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Датум: 20.03.2020. 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, кпмандант Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
П ЧИШЋЕОУ И ДЕЗИНФЕКЦИЈИ СТУБИШТА И ПРПЛАЗА СТАМБЕНП – ППСЛПВНИХ
ПБЈЕКАТА, ЈАВНИХ ППВРШИНА И ДВПРИШТА НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ СПКПЛАЦ

I
У циљу прпвпђеоа превентивних мјера за спречаваое и сузбијаое заразних бплести ,
те заштите и спасаваоа станпвништва, свим станпвницима Општине Спкплац, налаже
се:
- чишћеое и дезинфекција стубишта, ппдрума и прплаза између стамбенп – ппслпвних
пбјеката,
- чишћеое и дезинфекција прпстпра у кругу предузећа, устанпва, шкпла, бплница,
кплективних смјештаја и других ппвршина,
- чишћеое и дезинфекција кућних двпришта.

II
Прикупљени птпадни материјал припремити за пдвпз и изнијети ппред кпнтејнера или
на за тп ппгпднп мјестп какп би се се мпгап извршити несметани пдвпз пд стране
надлежнпг Јавнп кпмуналнпг предузећа „Спкплац“ Спкплац.

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

III
Забраоује се паљеое прикупљенпг птпаднпг материјала.
Лица кпја врше прпљетнп чишћеое свпјих приватних парцела (оива, ливада) у случају
паљеоа истих дужна су се јавити Прпфесипналнпј ватрпгаснпј јединици Града Истпчнп
Сарајевп – ватрпгаснп пдјељеое Спкплац, ради пбезбјеђеоа ппменутих ппвршина те
спречаваое ппјаве и ширеоа ппжара.
IV

У складу са тренутнпм ситуацијпм а у циљу заштите станпвништва пд заразних бплети,
налаже се Јавнп кпмуналнпм предузећу „Спкплац“ Спкплац, да ппред редпвнпг
Прпграма пдвпжеоа прикупљенпг птпаднпг материјала ппменуте активнпсти
предузима и чешће пп указанпј пптреби.
V

Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Кпмунална пплиција Општине Спкплац,
а у случају неппштпваоа исте предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих
надлежнпсти.
VI
Ова наредба ступа на снагу дана 20.03.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј weб страници Општине
Спкплац.
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУЦИЈЕ
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