	од	
24.10.2019.	године,	а	у	вези	са	Закључком	о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 26-1/20	 од	
27 . 04 . 2020 . 	 г одине 	 и 	 27 -1/20 	 од	
28.04.2020.	 године,	 Општински	 штаб	 за	
ванредне	ситуације,		д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	стављању	ван	снаге	Наредбе	број:	01-

81-24/20	од	02.04.2020.	године

1. 	 Ставља	 се	 ван	 снаге	 Наредба	
Општинског	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације,	 број:	 01-81-24/20	 од	
02 .04.2020 . 	 године , 	 ко јом	 се	
забрањује	 кретање	 и	 задржавање	
на	 шеталиштима	 и	 излетиштима	
ТЦ	„Балкана“	Мркоњић	Град	и	Еко	
зоне	 „Зеленковац“,	 Подрашница,	
Мркоњић	 Град	 и	 окупљање	 и	
кориштење	 игралишта	 на	 градс-
ком	 подручју	 општине	 Мркоњић																																																														
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4.	 Од	 18.05.	 до	 25.05.2020.	 године,	
ограничава	 се	 рад	 у	 временском	
периоду	који	не	нарушава	трајање	
полицијског	часа:
1)		рад	дјечијим	играоницама	и
2)	 активности	 спортских	 органи-

зација	 и	 спортиста	 које	 обухва-
тају	тренажни	процес.

5.	 	У	периоду	из	тачке	3.	ове	Наредбе,	
угоститељи	 који	 послују	 у	 угости-
тељском	 објекту	 за 	 смјештај	
(хотели,	хостели	и	други	објекти	за	
смјештај)	 могу	 без	 временског	
ограничења 	 пружати 	 услуге	
смјештаја,	а	услуге	исхране	и	пића	
гостима	 и	 трећим	 лицима	 са	
временским	ограничењем	из	тачке	
3.	подтачка	1)	ове	Наредбе.

6.	 	 Сви	 субјекти	 из	 тачке	 3.	 до	 5.	 ове	
Наредбе	 дужни	 су	 организовати	
рад	уз	обавезно	предузимање	мјера	
прописаних	у	Упутству	ЈЗУ	„Инсти-
тут	 за	 јавно	 здравство	 Републике	
Српске“	 за	 спречавање	 појаве	 и	
ширења	 COVID	 –	 19	 болести	 на	
радном	мјесту.

7.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспе-
кцијске	 послове	 да	 у	 спровођењу	
ове	Наредбе	обезбиједе	поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

8.	 	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	7.	 ове	Наредбе	да	 се	непош-
товање	 ових	 мјера	 кажњава	 у	
складу	са	Законом	о	заштити	стан-
овништва	 од	 заразних	 болести	 и	
Кривичним	 законом	 Републике	
Српске.

9.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	којом	се	
регулише	рад	трговинских,	угости-
тељских,	 занатских,	 услужних	 и	
других	 објеката	 на	 територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-
81-33/20	од	28.04.2020.	године.

10.	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 обја-
вљена	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.				

Број:	01-	81-	40/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	11.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.																											
																																																																	

3)	такмичарске	 активности	 спорт-
ских	организација	и	спортиста.

2.	 	До	18.05.2020.	године,	забрањује/у	
се:	
1)		рад	дјечијим	играоницама	и
2)	 активности	 спортских	 орга-

низација	 и	 спортиста	 које	
обухватају	тренажни	процес.

3.		До	25.05.2020.	године,	ограничава	се	
рад:
1)	 у	 временском	 периоду	 који	 не	

нарушава	 трајање	 полицијског	
часа:

-			трговинама	на	велико,
- 	 трговинама	 на	 мало	 прехра-
мбеном	 и 	 непрехрамбеном	
робом,	

- 	 с уб ј е ктима 	 ко ј и 	 о б авља ју	
дјелатност	 производње	 хљеба,	
пецива,	 свјеже	 тјестенине	 и	
колача,

-	 	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	и	пиће,	

-	 	 субјектима	 који	 врше	 доставу	
хране	 ако	 су	 регистровани	 за	
обављање	те	дјалатности,

- 	 	 приватним	 стоматолошком	
амбулантама,	

-			субјектима	услужних	и	занатских	
дјелатности	 чије	 обављање	
захтијева	 непосредан	 контакт	
са	 корисницима	 (фризерски	 и	
други	третмани	за	уљепшавање	
и	дјелатности	за	његу	и	одржа-
вање	тијела),

-					пољопривредним	апотекама,
-			бензинским	пумпама	и	плинским	

пумпним	 станицама	 за	 дио	
пумпе	 и	 станице	 у	 којем	 је	
смјештен	 продајни	 и	 угос-
титељски	 објекат,	 а	 без	 време-
нског	ограничења	рада	када	је	у	
питању	 продаја	 горива,	 других	
нафтних	деривата	и	плина	и	

-					спортским	кладионицама.

2)				Од	07:00	до	15:00	часова:
-							градској	зеленој	пијаци.
3)				Од	06:00	до	13:00	часова:
-						сточној	пијаци.
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													На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању	Општинског	штаба	 за	 ванре-
дне	 ситуације,	 број:	 01-81-10/19	 од	
24.10.2019.	године,	Закључка	о	обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	32-
1/20	 од	 08.05.2020.	 године	 и	 33-3/20	 од	
11.05.2020.	године,	Закључка	Општинског	
штаба	за	ванредне	ситуације,	број:	01-81-
41/20	 од	 12.05.2020.	 године,	 Општински	
штаб	за	ванредне	ситуације,		д	о	н	о	с	и

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	стављању	ван	снаге	Закључка	о	
формирању	одговорног	Тима	за	

управљање	карантином

1.	 Овим	 Закључком	 ставља	 се	 ван	
снаге	Закључак	Општинског	штаба	
за	 ванредне	 ситуације	 о	 фор-
мирању	 одгово-рног	 Тима	 за	
управљање	 карантином,	 број:	 01-
81-15/20	од	27.03.2020.	године.

2.		Овај	Закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	а	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	42/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА

Дана,	12.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.				

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	

													На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 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	17.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 области	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	
именовању 	 Општинског 	 штаба 	 за	
ванредне	ситуације,	број:	01-81-10/19	од	
24.10.2019.	године,	а	у	вези	са	Закључком	о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 32-1/20	 од	
08 . 05 . 2020 . 	 г одине 	 и 	 33 -3/20 	 од	
11.05.2020. 	 године	 и	 Закључком	 о	
престанку	примјене	закључака	о	органи-
зцији	 и	 раду	 карантина	 при	 граничним	
прелазима	 и	 карантина	 локалне	 самоу-
праве,	број:	33-7/20	од	11.05.2020.	године,	
Општински	штаб	за	ванвредне	ситуације,		
д	о	н	о	с	и

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

1.	 Овим	 Закључком	 ставља	 се	 ван	
снаге	Закључак	Општинског	штаба	
за	 ванредне	 ситуације	 о	 одређи-
вању	 простора	 за	 организовање	
карантина	за	смјештај	лица	која	се	
упућују	из	карантина	на	граничном	
прелазу	 и	 лица	 која	 прекрше	
одредбе	 рјешења	 о	 карантину	 у	
кућним	 условима,	 издатим	 од	
стране	 Републичке	 управе	 за	
инспекцијске	 послове	 Републике	
Српске, 	 број : 	 01-81-12/20	 од	
26.03.2020.	године.

2.	 	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења,	 а	 исти	 ће	 бити	
објављен	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	41/20.																							КОМАНДАНТ	ШТАБА

Дана,	12.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
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Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 32-1/20	 од	
08 . 05 . 2020 . 	 г одине 	 и 	 33 -3/20 	 од	
11 .05 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и					

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														1.	У	Наредби	којом	се	регулише	рад	
трговинских,	 угоститељских,	 занатских,	
услужних	и	других	објеката	на	територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-
40/20	 од	 11.05.2020.	 године	 (Измјена	
Наредбе	број:	01-81-43/20	од	12.05.2020.	
године),	тачка	3.	мијења	се	и	гласи:	

„	 3.	До	25.05.2020.	 године,	 ограничава	 се	
рад	од	07:00	до	21:00	час:

- трговинама	на	велико,
- трговинама	на	мало	прехрамбеном	

и	непрехрамбеном	робом,	
- с у б ј е к т и м а 	 к о ј и 	 о б а в љ а ј у	

дјелатност	 производње	 хљеба,	
пецива,	свјеже	тјестенине	и	колача,

- угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	и	пиће,	

- субјектима	који	врше	доставу	хране	
ако	су	регистровани	за	обављање	те	
дјалатности,

- приватним 	 с т оматолошком	
амбулантама,	

- субјектима	 услужних	 и	 занатских	
д ј елатности 	 чи ј е 	 обављање	
захтијева	 непосредан	 контакт	 са	
корисницима	 (фризерски	 и	 други	
третмани 	 з а 	 уљепшавање 	 и	
дјелатности	 за	 његу	 и	 одржавање	
тијела),

- пољопривредним	апотекама,
- бензинским	 пумпама	 и	 плинским	

пумпним	станицама	за	дио	пумпе	и	
станице 	 у 	 ко јем	 је 	 смјештен	
продајни	и	угоститељски	објекат,	а	
без	 временског	 ограничења	 рада	
када	 је	 у	 питању	 продаја	 горива,	
других	нафтних	деривата	и	плина	и	

- спортским	кладионицама.“.

36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 32-1/20	 од	
08 . 05 . 2020 . 	 г одине 	 и 	 33 -3/20 	 од	
11 .05 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														1.		У	Наредби	којом	се	регулише	рад	
трговинских,	 угоститељских,	 занатских,	
услужних	и	других	објеката	на	територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-
40/20	 од	 11.05.2020.	 године,	 у	 тачки	 1.	
подтачка	1)	мијења	се	и	гласи:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	„1)	сва	јавна	окупљања	у	групама	
већим	од	50	особа	на	јавном	мјесту,“.

														2.	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.			

Број:	01-	81-	43/20.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	12.05.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
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1.	 	До	08.06.2020.	 године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 забра-
њује/у	се:

1)	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	 од	 50	 особа	 на	 јавном	
мјесту,

2)		рад	свадбеним	салонима,
3)		такмичарске	активности	спортс-

ких	организација	и	спортиста.

2. 	 До	 08.06.2020.	 године,	 у	 свом	
досадашњем	режиму	 (максимално	
до	23:00	часа)	могу	да	раде:

-		трговине	на	велико,
-		трговине	на	мало	прехрамбеном	и	
непрехрамбеном	робом,	

-		субјекти	који	обављају	дјелатност	
производње	 хљеба, 	 пецива,	
свјеже	тјестенине	и	колача,

-	 	субјекти	који	врше	доставу	хране	
ако	су	регистровани	за	обављање	
те	дјалатности,

-	 приватне	 стоматолошке	 амбул-
анте,	

-	 субјекти	 услужних	 и	 занатских	
д јелатности	 чије	 обављање	
захтијева	непосредан	контакт	са	
корисницима	 (фризерски	 и	
други	третмани	за	уљепшавање	и	
дјелатности	за	његу	и	одржавање	
тијела),

-			пољопривреде	апотеке,
- 	 бензинске	 пумпе	 и	 плинске	
пумпне	 станице	 за	 дио	 пумпе	 и	
станице	 у	 којем	 је	 смјештен	
продајни	и	угоститељски	објекат,	
а	 без	 временског	 ограничења	
рада	 када	 је	 у	 питању	 продаја	
горива,	других	нафтних	деривата	
и	плина	и	

-		спортским	кладионицама.

3.	 До	 08.06.2020.	 године,	 ограничава	
се	рад	угоститељским	објектима	за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 23:00	
часа,	укључујући	и	пружање	угост-
итељских	услуга	исхране	и	пића	у	
угоситељским	 објектима	 за	 смје-
штај.“.	

Тачка	4.	Наредбе,	мијења	се	и	гласи:
„	 Од	 18.05.	 до	 25.05.2020.	 године,	

ограничава	се	рад	од	07:00	–	21:00	час:
1)	 рад	дјечијим	играоницама	и
2)	 активности	 спортских	 органи-

зација	и	спортиста	које	обухватају	
тренажни	процес.“.

			
														2.	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.		

Број:	01-	81-	44/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.05.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 32-1/20	 од	
08.05.2020. 	 године	 и	 и	 33-3/20	 од	
11.05.2020. 	 године	 и	 Закључком	 о	
регулисању	 радног	 времена	 угости-
тељских	 објеката,	 број: 	 38-3/20	 од	
22 .05 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	 стано-
вништва:
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Број:	01-	81-	45/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.05.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.

			На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 42-3/20	 од	
08 .06 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.	 	До	22.06.2020.	 године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 забра-
њује/у	се:

1)	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	 од	 50	 лица	 на	 јавном	
мјесту,

2)			рад	свадбеним	салонима,
3)	 	такмичарске	активности	спорт-

ских	организација	и	спортиста.

2.	 До	 22.06.2020.	 године,	 ограничава	
се	рад	угоститељским	објектима	за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 23:00	
часа,	укључујући	и	пружање	угости-
тељских	 услуга	 исхране	 и	 пића	 у	
угоситељским	 објектима	 за	 смје-

4. 	 До	 08.06.2020.	 године,	 у	 свом	
досадашњем	режиму,	могу	да	раде	
градска	 зелена	 пијаца	 и	 сточна	
пијаца.

5.	 До	 08.06.2020.	 године,	 у	 свом	
досадашњем	режиму	 (максимално	
до	23:00	часа)	могу	да	раде:
-		дјечије	играонице	и
-	 активности	 спортских	 органи-
зација	и	спортиста	које	обухватају	
тренажни	процес.

6.	 	У	периоду	из	тачке	3.	ове	Наредбе,	
угоститељи	 који	 послују	 у	 угос-
титељском	 објекту	 за	 смјештај	
могу	 без	 временског	 ограничења	
пружати	услуге	смјештаја,	а	услуге	
исхране	 и	 пића	 гостима	 и	 трећим	
лицима	 са	 временским	 ограни-
чењем	из	тачке	3.	ове	Наредбе.

7.	 	 Сви	 субјекти	 из	 тачке	 2.	 до	 6.	 ове	
Наредбе	 дужни	 су	 организовати	
рад	уз	обавезно	предузимање	мјера	
прописаних	у	Упутству	ЈЗУ	„Инсти-
тут	 за	 јавно	 здравство	 Републике	
Српске“	 за	 спречавање	 појаве	 и	
ширења	 COVID	 –	 19	 болести	 на	
радном	мјесту.

8.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

9.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	којом	се	
регулише	рад	трговинских,	угости-
тељских,	 занатских,	 услужних	 и	
других	 објеката	 на	 територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-
81-40/20	од	11.05.2020.	године,	01-
81-43/20	 од	 12.05.2020.	 године	 и	
01-81-44/20	од	22.05.2020.	године.

10.	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објав-
љена	у	„Службеном	гласнику	општ-
ине	Мркоњић	Град“.				
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(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 15/20)	 и	 Закључка	 о	 обавезном	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
болести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Републици	Српској,	број:	45-
1/20	од	23.06.2020.	године,	а	на	приједлог	
Општинског 	 штаба 	 за 	 ванвредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	продужењу	Наредбе	број:	01-81-

46/20	од	08.06.2020.	године

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва:

1.	 Продужава	 се	 трајање	 Наредбе	
број:	 01-81-46/20	 од	 08.06.2020.	
године,	 којом	 се	 регулише	 рад	
угоститељских	и	других	објеката	
на	територији	општине	Мркоњић	
Град,	до	06.07.2020.	године.

2.	 Задужује	 се	 Одјељење	 за	 инспе-
кцијске	послове	да	у	провођењу	
ове	 Наредбе	 обезбиједе	 пошто-
вање	 исте	 од	 стране	 напријед	
наведених	субјеката.

3.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења	и	иста	ће	бити	
објављена	у	„Службеном	гласни-
ку	општине	Мркоњић	Град“.

								
Број:	01-	81-	47/20.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.06.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.											
																																																																																												
										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	

штај.“.	

3. 	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности	 дужни	 су	
организовати	 рад	 уз	 обавезно	
предузимање	 мјера	 прописаних	 у	
Упутству	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	 Републике	 Српске“	 за	
спречавање	појаве	и	ширења	COVID	
–	19	болести	на	радном	мјесту.

4.	 	Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

5.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	којом	се	
регулише	рад	трговинских,	угости-
тељских,	 занатских,	 услужних	 и	
других	 објеката	 на	 територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-
81-45/20	од	23.05.2020.	године.

6.	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 обја-
вљена	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.				

Број:	01-	81-	46/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.06.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	 члана	 66.	 и	 87.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
Одлуке	о	проглашењу	ванредне	ситуације	
на 	 територи ји 	 Републике 	 Српске	

Страна	22,	број	5	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 45-1/20	 од	
23.06.2020.	године,	46-2/20	од	29.06.2020.	
године,	 47-1/20	 од	 06.07.2020.	 године	 и	
49-1/20	 од	 20.07.2020. 	 године, 	 на	
приједлог	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-46/20	
од	08.06.2020.	године,	01-81-47/20	од	
23.06.2020.	године	и	01-81-48/20	од	

06.07.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
објеката	 на	 територији	 општине	 Мрко-
њић	Град,	број:	01-81-46/20	од	08.06.2020.	
године,	01-81-47/20	од	23.06.2020.	године	
и	01-81-48/20	од	06.07.2020.	године,	тачка	
1.	мијења	се	и	гласи:

„До	03.08.2020.	године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 забра-
њује/у	се:

1)	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	50	лица,

2)		такмичарске	активности	спортс-
ких	организација	и	спортиста.

2.		Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	

општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 45-1/20	 од	
23.06.2020.	године,	46-2/20	од	29.06.2020.	
године	и	47-1/20	од	06.07.2020.	године,	на	
приједлог	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-46/20	

од	08.06.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
објеката	 на	 територији	 општине	 Мрко-
њић	Град,	број:	01-81-46/20	од	08.06.2020.	
године	и	број:	01-81-47/20	од	23.06.2020.	
године),	тачка	1.	мијења	се	и	гласи:

„До	20.07.2020.	године,	на	подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 забра-
њује/у	се:

1)	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	50	лица,

2)		рад	свадбеним	салонима,
3)	такмичарске	 активности	 спорт-

ских	организација	и	спортиста.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	

„	До	20.07.2020.	године,	ограничава	
се	 рад	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 23:00	 часа,	
укључујући	 и	 пружање	 угоститељских	
услуга	 исхране	 и	 пића	 у	 угоситељским	
објектима	за	смјештај.“.	
							
	 3.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.			

Број:	01-	81-	48/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	06.07.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.																				
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године,	01-81-48/20	од	06.07.2020.	године	
и	01-81-49/20	од	20.07.2020.	године,	тачка	
1.	мијења	се	и	гласи:						

„До	17.08.2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	забрањује/у	се:

1)	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	50	лица,

2)	такмичарске	активности	спортс-
ких	организација	и	спортиста.

2.		Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	

„	До	17.08.2020.	године,	ограничава	
се	рад	угоститељским	објектима	за	исхра-
ну	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 23:00	 часа ,	
укључујући	 и	 пружање	 угоститељских	
услуга	 исхране	 и	 пића	 у	 угоситељским	
објектима	за	смјештај.“.	
							
3.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.					

Број:	01-	81-	50/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	03.08.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.		

																																																																							
										На	основу	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	и	42/20),	члана	59.	и	
82. 	 Закона	 о	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	и	36/19),	 члана	11.	Одлуке	о	
организацији	и	функционисању	цивилне	
заштите	 у	 области	 заштите	и	 спасавања	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/15)	и	члана	66.	и	87.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	а	у	
вези	 са	 Закључком	 о	 обавезном	 спрово-
ђењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	болести	
изазване	 новим	 вирусом	 корона	 (COVID-
19)	у	Републици	Српској,	број:	52-1/20	од	
17 .08 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	

„	До	03.08.2020.	године,	ограничава	
се	 рад	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 23:00	 часа,	
укључујући	 и	 пружање	 угоститељских	
услуга	 исхране	 и	 пића	 у	 угоситељским	
објектима	за	смјештај.“.	
							
3.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.		

Број:	01-	81-	49/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	20.07.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	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	59.	и	82.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16	и	
36/19),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 50-1/20	 од	
03 .08 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-46/20	
од	08.06.2020.	године,	01-81-47/20	од	
23.06.2020.	године,	01-81-48/20	од	
06.07.2020.	године	и	01-81-49/20	од	

20.07.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
објеката	 на	 територији	 општине	 Мрко-
њић	Град,	број:	01-81-46/20	од	08.06.2020.	
године,	 01-81-47/20	 од	 23.06.2020.	
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тине	Мркоњић	Град“.				

Број:	01-	81-	52/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.08.2020.	године												Дивна	Аничић,с.р.		

Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

														У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	 стано-
вништва:

1.	 	До	31.08.2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	забрањују	
се	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	50	лица,

2.	 	До	31.08.2020.	године	дозвољавају	
се	такмичарске	активности	спорт-
ских	 организација	 и	 спортиста	
искључиво	без	присуства	публике,	
уз	 поштовање	 свих	 епидеми-
олошких	мјера	које	је	прописао	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	 До	 31.08.2020.	 године,	 ограничава	
се	рад	угоститељским	објектима	за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 24:00	
часа , 	 укључујући	 и 	 пружање	
угоститељских	 услуга	 исхране	 и	
пића	у	угоситељским	објектима	за	
смјештај.“.	

4.	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности	 дужни	 су	
организовати	 рад	 уз	 обавезно	
предузимање	 мјера	 прописаних	 у	
Упутству	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	 Републике	 Српске“	 за	
спречавање	појаве	и	ширења	COVID	
–	19	болести	на	радном	мјесту.

5.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

6.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	број:	01-
81-46/20	од	08.06.2020.	године,	01-
81-47/20	од	23.06.2020.	године,	01-
81-48/20	од	06.07.2020.	године,	01-
81-49/20	 од	 20.07.2020.	 године	 и	
01-81-50/20	од	03.08.2020.	године.

7.	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 обја-
вљена	у	„Службеном	гласнику	опш-																																																																										
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