
На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („ Сл. Гласник РС“, бр. 87/18), у складу са Одлуком о образовању Штаба за ванредне 
ситуације општине Ковин и чланом 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације („ Службени гласник РС“, бр. 27/2020), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног 
стања („ Службени гласник РС“ бр. 29/20), 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници 

одржаној дана 04. маја 2020. године донео је следеће  
 

Н А Р Е Д Б Е 
 

1.  Спортски савез, Установа за спорт и Туристичка организација општине Ковин, 
настављају са радом, почев од 4. маја 2020. године. 
Правни субјекти из тачке 1. ове Наредбе , су као послодавци дужни да запосленима обезбеде 
примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно 
оних који се односе на спречавање ширења заразне болести  COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2 ( држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних маски и 
рукавица), као и мера које се односе на максималан број лица која могу да бораве у 
затвореном простору, полазећи од делатности установе и функционалног уређења простора 
посебно са аспеката организације рада у условима епидемије. 
Запослени су дужни да се придржавају упутства одговорног лица у установама и да 
примењује прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну 
хигијену. 
Установе из тачке 1. ове наредбе дужне су да путем средстава јавног информисања , као и 
редовним увидом у службена гласила прате мере надлежних органа Републике Србије, те у 
сагласју са истим уводе нове, односно прилогођавају  и мењају постојеће мере заштите у 
циљу реализације активности из ове Наредбе. 

2. Успоставља се међумесни превоз путника почев од 04. маја 2020. године, а од 08. маја 
2020. године и градско-приградски превоз путника у складу са Инструкцијом о 
организовању јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, 
спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV -2. 
Обавезује се Ауто-Кодекс, да превоз путника врши уз обавезно коришћење свих 
превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19   

3. Предшколска установа „ Наша радост“ Ковин, почев  од 11. маја 2020. године почиње са 
радом , уз стриктно поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање  
ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CoV -2  , а којима се осигурава 
безбедност деце и запослених. 

4. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи Ковин да од 11.маја 2020.године успостави пуно радно 
време од 07,00-15,00 часова. 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 06-52/2020-I од 04. маја 2020. године 
 
 
 

                        КОМАДАНТ ШТАБА 
                                                                                         Сања Петровић, дипл.дефектолог 

  
 
           



 


