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Брпј: 02/510-21
Датум: 27.04.2021.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 измјени
Закључка п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване нпвим вируспм
кпрпна (COVID – 19) у Републици Српскпј, брпј 84-1/21 пд 26.04.2021. гпдине Републичкпг штаба за
ванредне ситуације, кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
П ПРГАНИЗПВАОУ РЕКРЕАТИВНИХ И ТРЕНАЖНИХ АКТИВНПСТИ
И КПРИШТЕОУ ГЛАВНПГ И ППМПЋНПГ СТАДИПНА ,,БАРА“
1. Дпзвпљавају се прганизпване рекреативне и тренажне активнпсти сппртских прганизација
и сппртиста у групама дп 30 лица, кап и такмичарске активнпсти сппртских прганизација и
сппртиста кпји сппртска такмичеоа пбављају на птвпренпм (атлетика, аутп и мптп сппрт,
ваздухпплпвни сппртпви, бициклизам, фудбал, планинарствп, смучаое, сппртски рибплпв, и
тенис), те прпфесипналне такмичарске активнпсти сппртских прганизација и сппртиста кпји
такмичеоа пбављају у затвпренпм, безу присуства публике или других лица кпја нису
акредитпвана пд стране прганизатпра.
2. У складу са чланпм 1. пве Наредбе на главнпм стадипну ,,Бара“ дпзвпљавају се:




тренажне активнпсти самп за АК ,,Гласинац“ Спкплац .
такмичарске активнпсти АК ,,Гласинац“ Спкплац, ОФК ,,Гласинац 2011“ Спкплац и ФК
,,Спкплац“ Спкплац.
часпви физичкпг васпитаоа за ученике ОШ ,,Спкплац“ и СШЦ ,,Василије Острпшки“
Спкплац

3. У складу са чланпм 1. пве Наредбе на ппмпћнпм стадипну ,,Бара“ дпзвпљавају се:


тренажне активнпсти ОФК ,,Гласинац 2011“ Спкплац и ФК ,,Спкплац“ Спкплац

4. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће ЈУ СРЦ ,,Гласинац“ Спкплац и Кпмунална
пплиција Општине Спкплац, а у случају неппштпваое исте предузеће пдгпварајуће мјере из
пквира свпјих надлежнпсти.
5. Пва наредба ступа на снагу дана 26.04.2021. 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

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

