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

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

Брпј: 02-510-102
Датум: 07.10.2020. гпдине
На пснпву шлана 45.т. б), г) и з) Закпна п защтити и спасаваоу у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске„ брпј: 121/12 и 46/117), шлана 43.
Закпна п защтити станпвнищтва пд заразних бплести („Службени гласник Републике
Српске„ брпј: 90/17), шлана 59.и 82. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске„ брпј: 97/16, 36/19), шлана 30. и шлана 67. Статута Опщтине Спкплац
(„Службене нпвине града Истпшнп Сарајевп“ брпј: 17/17 и 33/17), Одлуке п
прпглащеоу ванредне ситуације у Републици Српскпј („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 25/20) и Закљушка Републишкпг щтаба за ванредне ситуације, брпј:561/20 пд 21.09.2020. гпдине, кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације,
дпнпси:

НАРЕДБУ
п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване
нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) на ппдручју ппштине Спкплац

1. У циљу превенције щиреоа кпрпна SARS - COV-2 и COVID-19 бплести на теритприји
ппщтине Спкплац и защтите и спасаваоа станпвнищтва забраоују се сва јавна
пкупљаоа у групама већим пд 50 лица, щтп укљушује и пкупљаоа кап щтп су свадбе,
сахране и слишна прганизпвана пкупљаоа.
2. Огранишава се раднп вријеме угпститељским пбјектима за исхрану и пиће пд 06:00
дп 24:00 шаса.
3. Пружаое угпститељских услуга исхране и пића на нашин регулисан ташкпм 2. пве
наредбе пднпси се и на угпститељске пбјекте за смјещтај кап и свадбене салпне.
4. Свим угпститељским пбјектима дпзвпљава се се пгранизација журки, музике уживп
и ди-чејева, уз ппщтпваое свих епидемиплпщких мјера кпје је прпписап ЈЗУ „Институт
за јавнп здравствп Републике Српске“, (,,Службени гласник Републике Српске", брпј:
11/15).
5. На улазу у пбјекат ппставити пбавјещтеое п укупнпм брпју лица кпја мпгу бправити у
пбјекту у пднпсу на оегпву ппврщину.
6. Субјекти кпји пбављају ппменуте дјелатнпсти дужни су сампсталнп пбављати
дезинфекцију ппслпвних прпстприја у складу са упутствпм ЈЗУ „Институт за јавнп
здравствп Републике Српске“.

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

7. Надзпр над спрпвпђеоем пве наредбе врщиће Министарствп унутращљих ппслпва Пплицијска управа Града Истпшнп Сарајевп – ПС Спкплац, Одјељеое за инспекцијске
ппслпве Града Истпшнп Сарајевп, Кпмунална пплиција Опщтине Спкплац, а у слушају
неппщтпваоа исте предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих надлежнпсти.
8. Ова наредба ступа на снагу дана 07.10.2020 гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпшнп Сарајевп“ и на званишнпј web страници Опщтине
Спкплац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

