На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,
број:43/07), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, број :
97/16) и члана 70. став (1) тачка 33) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број:
5/17 и 10/17), Начелник општине Милићи, д о н о с и

НАРЕДБУ
о одређивању предузећа, установа и других организација које су дужне да раде у дане
празника Републике Српске у мјесецу јануару 2019.године
Члан 1.
У складу са Законом о празницима РС, Републички празници у јануару 2019. године су :
-

Нова година – 01.и 02.јануар
Дан Републике – 09. јануар
Члан 2.

Ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:
1. Дом здравља у времену 00,оо до 24,оо часа са организованом хитном службом.
2. ЗУ апотека „ Гален“ Милићи:
3. ЗУ апотека “Моја апотека“

02.01.2019.
09.01.2019.
02.01.2019.
09.01.2019.

од 08-14 часова
од 08-14 часова
од 08-14 часова
од 08-14 часова

4. Ватрогасна јединица у времену од 00,оо до 24,оо часа (дежурства);
5. Комунално предузеће - континуирана испорука воде и одвоз смећа-дежурство;
6. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редом вожње;
7. Ветеринарска станица“ Занум“ Милићи ( дежурство или приправност) , гдје распоред приправности мора
бити видљиво истакнут на ветеринарској станици.
8. Угоститељски објекти, трговински објекти и занатско предузетничке радње дужне су да раде у складу са
Одлуком скупштине општине Милићи о одређивању радног времена угоститељских објеката и Одлуком о
одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну
дјелатност на подручју општине Милићи.
Трговински објекти, занатско предузетничке радње и остали привредни субјекти за обављање своје
дјелатности у дане Републичког празника одређеног чланом 1. ове наредбе, дужни су поднијети Захтјев
за издавање рјешења за рад и радно вријеме , Одјељењу за финансије, привреду и друштвене
дјелатности Општине Милићи- Одсјек за привреду и друштвене дјелатности .
Члан 3.
Одредбе о надзору, прописивању прекршаја и санкција за учињени прекршај из Закона о празницима РС
(“Службени гласник РС“, број 43/07), Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката и Одлука
о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Милићи, примјењиваће се у случају поступања супротно одредбама
ове Наредбе.
Члан 4.
Ова Наредба биће објављена у „Службеном гласнику Општине Милићи“, а примјењиваће се од 01.01.2019.
године.
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