
Распоред ублажавања мјера Републичког штаба за ванредне 

ситуације и услови које је неопходно испунити 
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Услови за увођење 

 

Од 27. 

априла  
 Особе од 65 и више 

година живота могу 
се кретати  

 

 Сваки дан од понедјељка до петка од 07.00 
до 10.00 часова дозвољена шетња, 

 без груписања,  

 ношење маске,  

 појачана хигијена руку. 
 

 Шалтер сале и 
матичне службе у 
јединицама локалне 
самоуправе  

 Радно вријеме од понедељка до петка, од 
седам до 15 часова, 

 контролисан број корисника услуга шалтер 
сала и матичних служби зависно од 
простора, 

 одржавање физичке дистанце од два метра, 

 обезбјеђење физичке провидне баријере на 
радном мјесту која пружа довољну заштити 
запосленом и кориснику, 

 обавезно ношење маске и рукавица, од 
стране запослених и корисника, 

 обавезна дезинфекција простора и 
површина у складу са препоруком Института 
за јавно здравство Републике Српске,  

 

 Омогућити рад 
кухиња и доставу 
хране и пића из 
угоститељских 
објеката, као и 
шалтерску продају 
хране и пића, без 
могућности 
конзумирања унутар 
и испред 
угоститељског 
објекта, односно 
продајног мјеста   

 Радно вријеме организовати од седам до 19 
часова, 

 поштовање препорука за рад у кухињи и 
припрему хране,  

 поштовање максималног броја особа које 
раде у исто вријеме у кухињи, oдржавање 
физичке дистанце од два метра приликом 
посјете корисника, 

 поштовање дистанце и ношење маске и 
рукавица од стране достављача. 

 Услужне радње (као 
што су нпр. ауто 
праонице, 
вулканизери, 

 Радно вријеме организовати од седам до 19 
часова, 

 одржавање физичке дистанце од два метра 
приликом посјете корисника, 
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аутомеханичарске 
радње, праонице 
тепиха, хемијске 
чистионице) 

 обавезно ношење маске од стране 
корисника,  

 коришћење прописане личне заштитне 

опреме од стране радника (нпр. 

водоотпорна прегача у ауто перионици), 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 Радње са 
информатичком и 
телекомуникационом 
опремом  

 Салони намјештаја 
 

 Радно вријеме организовати од седам до 19 

часова, 

 контролисан број корисника, 

 oдржавање физичке дистанце од два метра, 

 обезбјеђење физичке провидне баријере на 

наплатном радном мјесту која пружа 

довољну заштити запосленом и кориснику, 

 обавезно ношење маске и рукавица, од 

стране корисника и радника, 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 

 Музеји 
 

 Радно вријеме организовати од седам до 19 

часова, 

 без организације промоција или било каквих 

јавних окупљања 

 контролисан број корисника уз 

дезинфекцију руку на уласку, 

 oдржавање физичке дистанце  од два метра, 

 обавезно ношење маске и рукавица од 

стране корисника и радника, 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 

 Библиотеке   Радно вријеме организовати у периоду од 

седам до 19 часова, 
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 обезбјеђење физичке провидне баријере на 

мјесту издавања књига која пружа довољну 

заштити запосленом и кориснику, 

 коришћење маски и рукавица од стране 

особља и посјетилаца, 

 поштовање физичке дистанце (у чекаоници) 

и одређеног максималног броја посјетилаца 

у библиотеци,  

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 

 Друге занатско 
предузетничке 
радње (осим 
фризерских и 
козметичких)  

 

 Радно вријеме организовати у периоду од 

седам до 19 часова  

 контролисан број корисника, 

 oдржавање физичке дистанце од два метра, 

 обавезно ношење маске и рукавица од 

стране корисника и радника, 

 обавезна дезинфекција руку корисника, при 

улазу и излазу из објекта, 

 обезбјеђење физичке провидне баријере на 

за то предвиђеном наплатном радном 

мјесту која пружа довољну заштити 

запосленом и кориснику, 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске.  

 

 Трговине 
непрехрамбеном 
робом као засебни 
продајни објекти  

 Радно вријеме организовати у периоду од 

седам до 19 часова, 

 поштовање прописаног максималног броја 

особа које у исто вријеме бораве у објекту 

дефинисано по метру квадратном 

површине),  

 забрањено пробавање одјеће у кабинама, 

већ омогућити замјену робе уколико иста не 

одговара,  
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 oдржавање физичке дистанце од два метра, 

 обезбјеђење физичке провидне баријере на 

наплатном радном мјесту која пружа 

довољну заштиту запосленом и кориснику 

 обавезно ношење маске и рукавица од 

стране корисника и радника, 

 обавезна дезинфекција руку корисника, при 

улазу и излазу из објекта, 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

Од 1. маја   Tржни центри (у 
којим је и даље 
забрањено 
пословање дјечијих 
играоница, 
угоститељских 
објеката и биоскопа)  

 Радно вријеме организовати у периоду од 

седам до 19 часова, 

 поштовање прописаног максималног броја 

особа које у исто вријеме бораве у објекту 

дефинисано по метру квадратном 

површине),  

 забрањено пробавање одјеће у кабинама, 

већ омогућити замјену робе уколико иста не 

одговара,  

 oдржавање физичке дистанце од два метра, 

 обезбјеђење физичке провидне баријере на 

наплатном радном мјесту која пружа 

довољну заштиту запосленом и кориснику 

 обавезно ношење маске и рукавица од 

стране корисника и радника, 

 обавезна дезинфекција руку корисника, при 

улазу и излазу из објекта, 

 обавезна дезинфекција простора и 
површина у складу са препоруком Института 
за јавно здравство Републике Српске. 

 Сточна пијаца  Радно вријеме организовати у периоду од 

шест до 13 часова, 

 контролисан број корисника, 

 одржавање физичке дистанце од два метра, 

 обавезно ношење маске и рукавица од 

стране корисника и радника, 
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 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 

 У болницама у 
Републици Српској 
вратити у рад  
специјалистичке и 
субспецијалистичке 
амбуланте (са око 
50% капацитета у 
односу на претходни 
период, у складу са 
приоритетима 

 Организовати строги режим наручивања 

пацијената, уз обавезно  коришћење маске 

за пацијенте, мјере физичке дистанце од два 

метра и мјере личне и респираторне 

хигијене, 

 обезбиједити писана упутства за пацијенте 

на видном мјесту у чекаоници (постери, 

промотивни флајери), 

 здравствени радници морају носити личну 

заштитну опрему сходно препорукама  које 

подразумијевају  мјере да се сваки пацијент 

третира као потенцијално заражени, 

 установе су дужне спроводити тријажу 

пацијената на COVID 19 и у случају сумње 

обавезно пријавити у хигијенско-

епидемиолошкој служби дома здравља, 

 појачати хигијенске мјере прања и 

дезинфекције површина, просторија и 

прибора за рад, 

 појачан инспекцијски надзор над 

спровођењем мјера. 

 

 У домовима здравља 

вратити у рад  

специјалистичке и 

субспецијалистичке 

здравствене услуге 

(са око 50% 

капацитета у односу 

на претходни 

период, у складу са 

приоритетима) 

 организовати строги режим наручивања 

пацијената, уз обавезно  коришћење маске 

за пацијенте, мјере физичке дистанце од два 

метра и мјере личне и респираторне 

хигијене, 

 обезбиједити писана упутства за пацијенте 

на видном мјесту у чекаоници (постери, 

промотивни флајери), 

 здравствени радници морају носити личну 

заштитну опрему сходно препорукама  које 

подразумијевају  мјере да се сваки пацијент 

третира као потенцијално заражени, 
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 установе су дужне спроводити тријажу 

пацијената на COVID 19 и у случају сумње 

обавезно пријавити у хигијенско-

епидемиолошкој служби дома здравља, 

 појачати хигијенске мјере прања и 

дезинфекције површина, просторија и 

прибора за рад, 

 појачан инспекцијски надзор над 

спровођењем мјера. 

 

 Основне и средње 
школе – организација 
рада када је 
неопходно да се 
управа и помоћно 
особље мобилише за 
припрему која се 
односи на 
оцјењивање ученика, 
вођење педагошке 
документације, те 
уређење и чишћење 
објекта школе 

 

 За раднике који долазе у школу обавезно 

коришћење маске за лице и рукавица, 

 поштовање мјера физичке дистанце од два 

метра и мјера личне хигијене, 

 обавезна дезинфекција руку корисника, при 

улазу и излазу из објекта, 

 обавезна дезинфекција простора и 

површина у складу са препоруком Института 

за јавно здравство Републике Српске. 

 

 


