
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
БРОЈ: 021-269/2020-I-02 
ДАТУМ: 02.07.2020. године 
 
                                                     ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
                                                                  ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Дана 02.07.2020 године, одржана је четрнаеста телефонска ванредна седница Штаба за 
ванредне ситуације Општине Рача,.  
 Седница је одржана са почетком у 1515 часова, уз следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Доношење Закључка о усвајању Препоруке Окружног Штаба за ванредне ситуације 
Шумадијског управног округа 09.15.3. бр 217-77 од 02.07.2020. године и поступању по 
истој. 

 
У складу са својим овлашћењима, а на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 

4) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању  ванредним ситуацијама ("С. гласник 
РС", број 87/2018), члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације ("Сл. гласник РС", број 27/2020), а у вези Наредбе о проглашењу заразне 
болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије ("Сл. 
гласник РС", број 37/2020), ради спровођења мера за заштиту становништва од заразних 
болести, Штаб за ванредне ситуације општине Рача донео је следећи закључак: 
 
1. Усваја се Препорука Штаба за ванредне ситуације Шумадијског управног округа 09.15.3.2. 

број 217-7/20-7 од 02.07.2020. године са следећим мерама: 
 
1.1. Обавезно коришћење заштитних маски у свим затвореним просторима, јавним 

објектима,  где је присутно више од пет људи, уз  поштовање дистанце од  1-2 метра. 
1.2. На улазима свих објеката (јавним, стамбеним, пословним и другим објектима од јавног 

значаја) поставити дезо-баријере и вршити дезинфекцију особа приликом уласка у 
објекат. 

1.3. У јавном превозу обавезно користити заштитне маске, смањити капацитет до 50% 
места и обележити места за седење, уз свакодневно проветравање и дезинфекцију 
возила. 

1.4. У тржним центрима и трговинским објектима и објектима у којима се окупља-борави 
већи број грађана (више од 5 особа) обавезно држање међусобне дистанце  од 1-2 метра 
уз употребу средстава личне заштите. 

1.5. У угоститељским објектима ( кафићи, ресторани, хотели и друго): 
 обавезне дезобаријере на улазу 
 коришћење заштитних средстава.   
 одржавати дистанцу (до две особе за столом) и  
 размак између столова од два метра. 

 



1.6. Препоручује се управницима стамбених зграда да спроводе дезинфекцију зграда и 
заједничких просторија. 

1.7. Препоручује се јавним комуналним предузећима да израде план дезинфекције улица, 
тргова, јавних површина као и површина у оквиру здравствених установа, а у складу 
са епидемиолошком ситуацијом. 

1.8. Забранити посете свим здравственим установама и геронтолошким центрима на 
подручју Шумадијског управног округа. 

1.9. Обавезна примена свих  мера  заштите у предшколским установа од тренутка пријема, 
преузимања, боравка деце и предаје-враћања деце родитељима. 

1.10. Препорука да се у парковима и игралиштима дозволи окупљање до 5 особа у 
групи, изузев породица које имају већи број чланова. 

1.11. Препоручује се спровођење мера заштите у верским објектима и безбедно  
вршења верских обреда . 

1.12. Препоручује се привредним друштвима, правним лицима и предузетницима да 
омогуће употребу заштитних средстава и одржавање социјалне дистанце за све 
запослене раднике, као и дезинфекцију радног простора. 

1.13. Налаже се Институту за јавно здравље да прати епидемиолошку ситуацију на 
подручју Шумадијског управног округа и свакодневно извештава Окружни штаб 
преко надлежне службе-Оперативног центра 112. 

1.14. Спроводити све наложене мере од надлежних органа, а које  се доносе у складу 
са актуелном епидемиолошком ситуацијом на територији Републике Србије. 

 
 
 

     КОМАДАНТ ШТАБА 
 
                                                                                       __________________________ 
                                                                                                          Ненад  Савковић 


