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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 18.05.2020. године 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
о  забрани рада  ЈПУ „Наша радост“  

Модрича 
 
1. У циљу превенције ширења вируса 

корона SARS-CoV-2 и COVID-19 
болести на територији Републике 
Српске     и     заштите     и     спасавања  
 
 

 
 
становништва забрањује се  рад ЈПУ  
„Наша радост“ Модрича  у  Модричи  
од понедјељка 18. маја до понедјељка 
25. маја 2020.  године. 

  
2. Налаже се директору Дома здравља 

Модрича и директору ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича да се у приоритету  
тестирају сва дјеце која су боравила у 
групи код  васпитачице код које је 
позитиван тест на вирус корону,  дјеца 
која су била у  контакту са именованом, 
васпитачи и остали запослени у ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича  који до сада 
нису тестирани, те поново тестирају 
васпитачи који су раније тестирани. 

 
3. За реализацију  тачке 1. и 2.  овог 

закључка задужује се ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича, Дом здравља 
Модрича и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 

 
4. Налаже се Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности и Одјељењу 
комуналне полиције да појача мјере 
контроле о поштивању прописаних 
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мјера Института за јавно здравство 
Републике Српске свих правних 
субјеката  који су након ублажавања 
мјера почели са радом. 

 
5. Овим закључком ставља се ван снаге 

Закључак о  раду ЈПУ  „Наша радост“    
Модрича број: 02-85-18/20 од 
11.05.2020. године. 

 

6. Овај закључак ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у Службеном 
гласнику општине Модрича. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

   Број: 02-85-19/20     КОМАНДАНТ ШТАБА 
   Датум: 18.05.2020. год    Младен Крекић,с.р. 

_______________________________ 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

АКТИ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

1. Закључак о  забрани рада  ЈПУ „Наша 
радост“  Модрича..........................................1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 


