РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com

Број: 02-050-3.4/20
Датум: 16.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник
Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), чл, 59.и 82. Закона о локалној самоуправи
(”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари ( ”Службени гласник општине Станари” бр. 4/15)
и члана 68. Статута (”Службени гласник општине Станари” бр.5/17), а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Станари
у сврху превенције корона вируса
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и
спасавања становништва:
1. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова сваким даном, сљедећим објектима:
– трговачким радњама,
– угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности
смјештаја гостију), а укључујући и угоститељски објекат смештен на бензинској пумпи, док
бензинска пумпа наставља да ради у досадашњем режиму, с тим да је продаја осталих роба, осим
горива, ограничена до 18:00 часова.
2. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и свјеже тјестенине.
3. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 1.алинеја 1. и тачке 2. да обезбједе минимално
растојање од 1 метра између корисника услуга.
4. Обавезују се ЈКП „Екосфера“ и Територијална ватрогасна јединица да редовно врше
одржавање јавне хигијене и прање улица, свакодневно.
5. Обавезују се јавне институције и органи локалне самоуправе, као и сви привредни и други
сувјети на подручју општине Станари да у објектима обављања својих дјелатности или услуга
обезбједе континуирано дезинфекцију свих радних и других површина ( улази, рукохвати,
пултиви и сл), те дезинфекцију руку на улазне објекте.

6. Задужује се комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
7. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 4, 5. и 6.наредбе, свакодневно ће
извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
8. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а траје до 31.03.2020.године, те ће Штаб одрђене мјере по
потреби допуњавати и мијењати.
Штаб је дао и препоруке за грађанство:







На подручју општине Станари епидемиолошка ситуација је задовољавајућа и нема заражених
корона вирусом,
грађанима се препоручује да не ставарају залихе хране и хигијенских производа, јер истих има
довољно на тржишту,
послодавцима се препоручује да процес рада организују са минималним бројем извршилаца,
уз мјере појачане дезинфекције,
старијим лицима и хроничним болесницима препоручено је, да смање кретање и остану код
куће како се не би излагали опасности,
Oпштинска управа, јавна предузећа и установе организоваће одређени број улаза, а грађане
позивамо да не долазе у наведене институције без велике потребе.
грађани који су дошли из иностранства да се јаве у Дом здравља и да поштују мјере
самоизолације.

Достављено:
1.Свим субјектима из Наредбе,
2. На општински сајт,
3. У спис.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Душан Панић с.р.

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com

