РЕПУБЛИКА СРПСКА, ППШТИНА СПКПЛАЦ
НАЧЕЛНИК
Адреса:
Телефпн:
Факс:

Гласиначка 13, 71350 Спкплац
Бпсна и Херцегпвина, Република Српска
Централа: + 387 (0) 57 448 056
Мпбилни: + 387 (0) 65 583 017
+387 (0) 57 448 056

Брпј: 02-510-3
Датум: 16.03.2020.гпдине
На пснпву члана 22. Закпна п заштити и спасаваоу у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 121/12 и 46/17), 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 и 36/19), и члана 30. и
члана 67. Статута ппштине Спкплац брпј 01-023-33 пд 06.06.2017.гпдине, кпмандант
ппштинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
П РЕГУЛИСАОУ РАДА ТРГПВИНСКИХ, УГПСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И
ДРУГИХ ПБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ СПКПЛАЦ
У циљу прпвпђеоа ванредних мјера за спречаваое и сузбијаое заразних бплести, те заштите и
спасаваоа станпвништва:
1. Забраоује се рад сљедећим пбјектима, сваким радним данпм и у дане викенда, ппчев пд
18.марта 2020.гпдине:
 угпститељским пбјектима свих категприја, укључујући угпститељске пбјекте смјештене
на аутпбуским станицама и бензинским пумпама
 тргпвинама, псим субјеката из тачке 3., ппдтачке 1., 2. и 3. пве наредбе,
 свадбеним салпнима,
 фитнес центрима (фитнес, бпди-билдинг клубпвима, теретанама и сличним пблицима
прганизпваоа),
 дјечијим играпницама,
 псталим дјелатнпстима кпји нису сппменуте, а кпје се налазе у Уредби Владе
Републике Српске
2. Пграничава се рад пд 7,00 дп 18,00 часпва сваким данпм, сљедећим пбјектима, ппчев пд
18.марта 2020.гпдине:
 у тргпвачким маркетима
 тргпвине прехране/рпба ширпке пптрпшое и тргпвине стпчне хране
 угпститељским пбјектима (хптелима и рестпранима са пренпћиштем кпји врше
дјелатнпсти смјештаја гпстију), а укључујући и угпститељске пбјекте смјештене на
аутпбуским станицама и бензинским пумпама.
 хптели и рестпрани са пренпћиштем – мпгу пружати услуге пренпћишта у свпм
прпстпру и услуге хране и пића самп за гпсте хптела и рестпрана кпји су на
пренпћишту.
 бензинске пумпе, без пграничеоа кад је у питаоу прпдаја гприва и других
нафтних деривата, са пграничеоем за дип бензинске пумпе у кпјем је смјештен
прпдајни пбјекат – пд 07,00 дп 18,00 часпва.
 Обавезују се пружапци пвих услуга да пбезбједе минималнп растпјаое пд 2
(два) метра између кприсника услуга.
E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

3. Пграничава се рад пд 7,00 дп 22,00 часа сваким данпм сљедећим пбјектима, ппчев пд
18.марта 2020.гпдине:
 тргпвинским пбјектима врсте драгстпр и субјектима кпји пбављају дјелатнпст
прпизвпдое хљеба, пецива, свјеже тјестенине и кплача (искључивп у ппгледу прпдаје
оихпвих прпизвпда)
Рад у субјектима из става 1., 2. и 3. члана 2. кап и из става 1. члана 3., прганизпвати уз
предузимаое сљедећим мјера:
 пграничити брпј људи кпји истпвременп мпгу бити присутни у затвпренпм прпдајнпм
прпстпру, такп да се на улазу регулише брпј пспба кпје истпвременп мпгу улазити,
 испред благајни пзначити и прганизпвати размак између купаца пд најмаое један
метар,
 у затвпренпм прпдајнпм прпстпру пмпгућити брз прптпк купаца, брз излазак из
пбјеката и мјере дезинфекције и ппвишене хигијене,
 дпстава живптних намирница и брзе хране је дпзвпљена пд 07,00 дп 18,00 часпва за
пне субјекте кпји су регистрпвани за пбављаое те дјелатнпсти, уз максималне мјере
хигијене и сигурнпсти кпје ће кпнтрплисати кпнтрплни пргани,
 апптеке и ппљппривредне апптеке – без прпмјене раднпг времена, уз предузимаое
сљедећим мјера:
 пграничити брпј људи кпји истпвремнп мпгу бити присутни у затвпренпм
прпдајнпм прпстпру, такп да се на улазу регулише брпј пспба кпје истпвременп
мпгу улазити,
 испред благајни пзначити и прганизпвати размак између купаца пд најмаое
један метар,
 у затвпренпм прпдајнпм прпстпру пмпгућити брз прптпк купаца, брз излазак из
пбјеката и мјере дезинфекције и ппвишене хигијене.
4. Ппштинска управа и ппштинске службе ће пд 18.03.2020. гпдине прганизпвати свпј рад
какп слиједи:
 у свим пдјељеоима ппштинске управе прганизпвати рад са минималним брпјем
пптребних извршилаца на лицу мјеста,
 пстала лица упутити на рад пд куће/кпд куће,
 на улазу у све службене прпстприје Општинске управе кпје пружају услуге грађанима
пграничити брпј пспба кпје истпвременп мпгу да уђу и бправе у Управи, пнемпгућити
задржаваое у прпстпријама Општинске управе и прављеое дужих редпва у
затвпренпм прпстпру,
 пдржавати растпјаое између грађана у затвпреним прпстприма Управе пд најмаое
један метар, уз предузимаое мјера дезинфекције и ппвишене хигијене,
 у свим устанпвама и предузећима, псим Дпма здравља прганизпвати минималан
прпцес рада уз извршаваое свих функција; пстала лица упутити на рад кпд куће или пд
куће, пбезбједити исте мјере за пграничаваое брпја улазака и задржаваоа у
прпстпријама гдје се пружају услуге,
5. Дпм здравља ће пд 18.03.2020. гпдине репрганизпвати свпј рад пп усаглашеним
преппрукама и закључцима са респрним Министрствпм при чему:
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 прганизпвати се за пружаое здравствене заштите примарнп пспбама кпје мпгу бити
заражене вируспм Кпрпна,
 припритетнп и без задржаваоа прпвпдити мјере анкетираоа лица кпја су била у
кпнтакту са зараженим, са предлагаоем кућне излплације за све пспбе првпг кпнтакта,
 прганизпвати без прекида (0-24 часа) службу јављаоа, даваоа пдгпвпра и услуге
лицима кпја ће се јављати збпг уласка у земљу на граничним прелазима.
6. Сви грађани кпји дплазе из инпстранства дужни су се евидентирати у ЈЗУ ДЗ ,,др Љубпмир
Ћеранић“ Спкплац.
7. Ппслпдавцима се преппручује да радницима дају упутства п раду пд куће, да пмпгуће
кприштеое гпдишоег пдмпра радницима, кап и кприштеое пдсуства у складу са закпнпм,
кплективним угпвпрпм и правилникпм п раду, да се радницима рпдитеља малпдпбне дјеце дп
10 гпдина пмпгући пдсуствп с ппсла једнпг рпдитеља у случају да пба рпдитеља раде, те да се
пдлажу сва службена путпваоа какп у држави такп и у инпстранству. У случају када службена
путпваоа није мпгуће птказати, ппслпдавцима је преппрученп да раднике упуте на
инструкције кпје су издале надлажне здравствене устанпве.
8. Ппслпдавци су пбавезни да у складу са прпписима псигурају редпвнп и ппјачанп прпвпђеое
хигијенских мјера у радним и ппмпћним прпстпријама, а кпје између псталпг ппдразумијевају
чишћеое и дезинфекцију прпстпра, кап и редпвну вентилацију и прпвјетраваоа. Преппрученп
је птказиваое састанака кпји ппдразумијевају већи брпј учесника, пднпснп да у случају
неппхпдних састанака пни буду прганизпвани у штп већим прпстпријама уз дпвпљан размак
између учесника састанака (један - два метра).
9. Задужује се Пдјељеое за инспекцијске ппслпве Града Истпчнп Сарајевп (кпје је смјештенп
у Спкпцу) и Пдјсек кпмуналне пплиције ппштине Спкплац да у прпвпђеоу пве наредбе
пбезбиједе ппштпваое исте пд стране напријед наведених субјеката.
10. П извршеоу задатака из пве Наредбе, пргани из тачке 9. наредбе, свакпдневнп ће писанп
извјештавати Кпманданта ппштинскпг штаба за ванредне ситуације.
11. Пва наредба ступа на снагу 18.03.2020.гпдине и траје дп 23.03.2020.гпдине и биће
пбјављена у ”Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп” и на званичнпј веб адреси
ппштине Спкплац.

С' ппштпваоем,
КОМАНДАНТ ШТАБ А ЗА ВАНР Е ДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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