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Број:02-020-48/20

  

Дана,08.05.2020 године

  

На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“бр.121/12 и 46/1), члана 43.Закона о заштити становништва од заразних
болести ( „Службени гласник РС“ 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Берковићи (
„Службени гласник општине Берковићи“ бр.2/17), а у вези са Закључком о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVI
D 19) 
у Републици Српској број 32-1/20 од 08.05.2020 године, Општински штаб за ванредне
ситуације општине Берковићи на сједници одржаној дана 08.05.2020 године донио је
следећи:

      

  

  

ЗАКЉУЧАК

  

Обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
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корона (COVID 19) у Општини Берковићи

  

Члан 1.

  

У циљу превенције ширења вируса корона (COVID 19) на територији општине Берковићи
у периоду од 08.05.2020 до 25.05.2020 године примјењиваће се све предвиђене мјере
прописане Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона ( C
OVID 19) 
у Републици Српској број 32-1/20.

  

Члан 2. 

  

Мјере прописане Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у Републици Српској број 32-1/20 не
односе се на рад Јавних установа Дјечији вртић „Света Новомученица Милица-Дете“ и
Спортска дворана „Берковићи“.

  

Почетак рада установа из претходног става одлаже се до даљњег.

  

  

Члан 3.

  

Свим физичким и правним лицима на које се односи овај Закључак налаже се обавезно
поштовање мјера и упутстава Института за Јавно здравство Републике Српске.

  

Члан 4.
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Све претходне наредбе штаба за ванредне ситуације општине Берковићи стављају се
ван снаге.

  

Члан 5.

  

Овај Закључак ступа на снагу одмах, а исти ће се објавити у Службеном Гласнику
општине Берковићи.

  

  

                                                                                                                                НАЧЕЛНИК:

  

                                                                                                                           

  

                                                                                                                          Ненад Абрамовић
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