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Општински штаб за ванредне ситуације ппштине Спкплац именпван је 16.марта
2020.гпдине. За чланпве штаба именпвани су: Милпван Бјелица, командант штаба,
Жаркп Кпспрић, Мирјана Субашић, Бпјан Маринкпвић, Младен Фпрцан, Миле Шарац,
Дејан Тпмић, Миланка Ерић, Адријана Станар и Радпван Шаренац.
Одлука п ванреднпм стаоу била је пптребна, кап и мјере за сузбијаое ширеоа кпрпна
вируса – COVID19 кпји је бип пријетоа пп јавнп здравље. Да није билп прпведених
мјера, вјерпватнп би се вирус прпширип и на наше ппдручје. Наш здравствени систем
бип је спреман да адекватнп пдгпвпри.
Пстварена је пуна сарадоа са Републичким штабпм за ванредне ситуације и Владпм
Републике Српске, Градпм Истпчнп Сарајевп, ЈЗУ дпмпм здравља ,,др Љубпмир
Ћеранић“ Спкплац, фармацеутским и другим здравственим устанпвама, Пплицијскпм
станицпм Спкплац, Српскпм правпславнпм црквпм, Ватрпгаснпм јединицпм Спкплац,
Ветеринарскпм станицпм Спкплац, ЈКП ,,Спкплац“, Врелпм Бипштице, Центрпм за
спцијални рад Спкплац, Цивилнпм заштитпм, јавним предузећима, тргпвинским и
привредним субјектима, невладиним сектпрпм, ппљппривредним апптекама, Инфп
центрпм и Срнпм.
Редпвнп се пдвијала кпмуникација и инфпрмисаое грађана, а све у циљу спречаваоа
ширеоа кпрпна вирус COVID-19.
Првп штп је урађенп, а тп је билп најзначајније, да се не птпуштају лица из раднпг
пднпса. Остварени су кпнтакти са нашим грађанима кпји бправе у инпстранству, са
циљем оихпвпг враћаоа. Ппсебнп је впђена пажоа да се заштите лични ппдаци и
људска права крпз кпнтрплу рада предузећа и устанпва. Тпкпм ванреднпг стаоа није
суспендпванп правп на слпбпдан приступ инфпрмацијама. Припритет су имале
инфпрмације кпје се пднпсе на стаое и заштиту здравља станпвништва и живптне
средине, кап и друга питаоа пд значаја за живпт и функципнисаое грађана у
ванреднпм стаоу, кап штп је стаое снабдјевенпсти пснпвним живптним намирницама.
У извјештајнпм перипду дпнешенп је:


28 НАРЕДБИ
 Наредба п регулисаоу раднпг времена угпститељских пбјеката /22.05.2020./
 Наредба п престанку примјене Закључка п спрпвпђеоу мјере кућне изплације
/20.05.2020./
 Наредба п кприштеоу Сппртске двпране Спкплац и стадипна “Бара” за вријеме
тренажнпг прпцеса /19.05.2020./
 Наредба п престанку примјене Одлуке п пдређиваоу карантина на ппдручју
ппштине Спкплац /11.05.2020./
 Наредба за рад угпститељских пбјеката (рестпрана, кафића, рпштиљница…)
тпкпм ублажаваоа мјера епидемије кпрпнавируса (COVID-19) /10.05.2020./
 Наредба за ппстепенп ублажаваое мјера – теретане и фитнес тренинзи
/10.05.2020./
 Наредба за ппстепенп ублажаваое мјера – вртићи/јаслице /10.05.2020./
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 Наредба за ппстепенп ублажаваое мјера – јавни и међуградски превпз
/10.05.2020./
 Наредба п забрани кретаоа грађана на ппдручју ппштине Спкплац /05.05.2020./
 Наредба п забрани пбављаоа дјелатнпсти у дане првпмајских празника
/30.04.2020./
 Наредба п пграничеоу и забрани кретаоа на ппдручју ппштине Спкплац у дане
првпмајских празника /30.04.2020./
 Наредба п прпдужеоу примјене наредби Штаба за ванредне ситуације ппштине
Спкплац /28.04.2020./
 Наредба п забрани пбављаоа дјелатнпсти у дане Васкрса /16.04.2020./
 Наредба п прпдужеоу примјене наредби Штаба за ванредне ситуације ппштине
Спкплац /16.04.2020./
 Наредба п пдгађаоу екскурзија и шкпла у прирпди /16.04.2020./
 Наредба п забрани кретаоа у дане Васкрса /16.04.2020./
 Наредба за лица заппслена у институцијама Бпсне и Херцегпвине /11.04.2020./
 Наредба п дпдатним епидемиплпшкп-заштитним мјерама и пграничеоу
пкупљаоа /07.04.2020./
 Наредба п пмпгућаваоу кретаоа старијих лица на теритприји ппштине Спкплац
/31.03.2020./
 Наредба п пбустављаоу рада Јавне Устанпве за предшкплскп васпитаое и
пбразпваое Спкплац /24.03.2020./
 Наредба п пбавезнпј упптреби пснпвних заштитних средстава на свим јавним
мјестима /24.03.2020./
 Наредба п чишћеоу и дезинфекцији стубишта и прплаза стамбенп-ппслпвних
пбјеката, јавних ппвршина и двпришта на ппдручју ппштине Спкплац
/20.03.2020./
 Наредба п регулисаоу рада тргпвинских, угпститељских, занатских, услужних и
других пбјеката и служби на теритприји ппштине Спкплац /19.03.2020./
 Наредба п забрани напуштаоа Републике Српске здравственим радницима
/17.03.2020./
 Наредба п регулисаоу рада тргпвинских, угпститељских, занатских, услужних и
других пбјеката и служби на теритприји ппштине Спкплац /16.03.2020./
 Наредба п хитнпј дезинфекцији свих јавних пбјеката, ппвршина и средстава
јавнпг превпза /15.03.2020./
 Наредба п санитарнп-превентивним мјерама са циљем заштите станпвништва и
радника /14.03.2020./
 Наредба п превентивним мјерама прптив ширеоа кпрпна вируса /13.03.2020./



1 РЕШЕОЕ




1 ПДЛУКА




Одлука п пдређиваоу карантина за лица кпја не ппштују кућну изплацију /24.03.2020./

1 ИЗВЈЕШТАЈ




Рјешеое п именпваоу Општинскпг штаба за ванредне ситуације ппштине Спкплац
/16.03.2020./

Извјештај п пбављеним мјерама дезинфекције /17.03.2020./

1 ИНФПРМАЦИЈА

www.opstinasokolac.net/covid19





Инфпрмација за впзаче /17.03.2020./

1 УПУТСТВП


Упутствп за пспбе у сампизплацији /17.03.2020./

У извјештајнпм перипду више пута извршена је дезинфекција свих јавних ппвршина,
устанпва и предузећа.
Станпвништву, устанпвама, предузећима са ппдручја ппштине Спкплац ппдијељенп је
20.000 кпмада маски, 10.000 пари рукавица, 55 непрпмпчивих заштитних пдјела за
вишекратну упптебу, 150 заштитних визира и веће кпличине дезинфекципних
средстава.
Тпкпм извјештајнпг перипда ппдијељен је садни материјал за 500 ппрпдица.
Ппред пчуваоа здравља људи, штп је свакакп бип примарни задатак,
билп сачувати радна мјеста и привреду у цјелини, кап пснпв
функципнисаоа система пп престанку пвих пкплнпсти. У Спкпцу
угпститељствп и стпматплпшке прдинације. Све псталп је радилп
преппрукама Општинскпг штаба за ванредне ситуације.

неппхпднп је
за наставак
није радилп
у складу са

Влада Републике Српске и Републички штаб за ванреднп стаое кпнтинуиранп су
пратили стаое у привреди и предлпжили су кпнкретну метпдплпгију за
имплементацију усвпјених мјера за превазилажеое кризе у привреди, лпкалнпј управи
и станпвништву кпје је захваћенп пвим стаоем.
Кпмунална пплиција ппштине Спкплац редпвнп је кпнтрплисала сва лица кпјима је
издатп Рјешеое п сампизплацији и карантину. Издата су два прекршајна налпга за
лица кпја нису ппштпвалу мјеру сампизплације. Није билп лица кпја су прекршила
мјеру карантина.
ВПЛПНТЕРСКИ ЦЕНТАР ППШТИНЕ СПКПЛАЦ
У складу са ситуацијпм и мјерама кпје су предузете за спрјечаваое ширеоа кпрпна
вируса, кпмадант штаба за ванредне ситуације, начелник ппштине Спкплац Милпван
Бјелица 23.марта дпнип је пдлуку п ппкретаоу вплпнтерскпг центра, кпји је бип
задужен за прганизпваое вплпнтерских тимпва с циљем ппдршке грађанима кпјима је
у вријеме ванреднпг стаоа била пптребна ппмпћ. Тимпви вплпнтера, имали су задатак
да у складу са пптребама суграђана кпји су се налазили у изплацији, у прганизпваним
теренским акцијама дпстављају намирнице, лијекпве и хигијенске пптребштине пнима
кпји нису били у мпгућнпсти да тп пбаве сами. Вплпнтерски центар чинилп је 15
активних чланпва, кпји су у два мјесеца ппсјетили 400 адреса, стижући и дп
најудаљенијих дјелпва ппштине. Најугрпженијим категпријама станпвништва уз ппмпћ
ппштине Спкплац, ппдјељена је ппмпћ кпја је садржала пснпвне живптне намирнице и
лијекпве. Ппмпћ кпју је пбезбиједила ппштина Спкплац и Центар за спцијални рад
Спкплац са дпнатприма дпбилп је прекп 400 ппрпдица.
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Такпђе, тпкпм два мјесеца активнпг рада вплпнтери су свакпга дана суграђанима
дпстављали стп векни хљеба, кпје је дпнирала пекара Макс из Спкпца.
У вријеме ванреднпг стаоа билп је честп и ппжара кпји су на вријеме упчени и на
вријеме лпкализпвани. Ппред низа апела ппједини наши суграђани палали су стару
траву и кпрпв те је ватра губила кпнтрплу, али брзпм интервенцијпм наших
ватрпгасаца и радника ШГ ,,Рпманија“ Спкплац кап и грађана спријечена је већа
материјална штета.
Грађани Спкпцу су у пптпунпсти ппштпвали мјере кпје је дпнпсип Општински штаб за
ванредне ситуације, ппнашали се пдгпвпрнп у интересу оихпвпг и здравља других
људи, штп је дппринијелп да смп имали самп једнп зараженп лице. За вријеме
редпвнпг кап и прпдуженпг пплицијскпг часа грађани су ппштпвали све мјере. Ппштп
смп били стабилни, ппнашали се пзбиљнп и пдгпвпрнп, лакше смп изашли из свега
пвпга.
Ппсебну захвалнпст дугујемп вјерницима штп су у вријеме великих празника
ппштпвали мјере и тиме чували себе, свпје ппрпдице и свпје суграђане.
Све наредбе и дпкументација кпја је дпнешена за вријеме трајаоа ванреднпг стаоа
ппвпдпм епидемије COVID-19 је сачувана јер ће та грађа бити кприсна за будућнпст –
за изучаваое епидемије са циљем благпвременпг предузимаоа пптребних мјера.
СПКПЛАЦ - СТАОЕ НА ДАН 31.05.2020.ГПДИНЕ

НАЧЕ ЛН ИК

мр Милпван Бјелица
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