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

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

Датум: 23.02.2021. гпдине
На пснпву члана 45.т. б), г) и з) 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 и 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Спкплац
(„Службене нпвине града Истпчнп Сарајевп“ брпј: 17/17 и 33/17), Одлуке п
прпглашеоу ванредне ситуације у Републици Српскпј („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 25/20) и Закључка Републичкпг штаба за ванредне ситуације, брпј: 681/21 пд 22.02.2021. гпдине, кпмандант 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 кпрпна SARS-CпV-2 и COVID-19 бплести на теритприји
Општине Спкплац и заштите и спасаваоа станпвништва дп 05.03.2021. гпдине
забраоују се:
1) сва јавна пкупљаоа у групама већим пд 50 лица,
2) сва приватна пкупљаоа у групама већим пд 10 лица (Нпва гпдина, свадбе,
крштеоа, рпђендани, прпславе и други ппрпдични скуппви сличне прирпде).
2. Обавезују се грађани да:
1) на птвпренпм и у затвпренпм прпстпру нпсе заштитну маску (прекривена уста,
нпс и брада) и придржавају се заштитне мјере физичкпг растпјаоа пд два
метра,
2) у затвпреним прпстпријама да се, ппред нпшеоа заштитне маске и пдржаваоа
физичкпг растпјаоа пд два метра, придржавају упутстава Института за јавнп
здравствп Републике Српске за бправак у затвпренпм прпстпру, у зависнпсти пд
дјелатнпсти кпја се пбавља.
3. Изузетнп пд ппдтачке 1) тачке 2. пбавезе нпшеоа заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа пд 7 гпдина живпта,
2) лица са ппсебним пптребама кпја не мпгу скинути маску без ппмпћи других,
3) лица кпје пбављају физичку сппртску и рекреативну активнпст у пквиру
сппртских пбјеката.
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4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица кпји у директнпм кпнтакту
пружају услуге грађенима да:
1)
2)
3)
4)

услуге пружају заштићени маскпм,
пбавезнп спрпвпде мјере дезинфекције,
пбезбиједе маске грађанима кпји кпристе оихпве услуге
придржавају се упутстава Института за јавнп здравствп Републике Српске за
прганизпваое рада у зависнпсти пд дјелатнпсти кпју пбављају.

5. Од 01.03.2021. гпдине дпзвпљава се прганизација музике уживп у угпститељским
пбјектима за смјештај, исхрану и пиће уз ппштпваое свих епидемиплпшких мјера кпје
је прпписап ЈЗУ Институт за јавнп здравствп Републике Српске.
6. Дп 05.03.2021. гпдине пграничава се раднп вријеме у перипду пд 06:00 дп 22:00
часа свим врстама угпститељских пбјеката за исхрану и пиће без пбзира да ли ппслују
сампсталнп или у пквиру других пбјеката у кпјима се пбавља привредна дјелатнпст
(бензинске пумпе, пбјекти за смјештај и др.)
7. Дп 05.03.2021. гпдине пграничава се раднп вријеме у перипду пд 06:00 дп 22:00
часа свим приређивачима игара на срећу (кладипнице, аутпмат клубпви, казина,
тпмбпле и др.).
8. Дп 05.03.2021. гпдине, у перипду пд 22:00 дп 06:00 часпва, драгстпри мпгу радити
искључивп путем шалтерске прпдаје.
9. Дп 05.03.2021. гпдине дпзвпљавају се такмичарске активнпсти сппртских
прганизација и сппртиста искључивп без присуства публике, уз ппштпваое свих
епидемиплпшких мјера кпје је прпписап ЈЗУ „Институт за јавнп здравствп Републике
Српске“.
10. Субјекти кпји пбављају регистрпвану дјелатнпст дужни су да услпве за пбављаое
дјелатнпсти прилагпде мјерама приписаним пд стране ЈЗУ „Институт за јавнп здравствп
Републике Српске“ за спречаваое ппјаве и ширеоа COVID-19 бплести на раднпм
мјесту.
11. Субјекти кпји пбављају регистрпвану дјелатнпст дужни су:
1) прганизпвати свпј рад уз примјену прпписаних епидемиплпшких мјера пд
стране ЈЗУ „Институт за јавнп здравствп Републике Српске“ са ппсебнпм
пажопм на пграничеое брпја лица у пбјекту у зависнпсти пд ппвршине
прпстпра и уз пбавезнп ппштпваое прпписане физичке дистанце и
2) на улазу у пбјекат ппставити пбавјештеое п укупнпм брпју лица кпја мпгу
бправити у пднпсу на оегпву ппвршину.
12. Субјекти кпји пбављају регистрпвану дјелатнпст дужни су сампсталнп пбављати
дезинфекцију ппслпвних прпстприја у складу са упутствпм ЈЗУ „Институт за јавнп
здравствп Републике Српске“.
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13. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Министарствп унутрашоих ппслпва
– Пплицијска управа Града Истпчнп Сарајевп – ПЈ Спкплац, Одјељеое за инспекцијске
ппслпве Града Истпчнп Сарајевп, Кпмунална пплиција Општине Спкплац.
14. Неппштпваое мјера забране из тачке 1., 2., 5., 6. 7. 8. и 9. пве Наредбе
санкципнисаће се у складу са Закпнпм п јавнпм реду и миру („Службени гласник
Републике Српске“ брпј 11/15) и Закпнпм п заштити станпвништва пд заразних бплести
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 90/17, 42/20 и 98/20).
14. Ова наредба ступа на снагу дана 23.02.2021. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена
у „Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј веб страници
Општине Спкплац.

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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