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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 7.4.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о ограничењу рада дрогерија у
општини Модрича
1.
У циљу превенције ширења вируса
корона SARS-Co V-2 i COVID-19 болести
на
територији
Републике Српске и
заштите и спасавања становништва

1) од сриједе 8. априла до 13.
априла 2020. године дозвољава се и
ограничава рад дрогерија у времену од
од 7:00 до 15:00 часова уз придржавање
свих прописаних мјера заштите.
2.
За реализацију овог закључка
задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности.
3.
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 02-85-10/20
КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум: 7.4.2020. год Младен Крекић,с.р.
_______________________________

2.
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

Страна - 2 Број 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА петак, 10. април 2020.

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 10.4.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о ограничењу рада зелене и сточне
пијаце у Модричи
1. У циљу превенције ширења
вируса корона SARS-Co V-2 i COVID-19
болести на територији Републике Српске
и заштите и спасавања становништва
1) од уторка 14. априла 2020.
године дозвољава се и ограничава рад
зелене пијаце, сваки дан у времену од
7:00 до 16:00 часова уз придржавање свих
прописаних мјера заштите.
Прописане мјере заштите се
састоје:
- на пијаци се могу продавати само
воће, поврће, садни материјал и млијечни
производи,
- сваки штанд мора бити уредно
одвојен адекватном преградом,
- простор се мора редовно
дезинфиковати,
- продавачи се морају придржавати
прописаних мјера заштите (обавезно
ношење заштитне маске, рукавица и
социјално растојање).
2) од уторка 14. априла 2020.
године дозвољава се и ограничава рад
сточне пијаце, сваког уторка у времену од
5:30 до 7:00 часова уз придржавање свих
прописаних мјера заштите.
Прописане мјере заштите се
састоје:
- простор се мора редовно
дезинфиковати,
- продавачи и купци се морају
придржавати прописаних мјера заштите
(обавезно ношење заштитне маске,
рукавица и социјално растојање).

2. За реализацију овог закључка
задужује се Одјељење за привреду и
друштвене
дјелатности,
Комунална
полиција и а.д. „Комуналац“.
3. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
Службеном гласнику општине Модрича.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 02-85-11/20
КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум: 10.4.2020. год Младен Крекић,с.р.
_______________________________
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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

