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На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“бр.121/12 и 46/1), члана 43.Закона о заштити становништва од заразних
болести ( „Службени гласник РС“ 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Берковићи (
„Службени гласник општине Берковићи“ бр.2/17), а на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, Начелник општине Берковићи 

  

д о н о с и :

      

  

НАРЕДБУ

  

Члан 1.

  

Поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу спровођења
мјера и сузбијања заразних болести те заштите и спашавања становништва, Начелник
општине Берковићи донио је сљедеће забране и ограничења које ступају на снагу одмах:

  

1.Забрањују се окупљања на свим јавним мјестима на подручју општине Берковићи 
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2.Забрањује се рад ЈУ „Берковићи спорт“

  

3.Забрањује се рад ЈУ „Дјечији вртић Света новомученица Милица-Дете“ у Берковићима

  

4.Ограничава се радно вријеме угоститељских објеката до 20 часова и забрањује
извођење свих музичких садржаја уживо у истим на подручју општине Берковићи

  

5.Радно вријеме трговачких и занатских радњи ограничава се до 20 часова

  

6.Радно вријеме спортских кладионица ограничава се до 18 часова

  

Овом наредбом не ограничава се рад апотека и бензинске пумпе (забрањена продаја
алкохолних пића на бензинској пумпи послије 20 часова) 

  

7.Особе које су допутовале из иностранства да се одмах јаве ЈЗУ Дому здравња „Др
Миленко Муратовић“ Берковићи позивом на бројеве 059/860-117 и 065/849-965

  

Препоручује се свим грађанима општине Берковићи да предузму све потребне санитарно
хигијенске мјере у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике
Српске.
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  Члан 2.   Налаже се спровођење дезинфекције свих јавних објеката и јавних површина.  Правно лице, предузетик или физичко лице које обавља пословну дјелатност дужно једа у континуитету спроводи све препоручрене мјере Института за јавно здраствоРепублике Српске у погледу дезинфекције властитих објкеката, површина и средставапревоза.  Члан 3.  Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Одјељење за општу управу општинеБерковићи у сарадњи са Полицијском станицом Берковићи и Републичким инспекцијскиморганима.  Члан 4.  Ова Наредба ступа на снагу одмах, а иста ће се објавити у Службеном Гласнику општинеБерковићи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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