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Брпј: 02-510-100
Датум: 18.08.2020. 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 са 52.
Сједнице, пд 17.08.2020. гпдине, кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације,
дпнпси:

НАРЕДБУ
п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване
нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) наппдручју ппштине Спкплац
1. У циљу превенције щиреоа кпрпна SARS - COV-2 и COVID-19 бплести на теритприји
ппщтине Спкплац и защтите и спасаваоа станпвнищтва дп 31. августа 2020. гпдине
забраоују се сва јавна пкупљаоа у групама већим пд 50 лица.
2. Дп 31. августа 2020. гпдине пгранишава 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.
4. Дп 31. августа 2020. гпдине свим угпститељским пбјектима забраоује се
пгранизација журки, музике уживп и ди-чејева.
5. Дп 31. августа 2020. гпдине дпзвпљавају се такмишарске активнпсти сппртских
прганизација и сппртиста искљушивп без присуства публике, уз ппщтпваое свих
епидемиплпщких мјера кпје је прпписап Институт за јавнп здравствп Републике
Српске, (,,Службени гласник Републике Српске", брпј: 11/15) и Закпнпм п защтити
станпвнищтва пд заразних бплести.
6. На птвпренпм прпстпру пбавезнп је кприщтеое защтитне маске укпликп није мпгуће
пдржавати физишку дистанцу пд два метра, а у складу са упутствпм Института за јавнп
здравствп Републике Српске за кприщтеое защтитне маске на птвпренпм прпстпру.
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7. Дп 31. августа 2020. гпдине, а за вријеме пдржаваоа тренинга на стадипну ,,Бара“ и
у сппртскпј двпрани ,,Спкплац“ није дпзвпљен улаз рекреативцима, рпдитељима и
ппсјетипцима.
8.Субјекти кпјима је дпзвпљенп пбављаое дјелатнпсти дужни су исту прганизпвати уз
пбавезнп предузимаое мјера прпписаних Упутствпм ЈЗУ „Институт за јавнп здравствп
Републике Српске“ за спријешаваое ппјаве и щиреоа COVID – 19 бплести на раднпм
мјесту.
9. Надзпр над спрпвпђеоем пве наредбе врщиће Одјељеое за инспекцијске ппслпве
Града Истпшнп Сарајевп, Кпмунална пплиција Опщтине Спкплац и ЈУ СРЦ ,,Гласинац"
Спкплац, а у слушају неппщтпваоа исте предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих
надлежнпсти.
10. Ова наредба ступа на снагу дана 18.08.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена
у „Службеним нпвинама Града Истпшнп Сарајевп“ и на званишнпј web страници
Опщтине Спкплац.

КОМАНДАНТ ШТ АБ А ЗА ВАНР Е ДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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