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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
1.
На основу члана 45. тачка б), г) и з)
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), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације на територији Републике
Српске (Службени гласник Републике
Српске 25/20), члана 16. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спасавања
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича бр. 12/13“), Општински
штаб за ванредне ситуације на сједници
одржаној дана 1.4.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазванe
новим вирусом корона (COVID-19) у
општине Модрича
1. У циљу
корона
болести
Српске

превенције ширења вируса
SARS-Co V-2 i COVID-19
на територији Републике
и заштите и спасавања

становништва до 13. априла 2020.
године забрањује/у се:
1) сва јавна окупљања,
2) рад свим угоститељским објектима
за исхрану и пиће,
3) рад трговинама, изузев субјеката из
тачке 2. и 3. овог закључка,
4) рад фитнес центрима (фитнес, боди
– билдинг клубовима и сличним
облицима организовања),
5) рад дјечијим играоницама,
6) рад приватним стоматолошким
амбулантама,
7) рад приређивача игара на срећу,
8) рад спортских организација и
школа спорта, те тренинга и
организовања
такмичења
за
спортисте свих категорија,
9) 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), осим такси службе.
10) рад
тржницама
на
велико,
тржницама на мало (пијаце) и
сточне пијаце.
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2. До 13.4.2020. године ограничава се
рад од 7.00 до 18.00 часова:
1) трговинама прехране/робе широке
потрошње,
2) трговинама сточне хране,
3) субјектима
који
обављају
дјелатност производње хљеба,
пецива, свеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу њихових
производа),
4) aпотекама и пољопривреденим
апотекама,
5) бензинским пумапама и плинским
пумпним станицама за дио пумпе и
станице у којима је смјештен
продајни објекат, а без временског
ограничења рада када је у питању
продаја горива и других нафтних
деривата и плина.
3. До 13.04.2020. године ограничава се
рад од 7:00 до 15:00 часова:
1) трговинама бијелом техником,
водоматеријалом и санитаријама,
грађевинским материјалом, ауто
дијеловима,
дијеловима
за
пољопривредне
машине,
електроматеријалом, керамике и
боја и лакова,
2) услужним
и
занатским
дјелатностима
и
то:
аутомеханичари, вулканизери и
ауто праонице.
4. Угоститељи
који
послују
у
угоститељском објекту за смјештај
могу без временског огранишења
пружити услуге смјештаја, а услуге
исхране и пића могу пружати само
гостима којима пружају услугу
смјештаја.
5. Сви субјекти из тачке 2.,3. и 4. овог
закључка 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.
6. Органи општине Модрича и остали
субјекти који врше јавна овлаштења
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дужни су организовати свој рад како
слиједи:
1) у свим организационим јединицама
Општинских органа управе и
осталих субјеката који врше јавна
овлаштења организовати рад са
минималним бројем извршилаца на
лицу мјеста, а остала лица упутити
на рад од куће,
2) на улазу у све службене просторије
органа из ове тачке које пружају
услуге грађанима ограничити број
особа које истовремено могу да уђу
и бораве у просторијама органа,
онемогућити
задржавање
у
просторијама органа и прављење
дужих редова у затвореном
простору,
3) одржавати
растојање
између
грађана у затвореним просторима
од најмање један (1) метар, уз
предузимање мјера дезинфекције и
појачане хигијене.
7. Инспекцијски
надзор
над
спровођењем
овог
закључка
спроводи Републичка управа за
инспекцијске
послове
путем
надлежних
инспектора
и
општинских
инспектора
и
Комуналне полиције.
8. Овим закључком ставља се ван
снаге Наредба о регулисању рада
трговинских и других објеката на
територији
општине
Модрича
(„Службени
гласник
општине
Модрича број 3/20“).
9. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Модрича.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 02-85-9/20
КОМАДАНТ ШТАБА
Датум: 01.04.2020. год Младен Крекић,с.р.
_______________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. Закључак о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести
изазванe новим вирусом корона (COVID19) у општини Модрича.........................1-2
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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
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