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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), кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
П КПРИШТЕОУ СППРТСКЕ ДВПРАНЕ СПКПЛАЦ И СТАДИПНА ,,БАРА“ ЗА ВРИЈЕМЕ
ТРЕНАЖНПГ ПРПЦЕСА
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта Републике Српске у сарадои са Институтпм за
јавнп здравствп Републике Српске је израдилп пбавезне мјере кпје ће прганизатпри тренинга
мпрати ппштпвати у смислу реализације тренажних активнпсти, а све с циљем заштите
здравља свих учесника у сппрту, те усппстављаоа редпвних активнпсти сппртских
прганизација Републике Српске. Обавезне мјере, кпје имају циљ да заштите свакпг ппјединца у
смислу смаоеоа ризика пд заразе кап и ширеоа бплести „COVID-19“ ппдразумијевају
ппступак кпји сппртисти мпрају ппштпвати приликпм дпласка на тренинг, за вријеме и ппслије
тренинга, прпцедуре кпје мпрају бити исппштпване приликпм припреме сппртских пбјеката и
терена кап и начин прганизације тренинга и пбавезе кпје мпрају задпвпљити и прпвпдити
сппртске прганизације за вријеме извпђеоа тренажнпг прпцеса.
1. Ппчев пд 01.06.2020. /ппнедјељак/ дпзвпљава се свим сппртским клубпвима и
прганизацијама пбављаое тренажнпг прпцеса у пбјектима Сппртске двпране Спкплац и
главнпг и ппмпћнпг стадипна ,,Бара“, а у складу са расппредпм ЈУ Сппртскп-рекреативни
центар ,,Гласинац“ Спкплац.
2. За вријеме пдржаваоа тренинга није дпзвпљен улаз рекреативцима, рпдитељима и
ппсјетипцима.
3. Приликпм пдржаваоа тренинга и сппртскп-рекреативних активнпсти пбавезнп се
придржавати сљедећих преппрука:
 Прпстприје сппртскпг пбјекта, са свпм пратећпм ппремпм, прије ппчетка рада/птвараоа
треба темељнп пчистити и дезинфикпвати.
 Прије ппчетка рада/птвараоа прпстприја уппзнати све заппслене п свим мјерама кпје
мпрају да се прпвпде.
 Прије или неппсреднп накпн уласка, на видљивпм мјесту, неппхпднп је ппставити
инфпрмацију п хигијенским мјерама или ппставити инфпрмацију са смјерницама п
правилнпм ппнашаоу и мјерама заштите
 Температура се пбавезнп мјери приликпм уласка у сппртски пбјекат бескпнтактним
тпплпмјерпм, пспбе кпје имају ппвишену температуру враћају се кући.
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 За кприснике сппртских пбјеката (пспбе кпје дплазе на тренинг) такпђе није дпзвпљен
дплазак у случају да имају билп какве симптпме заразне бплести (ппвишена
температура, кашаљ, бпл у грлу, птежанп дисаое, кијавица, малаксалпст, прплив или
ппвраћаое...).
 Ограничити брпј пспба кпје истпвременп бправе на тренингу такп да на 10 m 2 мпже да
буде једна пспба.
 Дезинфекципна средства (на бази алкпхпла у кпнцентрацији не маопј пд 70 % или друга
средства прикладна за кпришћеое на кпжи према упутству прпизвпђача) неппхпднп је
ппставити у сппртским пбјектима у свим улазним прпстпријама, излазу из тпалета,
раднпм прпстпру заппслених, те у прпстпру за прпвпђеое сппртских и сппртскп –
рекреативних активнпсти. У Сппртскпј двпрани Спкплац у прпстприма гдје се реализују
сппртске и сппртскп – рекреативне активнпсти преппручује се пбезбједити најмаое два
мјеста за дезинфекцију руку, а на стадипну ,,Бара“ најмаое четири мјеста за
дезинфекцију руку.
 Обавезна је дезинфекција руку на улазу за све пспбе кпје улазе у пбјекат, такпђе на
улазу/излазу у тпалет.
 Евиденција п присутним пспбама мпра да се впди за сваки тренинг и прганизпвану
сппртскп-рекреативну активнпст (ппдаци п тренеру, инструктпру, впђи, сппртисти,
кприснику, асистенту и евентуалнп псталим укљученим пспбама пптребним за пдвијаое
активнпсти, те п лпкацији прпвпђеоа активнпсти) ради накнаднпг лакшег
епидемиплпшкпг праћеоа кпнтаката у случају ппјаве заразе вируспм COVID-19.
Евиденција се мпра впдити и за ппјединачне тренинге с тренерпм, за све врсте сппртпва.
Евиденција мпра да садржи име и презиме, телефпнски брпј, те вријеме дпласка и
пдласка на тренинг.
 Све унутрашое прпстприје пптребнп је учесталп прпзрачивати. Кпришћеое клима
уређаја и гријаое у затвпреним прпстпријама се не дпзвпљава.
 Преппручује се дпћи у ппреми за тренинг, псим патика кпје се пбувају на за тп
предвиђенпм мјесту, а пбућа ставља у кесу. Не дпзвпљава се кприштеое свлачипница и
тушева.
 Тпкпм тренинга/сппртскп-рекреативних активнпсти преппручује се држати пдстпјаое пд
2 m, кап неппхпдне удаљенпсти за физичку дистанцу, а у кпнтактним и другим
сппртпвима
гдје
није
мпгуће
пдржавати
физичку
дистанцу
између
тренера/инструктпра/впђе и сппртисте/кприсника услуга, преппручује се да
тренинг/активнпст пдраде увијек исте пспбе.
 Лппте, други реквизи и пстала ппрема за тренинге/сппртскп-рекреативне активнпсти се
дезинфикују између тренинга.
 Свакпм сппртисти/кприснику се преппручује да има личну, пзначену флашу са течнпшћу,
кап и пстале пптребне реквизите кпји мпрају бити пзначени именпм кприсника.
Амбалажа пд пића и пстали птпад настап тпкпм тренинга/припремних утакмица пдлаже
се у затп предвиђену канту за птпад са двпструкпм врећицпм и пдгпварајућим
ппклппцем.
 За пдлагаое птпада преппручује се ппстављајое канте за птпатке са пдгпварајућим
ппклппцем у свим затвпреним и птвпреним дијелпвима пбјекта.
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 Накпн тренинга/сппртскп-рекреативних активнпсти кприсници/сппртисти се не смију
задржавати у прпстпријама дуже негп штп је пптребнп.
4. За спрпвпђеое пве Наредбе задужује се ЈУ Сппртскп-рекреативни центар ,,Гласинац“
Спкплац.
5. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Кпмунална пплиција Општине Спкплац у
сарадои са ЈУ Сппртскп-рекреативни центар ,,Гласинац“ Спкплац, а у случају неппштпваоа
исте предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих надлежнпсти.
6. Пва наредба ступа на снагу дана 20.05.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј вeб 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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