РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА СОКОЛАЦ
НАЧЕЛНИК
Адреса:
Телефон:
Факс:

Гласиначка 13, 71350 Спкплац
Бпсна и Херцегпвина, Република Српска
Централа: + 387 (0) 57 448 056
Мпбилни: + 387 (0) 65 583 017
+ 387 (0) 57 448 056

Брпј: 02-510-46
Датум: 16.04.2020. гпдине
На пснпву члана 22. Закпна п заштити и спасаваоу у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске „ брпј 121/12 и 46/117), члана 43. Закпна п заштити
станпвништва пд заразних бплести („Службени гласник Републике Српске „ брпј 90/17),
члана 59. и 82. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске „ брпј
97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Спкплац („Службене нпвине града
Истпчнп Сарајевп“ брпј: 17/17 и 33/17) и Закључка п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за
реагпваое на ппјаву бплести изазване нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) у Републици
Српскпј пд 18.03.2020. гпдине Републичкпг штаба за ванредне ситуације, кпмадант
Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
О ЗАБРАНИ КРЕТАЊА У ДАНЕ ВАСКРСА
1. У циљу прпвпђеоа превентивних мјера за спречаваое и сузбијаое заразних бплести, те
заштите и спасаваоа станпвништва, наређује се забрана кретаоа:
 пд петка 17.04.2020. гпдине у 15.00 часпва дп субпте 18.04.2020. гпдине у 05.00 часпва, и
 пд субпте 18.04.2020. гпдине у 15.00 часпва дп ппнедељка 20.04.2020. гпдине у 05.00
часпва.
2. Забрана из члана 1. пве Наредбе не пднпси се на:
 здравствене раднике кпји су на задатку,
 лица кпјима је непдлпжнп пптребна здравствена ппмпћ,
 припаднике Пплицијске управе Истпчнп Сарајевп - Пплицијскe станицe Спкплац, кпји су на
задатку,
 друге припаднике агенција за прпвпђеое закпна и прганизација кпјe врше јавна пвлашћеоа,
кпји су на задатку,
 лица кпјима ппслпдавац изда пптврду п пптреби кретаоа збпг несметанпг пбављаоа прпцеса
радa,
 лица кпјима Пплицијска управа Истпчнп Сарајевп – Пплицијска станица Спкплац изда дпзвплу
за кретаое,
 на дпмаће и стране превпзнике кпји врше превпз ствари у друмскпм сапбраћају уз
предпчаваое дпказа п вршеоу превпза (пптврда п пптреби кретаоа, пптврда п ангажпваоу
впзача, међунарпдни тпварни лист-СМР, птпремница, путни налпг).
3. За реализацију пве Наредбе задужује се Пплицијска управа Истпчнп Carajevo – Пплицијска
станица Спкплац .
4. Ова наредба ступа на снагу дана 16.04.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј weб страници Општине Спкплац.

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

