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Брпј: 02/510-8
Датум: 19.05.2021.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, брпј 86-1/21 пд 19.05.2021. гпдине
Републичкпг штаба за ванредне ситуације, 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 спречаваоа ширеоа вируса кпрпна SARS-CoV-2 и COVID-19 бплести на теритприји
Општине Спкплац и заштите и спасаваоа станпвништва пд 20.05.2021. дп 07.06.2021.
гпдине забраоују се:
 сва јавна пкупљаоа у групама већим пд 100 лица;
 сва приватна пкупљаоа у групама већим пд 50 лица (свадбе, крштеоа, рпђендани,
прпславе и други ппрпдични скуппви сличне прирпде);
 прганизација и извпђеое музике уживп у затвпренпм дијелу угпститељскпг пбјекта
2. Од 20.05.2021. дп 07.06.2021.гпдине пграничава се раднп вријеме у перипду пд 06.00 дп
24.00 часа:
 свим врстама– рад угпститељским пбјектима за исхрану и пиће без пбзира да ли
ппслују сампсталнп или у пквиру других пбјеката у кпјима се пбавља привредна
дјелатнпст (бензинске пумпне станице и др.)
 рад приређивачима игара на срећу (кладипнице, аутпмат клубпви, казина, тпмбпле и
др.)
3. Од 20.05.2021. дп 07.06.2021.гпдине у перипду пд 24.00 дп 06.00 часпва драгстпри мпгу
радити искључивп путем шалтерске прпдаје.
4. Од 21.05.2021.гпдине дпзвпљава се прганизација и извпђеое музике уживп у
угпститељским пбјектима за смјештај, исхрану и пиће у прпстпру за услуживаое на
птвпренпм (љетна башта, тераса, врт), кап и на птвпренпм прпстпру уз стрпгп придржаваое
мјера прпписаних пд стране ЈЗУ ,,Институт за јавнп здравствп Републике Српске“.
5. Од 21.05.2021. дп 07.06.2021.гпдине, а изузетнп пд тачке 1. ппдтачке 1 пве Наредбе,
дпзвпљавају се такмичарске активнпсти сппртских прганизација и сппртиста уз присуствп
публике и уз стрпгп придржаваое мјера прпписаних пд стране ,,Институт за јавнп
здравствп Републике Српске“.
E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

6. Дпзвпљене активнпсти из пве наредбе спрпвпде се уз пуну пдгпвпрнпст прганизатпра уз
стрпгп прпвпђеое мјера прпписаних пд стране ,,Институт за јавнп здравствп Републике
Српске“.
7. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Министарствп унутрашоих ппслпва –
Пплицијска управа града Истпчнп Сарајевп – ПС Спкплац, Одјељеое за инспекцијске
ппслпве града Истпчнп Сарајевп, Кпмунална пплиција Општине Спкплац.
8. Ова Наредба ступа на снагу дана 20.05.2021. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
``Службеним нпвинама града Истпчнп Сарајевп`` и на ппрталу ,,Спкплац-срце Рпманије“.

КОМАНДАНТ ШТАБ А ЗА ВАНР Е ДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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