
Штаб за ванредне ситуације општине Чока, на основу члана 29. Закона о одбрани („Сл. 
гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 
36/2018), Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019 – даље), Уредбе о 
мерама за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 
39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), Одлуке о 
ограничењу организовања игара на срећу („Сл.гласник РС“ бр.49/2020 и 60/2020), 
Препоруке Министарства културе и информисања од 21.априла 2020 године, с обзиром на 
проглашено ванредно стање у Републици Србији и опасности од ширења епидемије 
COVID-19 на територији целе Републике Србије, због обезбеђивања безбедности и 
заштите живота и здравља становништва, доноси дана 28. априла 2020 године 

     О Д Л У К У  
 

      I 
Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који 
обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз 
поштовање превентивних мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност 
корисника услуга.  

Превентивне мере изпретходног ставаподразумевају организацију посла, радних активности и 
радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, 
и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:   

- физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних 
активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то 
природа посла дозвољава, 

- обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после 
пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера 
(дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са 
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством), 

- обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, 

- обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица, 

- обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор, 

- често проветравање свих просторија, 

- редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија, 

- у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена 
температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) 



одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних 
просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти, 

- све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, односно производње, уз 
обезбеђивање безбедности свих лица. 

      II 
 

Градска библиотека Културно-образовног центра Чока у Чоки, наставља  рад са 
корисницима сваког радног дана од 9 до 12 часова, уз стриктно поштовање мера заштите. 

      III 

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара 
у објектима чија површина није већа од 400 m2 под условом да буду примењене све 
превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност 
корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, 
односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег 
растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција 
просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге 
сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и 
рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности 
послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, 
као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима 
из области безбедности и здравља на раду. 

      IV 

Теретане и фитнес клубови дужни су да се у раду придржавају  Инструкција за рад 
теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења 
ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта, донетих од стране Републичког 
кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19.  

      V 

Фризерски и козметички салони дужни су да се у раду придржавају Инструкција за рад 
козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и 
смањења ризика болести COVID-19, донетих од стране Републичког кризног штаба за 
сузбијање заразне болести COVID – 19  

 

      VI 
Наређује се комуналном инспектору да врши контролу спровођење ове одлуке, посебно у 



делу рада угоститељских објеката и објеката у јавној својини општине Чока и да о томе 
обавештава команданта Штаба за ванредне ситуације општине Чока. 

      VII 
У случају да се одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља 
и других надлежних министарстава питања из ове одлуке уреде на други начин, 
примењиваће се акти поменутих органа као акти више правне снаге. 

      VIII 
Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа 
општине који нису у сагласности са овом одлуком до дана укидања ванредног стања у 
Републици Србији. 

      IX 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине 
Чока“, на интернет страници општине Чока и на „Радио Макс“ Чока и важи до доношења 
одлуке о престанку ванредног стања у Републици Србији. 

Република Србија – АП Војводина  
Скупштина општине Чока 
Штаб за ванредне ситуације општине Чока  
Број:VI  87-1/2020– 23/1  
Дана: 28.04.2020.год. 

 

 

     Командант Општинског штаба за ванредне ситуације 
       Стана Ђембер  


	Република Србија – АП Војводина
	Скупштина општине Чока
	Штаб за ванредне ситуације општине Чока
	Број:VI  87-1/2020– 23/1
	Дана: 28.04.2020.год.

