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ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о
организовању и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града
Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 13.10.2020.
године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора,
доноси сљедеће:

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора тренутно је регистровано 61 лице са позитивним тестом на нови
вирус корона . До сада се 220 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 21 лице је
преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији је 100 лица, а здравствени надзор је
престао за 2604 лица.
У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење ради лијечења лица са
позитивним тестом на вирус корона смјештено је 12 лица од којих су 7 лица из Приједора , 3 лица
из Новог Града и по једно лице из Козарске Дубице и Оштре Луке..
2. Дана 12.10.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.58-1/20
којим се до 02 11. 2020.године забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,што
укључује и окупљања као што су свадбе и слична организована окупљања. Овим закључком се до
02.11. 2020.године ограничава радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00
до 24.00 часова. До 02.11. 2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских
организација и спортиста искључиво без присутства публике .
3. Дана 12.10.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак о расподјели
прехрамбених намирница које се налазе у складишту Црвеног крста Републике Српске којим се
Градским и општинским организацијама Црвеног крста додјељује 1.599 пакета са прехрамбеним
намирницама. Овим закључком се Народној кухињи "Оптимисти" Приједор и "УГ Хљеб живота"
Приједор додјељују прехрамбени атрикли (брашно, уље и шећер).
4. Интензивно падање кише посљедња два дана на подручју града Приједора и сливног подручја
ријеке Сане узроковало је нагли раст водостаја ријека на подручју града Приједора тако да водостај
ријеке Сане која тренутно износи 385 цм. С обзиром на инзензитет падавина и на
хидрометеоролошка предвиђана очекује се даљи блажи раст водостаја водотока на подручју града
Приједора.
5. Градски штаб за ванредне ситуације ће и даље активно пратити развој ситуације у вези са
појавом и ширењем корона вируса и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке
и усмјеравати рад надлежних служби.
Наредбе , задужења и препоруке
1.Обавезују се сва правна лица, предузетници и физичка лица на подручју града Приједора да се у
потпуности придржавају мјера утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације
бр.58 - 1/20 од 12.10.2020. године уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "
Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање ширења ЦОВОИД 19 на радном
мјесту.
2. Градски штаб за ванредне ситуације апелује на становнике града Приједора да се придржавају
прописаних мјера за спречавање појаве и ширења новог вируса корона, а прије свега да одржавају
физичку дистанцу од 2 метра, носе заштитне маске, одржавају мјере личне хигијене, те да врше
редовно чишћење и дезинфекцију просторија у којима бораве и раде
3. Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да у сарадњи са
представницима Министарства унутрашњих послова и у складу са Инструкцијом Министарства
управе и локалне самоуправе интензивирају активности на вршењу контроле и надзора над
спровођењем мјера утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.58-1/20 од
12.10.2020.године.
4.Обавезује се Одсјек за цивилну заштиту и други субјекти заштите и спасавања на подручју града
Приједора да континуирано прате хидролошку ситуацију на подручју града Приједора и у случају
приближавања критичним нивоима водостаја и опасности појаве поплаве предузму мјере
предвиђене плановима за заштиту од поплава на подручју града Приједора
За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна

друштва , јавне установе и институције на подручју града Приједора.
Број: 02-сл-83/20
Датум: 13.10.2020. године
КОМАНДАНТ
Миленко Ђаковић
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