
 

Препоруке за одржавање културних манифестација и фестивала на отвореном 

 

 
Приликом одржавања културних манифестација и фестивала на отвореном потребно је 

придржавати се сљедећих препорука: 

 Подстицати оn-line продају улазница. У случају потребе за благајнама и физичком 

продајом улазница препоручује се постављање заштитне преграде између благајника и 

посјетиоца,  

 На улазу у простор гдје се одржава манифестација/фестивал обезбиједити дозаторе са 

средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола, 

 На улазу у простор неопходно је поставити јасне и видљиве поруке о начину поступања 
у простору гдје се одржава манифестација/фестивал и поштовању растојања физичке дистанце, 

 Контролисати улазак и излазак посјетилаца на начин да је могуће обезбиједити 
препоручену физичку дистанцу. Обезбиједити довољан број улаза/излаза, како би се смањиле 

гужве приликом уласка/изласка, 

 Особе које имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, 

респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, 

пролив, повраћање...) или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они 
који су били у контакту са особама са сумњом на COVID-19 или особама са потврђеном COVID-

19 инфекцијом не смију присуствовати овим манифестацијама/фестивалима, 

 За организацију манифестације/фестивала у складу са важећим мјерама, одговоран је 

организатор. Организатор одређује одговорно лице које се стара да се мјере за вријеме њиховог 

одржавања поштују, 

 Уколико догађај подразумијева сједење, сједећа мјеста у простору је потребно 
распоредити на начин да посјетиоци сједе на сваком другом сједишту (изузев особа које су 

дошле из истог домаћинства или скупа, када могу сједити на сусједним сједиштима). Између 

редова је потребно обезбиједити дистанцу од 1m. Ако се ради о сједећим мјестима која су 

фиксирана, потребно је јасно означити мјеста на која се може сједити у складу са наведеним 

распоредом. Максималан број посјетилаца на оваквим догађајима се одређује у складу са 

расположивим сједећим мјестима распоређених или означених на овај начин, 

 За догађаје код којих није предвиђено сједење, максимални број посјетилаца се одређује 

на начин да се осигура 10 m² по особи уз поштовање свих епидемиолошких мјера, 

 За вријеме трајања манифестације/фестивала, препоручује се одржавање физичке 
дистанце између посјетилаца који нису у уобичајеном контакту, 

 Између бине (простора за извођење концерата) и простора гдје посјетиоци сједе или 

стоје потребно је обезбиједити удаљеност од 4 m, 

 Бина (простор за извођење) треба да буде толике површине да се обезбиједи један 
извођач на 4m2, 

 Уколико се у оквиру манифестације/фестивала организује угоститељска дјелатност 
потребно је придржавати се препорука за угоститељске објекте. Препоруке за угоститељске 

објекте се могу наћи на сљедећем линку:  

https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Uputstvo%20za%20rad%20ugostiteljskih%20objekata,%2025.1..pdf  

 Прије и након организовања манифестације/фестивала потребно је извршити детаљно 

чишћење. 
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