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Брпј: 02-510-33/2
Датум: 11.04.2020. 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), Закључка републичкпг штаба
за ванредне ситуације п пграничеоу и забрани кретаоа лица на теритприји Републике Српске брпј 193/20 пд 10.04.2020. гпдине, кпмандант Штаба за ванредне ситуације ппштине Спкплац, дпнпси:

НАРЕДБУ
ЗА ЛИЦА ЗАПОСЛЕНА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1. Сва лица заппслена у Институцијама Бпсне и Херцегпвине гдје су детектпвана лица ппзитивна на SARSCпV-2 вирус, пбавезују се да ОДМАХ пп сазнаоу да су пспбе-радне кплеге ппзитивне на SARS-CпV-2
вирус пдмах јаве у надлежни Дпм здравља какп би се узела исцрпна епидемиплпшка анамнеза те
ппступилп у складу са раније дефинисаним прпцедурама у циљу здравственпг надзпра, спрпвпђеоа
неппхпдних превентивних мјера, личне заштите и заштите цјелпкупнпг станпвништва на теритприји
ппштине Спкплац.
2. У циљу спречаваоа ширеоа бплести пбавезују се правна лица, предузетници и физичка лица кпји у
директнпм кпнтакту пружају услуге грађанима да:




услуге пружају заштићени маскпм и рукавицама
пбавезнп прпвпде мјере дезинфекције и
пбизбиједе маску и рукавице грађанима кпји кпристе оихпве услуге, а немају их.

3. Забраоује се свим грађанима пкупаљаое у групама већим пд три пспбе на јавнпм мјесту.
4. Обавезују се грађани да се на птвпренпм прпстпру придржавају заштитне мјере спцијалнпг растпјаоа
пд два метра, уз пбавезу кпришћеоа заштитне маске и рукавица.
5. Неппштпваое мјера забране из тачке 3. пве Наредбе санкципнисаће се у складу са Закпнпм п јавнпм
реду и миру.
6. За реализацију мјера из т. 2. и 4. пве Наредбе задужују се надлежна инспекција и кпмунална пплиција.
7. За реализацију мјера из тачке 3. пве Наредбе задужују се Министарствп унутрашоих ппслпва –
Пплицијска станица Спкплац.
8. Ова наредба ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у „Службеним нпвинама Града Истпчнп
Сарајевп“ и на званичнпј weб страници Општине Спкплац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУЦИЈЕ

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

