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Датум: 10.05.2020.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 пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване
нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) у Републици Српскпј пд 05.05.2020. гпдине Републичкпг
штаба за ванредне ситуације, кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
ЗА ППСТЕПЕНП УБЛАЖАВАОЕ МЈЕРА - ЈАВНИ И МЕЂУГРАДСКИ ПРЕВПЗ СА
ПППУОЕНПШЋУ ДП 50% ПД ПУНПГ КАПАЦИТЕТА ВПЗИЛА
У сврху релаксације мјера кпје су на снази какп би се спријечилп или смаоилп пренпшеое
вируса SARS-CoV-2, неппхпдна је примјена дпле наведених мјера какп би се дјелатнпсти и
привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.
1. Ппчев пд 11.05.2020.гпдине /ппнедјељак/ Аутпбуска станица ,,Аутпхерц" Спкплац мпже
ппчети са радпм уз ппштиваое прпписаних мјера. Раднп вријеме ће зависити пд трајаоа
пплицијскпг часа тј. перипда забране кретаоа за све грађане, али и пд пптреба грађана
птвараоем разних дјелатнпсти и привреде кпји јавни превпз кпристе за пдлазак на ппсап. У
вријеме трајаоа пвпг пграничеоа, раднп вријеме треба да буде усклађенп са дпзвпљеним
радним временпм тргпвинских, занатских и привредних субјеката.
2.Обавезнп је кпришћеое маске и рукавица за впзача,
3. Путници су у пбавези да нпсе маске,
4. Преппручује се ппстава физичке баријере између впзачкпг мјеста и путника (пд плексигласа
или сличнп), а акп тп није мпгуће, први ред сједала иза впзача неће се кпристити за превпз
путника, у изузетним случајевима впзачи мпгу кпристити и визир
5. Улазак у аутпбус на једна врата, а излазак искључивп на друга
6. Брпј и расппред путника у сједалима је такав да пмпгућава прпписани размак између оих
(1,5-2м). Преппручује се да путници сједе у пба реда дп прпзпра наизмјеничнп са једним
празним сједалпм између. Преппручује се извршити маркираое мјеста за сједеое.
7. Обавезна дезинфекција впзила у складу са преппрукпм Института за јавнп здравствп
Републике Српске.
8. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Одјељеое за инспекцијске ппслпве Града
Истпчнп Сарајевп и Кпмунална пплиција Општине Спкплац, а у случају неппштпваое исте
предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих надлежнпсти.

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

9. Пва наредба ступа на снагу дана 11.05.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј weб страници Општине
Спкплац.

КО МА Н ДАН Т Ш Т АБА З А ВАН РЕ ДНЕ С И ТУ АЦ И ЈЕ
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