
 
     На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/11) члана 43. Закона о 
заштити становништва од  заразних болести („Службени гласник Репубике Српске“, 
број: 90/17), Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, на сједници 
одржаној дана 03.04.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , 
доноси: 
 

Закључке 
 
1.Задужује се Начелник општине, да измјени и допуни наредбу број 01-140-2/4-20 од 
23.03.2020. године, која ће бити усаглашена са Закључцима Републичког штаба за 
ванредне ситуације број:11-2/20 од 30.03.2020. године, уз могућност прописивања 
рестриктивнијих мјера од оних којих су дефинисани Закључцима, имајући у виду 
епидемиолошку ситуацију на подручју општине Козарска Дубица. 
2. Задужују се ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ и одговорни Тим за управљање 
карантином, да утврде кућни ред и правила понашања лица у карантину, истакну га на 
видљивом мјесту, како би сваки појединац који се спроведе у карантин, могао да 
поштује прописана правила, а све у циљу заштите њиховог личног и здравља лица са 
којима долазе у контакт. 
3. Задужује се Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, да упути допис 
Републичком штабу за ванредне ситуације и Републичкој управи за цивилне послове, 
како би их упознали са проблемом смјештаја лица у карантину, обзиром на недостатак 
и простора и кревета,а све већи прилив лица са границе, који се посебно очекује пред 
наступајуће празнике. 
4. Препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и одговорним лицима у 
банкама да у периоду од 07 до 10 часова, уторком и петком, а у циљу заштите лица са 
навршених 65 и више година живота и спречавања ширења болести изазване вирусом 
корона (COVID -19), пружају услуге искључиво тим лицима, водећи рачуна о мјерама 
заштите које се односе на дезинфекцију, растојање и боравак лица у затвореном 
простору, а млађима од 65. се препоручује да у том периоду не обављају куповину и 
послове у банкама. Дозвољава се кретање лицима старости до 75 година, у сеоским 
подручјима ради обављања пољопривревдних послова, а лицима која имају рјешење о 
регистрацији пчелињака издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, дозвољено је кретање од мјеста становања до пчелињака, према 
Закључцима Реубличког штаба од 30.03.2020. године. 
5. Договорити детаље око комуникације између Одсјека за инспекцијске послове, 
МУП-а, Одсјека за цивилну заштиту и ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“, како би се 
послови око спровођења, прихватања и његе лица у карантину одвијала лакше и брже. 
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“ 
 
Број: 01-140-2/10-20  
Дана: 03.04. 2020. године             Комадант Штаба 
Козарска Дубица              Мр сци.др мед. Раденко Рељић       
 
 
 


