
 
     На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) и 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 15.05.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 ), 
доноси: 
 

Закључке 
 
1. Задужује се Начелник општине Козарска Дубица, да донесе нову Наредбу којом ће се 
ставити ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера на реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона(COVID 19) у општини Козарска Дубица број: 
01-140-2/16 од 08.05.2020. године.  
 
2. Стављањем ван снаге Наредбе о обавезном спровођењу мјера на реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом Корона (COVID 19) у општини Козарска Дубица број: 
01-140-2/16 од 08.05.2020. године, на територији општине Козарска Дубица 
примјењиваће се Закључци Републичког Штаба за ванредне ситуације који су на снази. 
Све мјере Републичког штаба за ванредне ситуације које ће бити даље увођене, биће 
обавезујуће и на територији наше општине. 
 
3. Сви грађани општине Козарска Дубица, дужни су да поштују мјере које прописује 
Републички штаб за ванредне ситуације, а свако непоштовање биће санкционисано од 
стране надлежних институција у складу са Законом. 
 
4. Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, ступањем на снагу овог 
Закључка, биће расформиран. 
 
5. Стручно-оперативни тим у саставу од једног представника: Цивилне заштите, 
Инспекције, Комуналне полиције, ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“, МУП-А, 
начелника општине Козарска Дубица и правника, биће задужен за даљу координацију и 
предузимање потребних мјера, када се за то јави потреба. 
 
6. Сви Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, ступањем на 
снагу овог Закључка, стављају се ван снаге. 
 
7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“ 
 
Број: 01-140-2/18-20 
Дана: 15.05. 2020. године       Комадант Штаба 
Козарска Дубица       Мр сци.др мед.Раденко Рељић 
 
 
 


