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I 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“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације на територији Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 25/20), члана 16. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спасавања
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 12/13), Општински
штаб за ванредне ситуације на сједници
одржаној дана 09.04.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
o обавезном спровођењу мјера за
спречавање ширења
вируса корона (COVID-19) на
подручју општине Модрича
1. Општински штаб за ванредне ситуације
Модрича констатује да је у односу на
претходну
сједницу,
одржану

05.04.2021.
године,
на
подручју
општине Модрича константан дневни
број позитивних на вирус корона без
обзира на предузете мјере, што указује
да је извор заразе, у највећем обиму,
изван подручја Модриче. Процјењено је
да примарни ниво здравствене заштите
у потпуности функционише у складу са
препорукама ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске.
2. Задужују се сви субјекти на подручју
општине
Модрича
обухваћени
Закључком Републичког штаба за
ванредне ситуације број: 79-1/21 од
06.04.2021. године да поштују мјере
прописане истим.
3. Задужује се Дом здравља Модрича да
примијени мјере донесене у Закључку
Републичког
штаба
за
ванредне
ситуације број 79-2/21 од 06.04.2021.
године, да одржи капацитет у људским
и материјалним ресурсима, те да
сагледа потребе за набавком неопходне
опреме.
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4. Обавезују се угоститељски објекти да
ускладе радно вријеме и друге обавезе
са Закључком Републичког штаба за
ванредне ситуације Републике Српске
број 79-1/21 од 06.04.2021. године.
5. Забрањују се посјете у домовима за
стара лица, уз препоруку да се у истим
примјењују све превентивне и заштитне
мјере према пацијентима и особљу.
6. Задужују се предшколске и школске
установе да ускладе свој рад и обавезе
са Закључком Републичког штаба за
ванредне ситуације Републике Српске
број 79-1/21 од 06.04.2021. године.
7. Задужују се инспекцијски органи
општине Модрича и Комунална
полиција, да у сарадњи са Полицијском
станицом Модрича, предузимају и врше
мјере
надзора
над
провођењем
наложених мјера.
8. Задужују се инспекцијски органи
општине Модрича и Комунална
полиција да посебно појачају надзор у
примјени епидемиолошких мјера у
предшколским и школским установама,
посебно у погледу дезинфекције
простора.
9. Задужује се Комуналац а.д. Модрича да
појача активност око прања улица и
јавних површина.
10. Налаже се превозницима у јавном
превозу да појачају мјере хигијене у
виду додатног прања, чишћења и
дезинфекције превозних средстава.
11. Штаб ће и даље активно пратити развој
ситуације и у складу са тим
благовремено доносити закључке и
усмјеравати рад надлежних служби.
12. Овим Закључком престаје да важи
Закључак о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести
изазване вирусом корона (COVID-19) на

подручју општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 6/21).
13. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича.“
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 02-85-5/21
КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум: 09.04.2021.год Јовица Радуловић,с.р.
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САДРЖАЈ
I АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Закључак o обавезном спровођењу мјера за
спречавање ширења вируса корона (COVID19) на подручју општине Модрича.............1-2
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

