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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 4.6.2020. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазванe новим вирусом
корона (COVID-19) у општини Модрича
1. У циљу превенције ширења вируса корона
SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на
територији општине Модрича и заштите и
спасавања становништва
налаже се
провођење сљедећих мјера:

1) Забрањују се посјете у домовима за
стара лица уз придржавање свих
превентивних и заштитних мјера
према пацијентима и особљу,
2) Сви угоститељски објекти морају се
придржавати
Упутства
ЈЗУ
„Институт за
јавно здравство
Републике Српске“ који ће бити
контролисани
од
Полицијске
станице Модрича и Комуналне
полиције.
2. Обавезују се сви грађани на подручју
општине
Модрича
на
кориштење
заштитних маски у затвореном простору, а
препоручује се и на отвореном простуру
због новонастале ситуације.
Задужени: Полицијска станица Модрича и
Комунална полиција.
3. У циљу спречавања ширења вируса
COVID-19 извршит ће се дезинфекција:
1) творнице обуће „Алфа“ д.о.о.
Модрича,
2) главних градских и споредних
улица,
3) тротоара, улаза и стубишта зграда,
4) дјечијих игралишта на отвореном,
паркова, клупа и
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5) домова за стара лица.
Задужени: Дом здравља Модрича и а.д.
„Комуналац“ .
4. Обавеза свих привредних субјеката је
кориштење
заштитних
маски
и
придржавање свих других прописаних
мјера за све запослене.
Привредни
субјекти
који
немају
могућности набавке маски могу се
обратити Општинском штабу за ванредне
ситуације за донацију.
Задужени: Цивилна заштита, Комунална
полиција и здравствена инспекција.
5. Јавни градски превоз је дужан придржавати
се прописаних мјера ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
Задужен: Комунална полиција.
6. У циљу провођења дезинфекције у
Специјалној
болници
за
хроничну
психијатрију Модрича, Општина Модрича
ће
донирати
одређену
количину
дезинфекционих средстава.
7. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Модрича.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 02-85-21/20 КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум: 04.06.2020. год Младен Крекић,с.р.
______________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

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