
Република Србија  

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

 Штаб за ванредне ситуације општине Сокобања 

 Број: 217-24/20  

Датум: 29.05.2020. године 

 С О К О Б А Њ А  

Штаб за ванредне ситуације општине Сокобања, у циљу предузимања оперативних 

мера на спречавању ширења вируса COVID – 19 на територији општине Сокобања на 

ванредној седници одржаној 29.05.2020. године, донео је следеће 

 

НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧКЕ 

 

1. Налаже се Дому здравља у Сокобањи да свој рад организује у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и да задржи највећи степен приправности, 

а у циљу спречавању ширења вируса COVID – 19 на територији општине 

Сокобања. 

2. Налаже се инспекцијским службама општине Сокобања да појачају 

инспекцијски надзор над субјектима који обављају угоститељску делатност, а у 

циљу контроле примене мера Кризног Штаба за сузбијање заразне болести 

COVID – 19  у циљу  спречавања ширења вируса COVID – 19 на територији 

општине Сокобања. 

3. Усваја се Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Сокобања 

за 2020. годину. 

4. Престаје да важи тачка 2 Закључка Штаба за ванредне ситуације општине 

Сокобања од 16.03.2020. године број 217-14/2020. Налаже се ПУ „Буцко“ 

Сокобања да свој рад организује у складу са препорукама и инструкцијама 

Кризног Штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19  и надлежних 

министарстава. 

5. Налаже се успостављање се јавног превоза на територији општине Сокобања, 

према текућем плану превоза, уз поштовање свих прописаних мера Кризног 

Штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19  . 

6. Налаже се ЈКП“Напредак“ Сокобања да изврши припреме за одржавање вашара 

у Сокобањи, дана 03.06.2020. године. Вашар ће бити одржан уколико 

Републички Штаб за ванредне ситуације дозволи окупљање више од 1000 људи 

на једном месту, уз поштовање свих прописаних мера Кризног Штаба за 

сузбијање заразне болести COVID – 19  . ЈКП“Напредак“ Сокобања је задужено 

за спровођење поменутих мера. 



7. Налаже се ЈП „Зеленило Сокобања“ да настави са дезинфекцијом јавних 

установа на територији општине Сокобања, према сопственом плану. 

8. Ови  закључци и наредбе ступају на снагу одмах, без одлагања.  

 

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА  

    Исидор Крстић с.р 


