
 
     На основу члана 45. 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 Репубике Српске“, 
број: 90/17), Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, на сједници 
одржаној дана 05.05.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , 
доноси: 
 

Закључке 
 
1. Предлаже се да Начелник општине донесе Одлуку о субвенцији комуналне таксе на 
истакнуту фирму оним привредним субјектима којима је био забрањен рад Наредбом 
Начелника општине, а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Козарска 
Дубица и то за календарску 2020. годину, у износу од 100%, те да се привредни 
субјекти, закупци општинских пословних простора,  као и привредни субјекти, 
корисници јавних површина, којима је био забрањен рад, ослободе закупнине за 
календарску 2020. годину. 
2. Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица да врши дезинфекцију 
раније одређених површина са већ обезбјеђеним дезинфекционим средствима једном седмично 
и то сриједом од 20,00 часова, те да се поред дезинфекције улаза, врши и дезинфекција 
комплетних зграда. 
3.Задужују се Одјељење за стамбено-комуналне послове, Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности и Одјељење за привреду и пољопривреду да разраде систем мјера под 
којим би се угоститељским објектима и фризерским салонима, у наредном периоду могао 
дозволити рад. 
4. Задужује се ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“, да организују распоред дежурства апотека, 
како би се у вријеме када апотеке не раде, могло обезбједити континуирано снабдјевање 
лијековима и медицинским средствима у складу са потребама јединице локалне самоуправе. 
5. Остају на снази сви ранији Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Козарска 
Дубица, и Наредба број:01-140-2/13-20 од 29.04.2020. године, изузев дијела који се односи на 
дезинфекцију површина, а који ће се вршити на начин одређен овим Закључком. 
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“ 
 
Број: 01-140-2/14-20  
Дана: 05.05. 2020. године             Комадант Штаба 
Козарска Дубица              Мр сци.др мед. Раденко Рељић       
 
 
 


