СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVIII БРОЈ 9

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ КОВИН
73.
На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (,,Сл.гласник РС”, број:
107/12) и члана 36. Пословника о раду Привременог органа општине Ковин (,,Сл.лист
општине Ковин”, број 4/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
12.5.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Образује се Савет за миграције општине Ковин (у даљем тексту: Савет) ради
обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територији општине Ковин у следећем саставу:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

САЊА ПЕТРОВИЋ, председница
општине - председник Савета;
СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац
Одељења за општу управу и јавне
службе-члан;
ЈАСМИНА ЂАКОВ, директор Дома
здравља Ковин - члан;
МАРИЈА ШАЛИПУРОВИЋ,
директор Центра за социјални рад
,,Ковин”- члан;
ИЛИЈА ШКОРИЋ, начелник
Полицијске станице у Ковину - члан;
ЈАГОДА СПАСИЋ, представник
Националне службе за запошљавање члан;
ВЕЛИНКА ФАРА, секретар Црвеног
Крста Ковин - члан;
ЈЕЛЕНА НАРАНЧИЋ, повереник за
избеглице - члан;

КОВИН, 12. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

Члан 2.
Савет обавља послове који се односе
на:
- праћење и извештавање Комесаријата за избеглице и миграције о миграцијама и
броју пристиглих миграната на територију
јединице локалне самоуправе, дужини њиховог задржавања и правцима даљег кретања
преко свог окружног координатора, као и
праћење и вршење процене ситуације на терену;
- предузимање активности како би се
створили услови за благовремено реаговање
у случају да се већи број миграната дуже времена задржава на њиховој територији;
- проналажење адекватног простора
за оснивање транзитних прихватних станица
у случају потребе уз обавезне консултације
са Комесаријатом за избеглице и миграције;
- идентификовање објеката за евентуални смештај миграната на територији својих општина уз обавезне консултације са Комесаријатом за избеглице и миграције ( да
утврде власника, капацитет, стање и инфраструктурну опремљеност објеката, као и
процену средстава које треба уложити да би
се објекат довео у функцију);
- одређивање лица испред свих надлежних институција која ће бити задужена за
поједине мере у случају повећаног прилива
миграната;
- уколико је потребно, предузимање
потребних мера на хигијенској, санитарној,
социјалној и свакој другој врсти заштите миграната и становништва;
- координацију својих активности са
Комесеријатом за избеглице и миграције;
- у случају потребе, на захтев Комесеријата, омогућавање да повереници за избеглице и миграције и радници у повереништвима буду стављени на располагање Комесаријату за избеглице и миграције, а у складу са
потребама и распоређени на територији
Републике Србије;
- одазивање на обуке које организује
Комесаријат за избеглице и миграције;
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- предлагање програма, мера и планова активности које треба предузети ради
ефикасног управљања миграцијама на територији општине Ковин;
- друге послове у области управљања
миграцијама, у складу са законом.

позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 199.963,20 динара, у корист директног корисника Општинска управа
Ковин- за корисника О.Ш.“Бора Радић“ Баваниште.

Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење број: 9-36/2015-III
од 24. септембра 2015. године.

Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин, Програм 9- Основно образовање и васпитање (програмска класификација 2002), Програмска активност: Функционисање основних школа (програмска класификација 2002-0001), функција 912 – Основно образовање, позиција 114, економска
класификација 463- Трансфери осталим
нивоима власти, износ 199.963,20 динара,
извор 01-Приходи из буџета.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 9-9/2020-I од 12. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић дипл. дефектолог

74.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 11/2019),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и

Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије
Општинске управе Ковин извршиће измене
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020.
годину и уговор са установом.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-32/2020-I од 12. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

75.
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,

На основу члана 36. Пословника о
раду Привременог органа општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 4/2020), а у
вези са чланом 62 став 1. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа
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општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр.
14/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
12.5.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1.
СТАВЉА СЕ ван снаге Закључак бр.
40-42/2020-I од 27.3.2020. године са изменама
бр. 40-47/2020-I од 14.4.2020. године и бр. 4053/2020-I од 05.5.2020. године.
2.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-56/2020-I од 12. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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1. Наставља се спровођење изборних
радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Ковин који су расписани 4.
марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим
прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Ковин и Роковником за обављање изборних радњи у
поступку избора одборника у Скупштини
општине Ковин.
4. Изборна комисија ће посебним актом
дефинисати истек рокова из тачке 3. овог
решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику
Народне скупштине и председнику Привременог органа општине Ковин.
6. Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
76.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20), члана 100.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и члана 4. Закона о
важењу уредаба које је Влада уз супотпис
председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина
потврдила („Службени гласник РС“, број
65/2020),
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН, на седници одржаној 11. маја 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН КОЈИ СУ
РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

Образложење
Председник Народне скупштине је дана
4. марта 2020. године донео одлуку којом је
расписао изборе за одборнике у Скупштини
општине Ковин за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 19/20). У
складу том одлуком изборна комисија Ковин
је спроводила изборне радње прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији
Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6.
Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године
донела Уредбу о мерама за време ванредног
стања. Уредба је ступила на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано
је да се њеним ступањем на снагу прекидају
све изборне радње у спровођењу избора за
народне посланике, посланике Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике
скупштина општина и градова који су
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расписани за 26. април 2020. године и да ће
се спровођење изборних радњи наставити по
престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, изборна комисија је, 17. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Ковин расписаних за 26. април
2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020.
године, донела Одлуку о укидању ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је
донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне
изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за
народне посланике, посланике Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике
скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене
да утврде нове рокове за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Ковин из тачке
2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 17. марта 2020. године и време које је од
тог дана преостало до дана у којем су
требало да буду одржани наведени избори,
26. априла 2020. године.
У складу са наведеним, Изборна комисија Ковин, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Ковин, донела је решење
како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној
комисији Ковин у року од 24 часа од часа
доношења Решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН
Број:013-1/2020-30 од 11.05.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Татјана Раденковић Јакшић, дипл.прав.

12. Мај 2020. године

АКТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
77.
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
НАРЕДБЕ
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 SARA-CoV -19
(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
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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 вирусома SARA-CoV -19.
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 вирусома SARA-CoV -19, 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 07,0015,00 часова.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-28/2020-I од 04. маја 2020. године
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ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној
дана 27.4.2020. године, доноси
З А К Љ У Ч К Е и П Р Е ПО Р У К У
1. ДОЗВОЉАВА СЕ, почев од 27. априла
2020. године, привредном друштву,
другом правном лицу и предузетнику да
обавља делатност пружања фризерских и
козметичких услуга, педикира, маникира,
услуга фитнес клубова и теретана, соларијума, салона за масажу и других
услуга неге, одржавања и улепшавања
лица и тела, под условом да буду примењене све превентивне мере које се
односе на спречавање ширења заразне
болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CОV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата
и уређаја за рад после пружене услуге
сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна
употреба заштитних средстава тј. маски и
рукавица) 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.

78.

2. Привредна друштва, друга правна
лица и предузетници који обављају делатност из тачке 1, овог Закључка дужни
су да се у свему придржавају Инструкције Кризног штаба за сузбијање заразне
болести COVID-19 од 24. априла 2020.
године.

У складу са Одлуком Владе
Републике Србије број 53-3387/2020 од 24.
априла 2020. године која се односи на
ублажавање појединих рестриктивних мера, а
у складу са епидемиолошком ситуацијом и
мишљењем струке и на основу члана 41. и
43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљањем
ванредним
ситуацијама
(„Сл.гласник РС“, бр. 87/18)
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ

3. ДОЗВОЉАВА СЕ, почев од 27. априла
2020. године, приређивачима посебних и
класичних игара на срећу да наставе са
приређивањем игара у објектима чија
површина није већа од 400м2, под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Којим се
осигурава безбедност запослених и
безбедност корисника услуга (ограничен

КОМАДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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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.
4. 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-CОV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга. Превентивне мере
подразумевају 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
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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, одн. производње, уз
обезбеђивање безбедности свих лица.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-27/2020-I од 27. априла 2020. г.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

79.
На основу члана 41. и 43. Закона о
смањењу ризика од катастрофаи управљању
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.
87/18)
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној
дана 23.4.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
ЦРВЕНОМ
КРСТУ
КОВИН
одобравају се финансијска средства из сталне
буџетске резерве у висини од 80.000,00
динара за набавку заштитних рукавица ради
безбедног обављања посла са корисницима
услуга, а у циљу спречавања ширења заразне
болести COVID 19 изазване вирусом SARSCOV-2.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-26/2020-I од 23. априла 2020. г.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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80.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије број 53-3259/2020 од 20. априла
2020. године која се односи на ублажавање
појединих рестриктивних мера, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мишљењем
струке и на основу члана 41. и 43. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљањем ванредним ситуацијама („Сл.гласник
РС“, бр. 87/18)
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној
дана 22.4.2020. године, доноси
З А К Љ У Ч К Е, Н А Р Е Д Б У И П Р Е
ПОРУКУ
1.
ДОЗВОЉАВА СЕ да сви послодавци
у области грађевинарства (високоградња и
нискоградња) који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020.
године обуставили рад, наставе са радом од
21. априла 2020. године, у највећем могућем
капацитету.
Послодавци су 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 (дезинфекција и
употреба заштитних средстава то јест маски
и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни
део акта о процени ризика који се доноси
сагласно закону и прописима из области
безбедности и здравља на раду.
Запослени су дужни да се придржавају упутства одговорног лица код послодавца и да
примењују прописане, односно утврђене
мере које се односе на употребу средстава за
личну заштиту.
2.
ДОЗВОЉАВА СЕ да сви послодавци у области пружања услуга (вулканизери,
аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско
чишћење, школе за обуку возача моторних
возила и сл.) и у области трговине на мало
(књижаре, трговци аутомобилима, моторима,
бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) наставе са
радом од 21. априла 2020. године у највећем
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могућем капацитету, осим оних којима је
забрањено да обављају делатност због тога
што природа њихове делатности подразумева
окупљање већег броја људи у затвореном
простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у
трговинским центрима), односно близак
контакт између пружаоца и примаоца услуге
(нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност
од ширења заразне болести.
Послодавци су 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 (дезинфекција и
употреба заштитних средстава то јест маски
и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни
део акта о процени ризика који се доноси
сагласно закону и прописима из области
безбедности и здравља на раду.
3.
ДОЗВОЉАВА СЕ да зелене пијаце
на територији општине Ковин (на отвореном
и у затвореном делу простора), које су за
време ванредног стања проглашеног Одлуком
о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставиле рад,
наставе са радом од 21.4.2020. године.
Наставком рада послодавци – управљачи
пијаце дужни су да запосленима обезбеде,
односо омогуће 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 виросок SARS-COV-2 (држање
социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план
примене мера, који је саставни део акта о
процени ризика који се доноси сагласно
закону и прописима из области безбедности
и здравља на раду.
Корисници услуга (закупци тезги и купци)
дужни су да се придржавају упутства запослених на пијаци и да примењују прописане,
односно утврђене мере које се односе на
одржавање социјалне дистанце и употребу
средстава за личну заштиту.
Уколико се закупци тезги и корисници услуга не буду придржавали прописаних мера
заштите (социјална дистанца, маске и
рукавице) улазак на пијацу биће забрањен.
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Послодавци – управљачи пијаце посебно су
дужни да у затвореним деловима пијаце запосленима обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера које се односе
на спречавање ширења заразне болести
COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2, а
које се тичу максималног броја лица која
могу да бораве у затвореном делу пијаце.
4.
НАРЕЂУЈЕ СЕ Јавном предузећу
„Ковински комуналац“ да у сарадњи са Општинским ватрогасним савезом у данима
када зелене пијаце раде на територији општине Ковин предузму прописане мере заштите тако што ће вршити дезинфекцију пијачних простора пре почетка и након завршетка
рада пијаце.
5.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ установама
културе (библиотеке, домови културе, галерије и слично) чији је оснивач општина Ковин, а које су у време ванредног стања проглашене Одлуком о проглашењу ванредног
стања, односно после 15. марта 2020. године
обуставиле рад, наставе са радом од
22.4.2020. године.
Послодавци су 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 средстава то јест маски и рукавица),
као и мере које се односе на максималан број
лица које могу да бораве у затвореном простору, полазећи од делатности установе и
функционалног уређења простора посебно са
аспекта организације рада у условима епидемије. Установе су дужне да сходно изнетом,
донесу посебан план примене мера, који је
саставни део акта о процени ризика који се
доноси сагласно закону и прописима из
области безбедности и здравља на раду.
Запослени су дужни да се придржавају упутства одоговрног лица у установама културе и
да примењују прописане, односно утврђене
мере које се односе на употребу средстава за
личну хигијену.
Установе су дужне 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 прилагођавају и мењају
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постојеће мере заштите у циљу реализације
активности из ове препоруке.
6.
Организовање рада, сагласно овом
Закључку, послодавци су дужни да обезбеде
док траје опасност од ширења заразне
болести COVID 19 изазване вирусом SARSCOV-2 на територији Републике Србије.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-25/2020-I од 22. априла 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

81.
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 ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској седници одржаној дана 15.4.2020. године, донео
је
ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ сагласност Општинској
управи Ковин за набавку бесконтактних
топломера у циљу спречавања ширења инфекције изазване вирусом SARS-COV-2.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-24/2020-I од 15. априла 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

12. Мај 2020. године
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82.
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 ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској седници одржаној дана 08.4.2020. године, донео
је

них друштава изврши појачану дезинфекцију
јавних површина, тротоара и улица на територији општине Ковин.
2.
ДАЈЕ СЕ сагласност Општинском
ватрогасном Савезу да за дезинфекцију улица на територији општине Ковин може укључити и пољопривреднике који имају одговарајуће пољопривредне машине ради ефикаснијег обављања ове врсте посла.
Ова Наредба ступа на снагу одмах.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-22/2020-I од 07. априла 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ сагласност Општинској управи Ковин за набавку моторних леђних прскалица ДМ 14 П за дезинфекцију тротоара и
јавних површина, а у циљу спречавања ширења инфекције изазване вирусом SARS-COV2.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-23/2020-I од 08. априла 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

83.
На основу члана 29. Закона о
смањењу ризика и катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.
87/2017), а у вези са Одлуком о проглашењу
ванредног
стања („Сл.гласник РС“, бр. 29/2020),
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској седници одржаној дана 07.4.2020. године доноси
НАРЕДБУ
1.
НАЛАЖЕ СЕ Општинском ватрогасном Савезу да преко добровољних ватрогас-
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84.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.03. 2020 године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
06.4.2020. године доноси,
НАРЕДБУ И ПРЕПОРУКУ
1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ излазак свим лицима
ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства у времену од 17,00 до 05,00 часова,
као и од 13,00 часова суботом до 05,00 часова
понедељком.
2. Изузетно дозвољено је извођење кућних
љубимаца у периоду од 23,00 часа до 01,00
час наредног дана, као и недељом у периоду
од 08,00 до 10,00 часова у трајању од 20
минута, највише 200 метара удаљености од
места пребивалишта, односно боравишта.
3. Ограничава се радно време трговинских
објеката (прехрамбених продавница, продавница мешовите робе, апотека, пекара) и то:
- Понедељак – петак од 07,00 до 15,00 часова
- Субота од 08,00 до 12,00 часова
- Недеља: нерадни дан.
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4. Дозвољава се рад суботом од 04,00 до
07,00 часова искључиво малопродајним објектима који се налазе на списку обејката
који су отворени за лица старија од 65 година.
5. Забрањује се кретање у свим парковима и
јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.
6. Приликом одржавања сахрана забрањује се
присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од
2 метра.
7. Дезинфекциона средства у количини од 20
литара управници зграда могу 1 (једном) недељно преузимати у Ватрогасном дому, с тим
да су у обавези да обезбеде одговарајуће канистере.
8. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ПРИВРЕМЕНОМ
ОРГАНУ ОПШТИНЕ КОВИН да донесе
одлуку о обустави наплате трошкова боравка
деце у ПУ „Наша радост“ Ковин почев од 16.
марта па до успостављања васпитно –
образовног процеса.
9. Ставља се ван снаге Закључак бр. 21719/2020-I од 01.04.2020. године.
Ова Наредба ступа на снагу одмах.
Ступањем на снагу ове Наредбе престају да
важе тачке 1-5 Наредбе бр. 217-16/2020-I од
30.3.2020. године.
Спровођење ових, наредби поред републичких органа контролисаће и надлежна одељења Општинске управе.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-20/2020-I од 06. априла 2020.
године
КОМАДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

85.
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

12. Мај 2020. године

Одлуком о проглашењу ванредног стања („
Службени гласник РС“ бр. 29/20),
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској
седници одржаној дана 01.4. 2020. године,
донео је:
ЗАКЉУЧАК
У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 53-2928/2020 од
28.03.2020. године, који се односи на информисање становништва о стању и последицама
заразне болести „Covid - 19“ изазване вирусом „ SARS-CoV2“, Општински штаб за ванредне ситуације за општину Ковин ће све
информације о стању и последицама заразне
болести „Covid - 19“ на територији општине
Ковин, усмеравати ка „Кризном штабу за
сузбијање заразне болести „Covid - 19“, а на
чијем челу је председница Владе Републике
Србије, који ће потом обезбедити да се изврше неопходне провере и предузму одговарајуће мере на правовременом и тачном информисању јавности.
Образложење
На седници одржаној дана 01.4.2020.
године, Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Ковин је , обзиром на проглашено ванредно стање на
територији Републике Србије, разматрао мере за спречавање настанка и ширења инфекције изазване вирусом „Covid - 19“.
Предожено је да се донесе Закључак
о поступању у складу са Закључком Владе
Републике Србије 05 број: 53-2928/2020 од
28.03.2020. године што је једногласно прихваћено.
Како је чланом 43. став 1. Тачка 5.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („ Сл.
Гласник РС“, бр. 87/18) је прописано да
Штаб за ванредне ситуације прати стање и
организацију система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово
побољшање, одлучено је како и гласи у
диспозитиву.
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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број:217-19/2020-I од 01. априла
2020. године
КОМАДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

86.
На основу члана 29. Закона о смањењу ризика и катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.
87/2017), а у вези са Одлуком о проглашењу
ванредног стања („Сл.гласник РС“, бр.
29/2020),
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској седници одржаној дана 31.3.2020. године доноси
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87.
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.гласник РС“, бр. 29/2020),
члана 3. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Сл.гласник РС“, бр.
15/2018) и члана 29. Закона о смањењу ризика и катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018), а
на основу инструкција – препорука за поступање локалних самоуправа ради предузимања мера у спречавању епидемије и ефеката
на становништво узрокованих вирусом SARS
– COV – 2 (COVID 19, CORONA VIRUS)
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 30.3.2020.
године доноси следећу
НАРЕДБУ
О ПРЕДУЗИМАЊУ ПРЕВЕНИТВНИХ
МЕРА У ОПШТИНИ КОВИН

НАРЕДБУ
1.
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи
Ковин да издвоји новчана средства у износу
од 7.485.000,00 која се опредељују за набавку
пакета који би садржавао основне прехрамбене производе и средства за хигијену. Пакети
ће се давати пензионерима на територији општине Ковин чије су пензије ниже од
30.000,00 динара, а према званичном списку
Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
2.
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи
Ковин да издвоји новчана средства у износу
од 6.000.000,00 динара који се опредељују за
набавку пакета који ће садржати основне
прехрамбене производе и средства за хигијену. Пакети ће се давати лицима у стању социјалне угрожености, а према процени Центра за социјални рад.
Ова Наредба ступа на снагу одмах.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-18/2020-I од 31. марта 2020. г.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

1.
САЧИНИТИ преглед свих капацитета територије општине Ковин везаних за:
робне капацитете, стање на залихама
оснивних животних намирница и паковања
воде, као и могућности развоза пијаће воде
цистернама;
смештајне капацитете за оболеле и
заражене, капацитете алтернативних објеката
за смештај (школе, сале за фикултуру, изолована дворишта, јавне површине);
завојне капацитете и медикаменте за
хитно поступање, средства за дезинфекцију
(хлор, хемикалије на бази хлора и слично,
маске за личну заштиту, скафандери за заштиту нивоа 2 и више).
2.
САЧИНИТИ преглед тренутних капацитета за примарну и секундарну здравствену заштиту и то:
капацитете Дома здравља Ковин, амбуланти у насељеним местима, службе хитне
помоћи, трансфузије;
капацитете Неуропсихијатријске болнице Ковин;
могућност стварања простора за изолацију пацијената са респиратовним инфекцијама (посебна одељења, услови за смештај,
медицинска техника и апарати и сл.) у оквиру ових установа;
расположивост стручног особља
(епидемиолози,
пулмолози, медицински
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техничари, сва оспособљена лица за пружање
прве помоћи, пензионисани здравствени радници, незапослено медицинско особље са
евиденције НСЗП и др.) и сви други који
могу обезбедити изолацију заражених и пружање помоћи истима.
3.
ПРЕДУЗЕТИ мере везане за планирање и припрему ресурса и процену потреба
и то:
планирање и припрему капацитета за
смештај већег броја заражених, уз планирање
система дотура хране, воде за пиће и других
видова помоћи угроженима;
у случају експанзије вируса најавити
и по потреби извршити ангажовање свих субјеката на територији општине (приватна и
друга предузећа, предузетници и др.) увођењем радне и материјалне обавезе;
правовремену процену и израду захтева за ангажовање Војске Србије и других
безбедносних служби у пружању помоћи,
спречавању насиља, панике, криминалитета и
сличних појава;
процену потреба и ангажовање волонтерских екипа (Црвеног крста и других
хуманитарних организација и удружења на
територији општине), евидентирање свих ангажованих, њихово опремање и прописно
обележавање;
процену потреба набавке и стављања
у функцију термовизијских камера ради
скрининга заражених, бесконтактних топломера за мерење температуре, сировина за
прављење средства за дезинфекцију.
4.
ПРЕДУЗЕТИ мере везане за рад
Општинске управе и установа чији је оснивач
општина и то:
увођење сталног дежурства (оперативни центар општине);
обезбедити 24-часовну доступност
одговорних и овлашћених лица (чланови
Привременог органа општине, чланови Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник Општинске управе, руководиоци одељења у Општинској управи, директори јавних предузећа, организација и установа чији
је оснивач општина и АП Војводина, МУП и
Војска Србије);
увођење контроле уласка и кретања
запослених и странака у седишту општине и
месним канцеларијама;
обезбедити комуницирање са странкама електронским путем и телефонски;
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устројити и ажурирати евиденцију о
курирском систему;
прилагодити организацију рада увођењем рада ван седишта послодавца (од
куће) и сменског рада запослених у Општинској управи, предузећима и организацијама и установама чији је оснивач општина, а
по потреби и код свих привредних субјеката
на територији општине, у складу са уредбама
Владе Републике Србије и смерницама Републичког штаба за ванредне ситуације;
устројити и ажурирати евиденције
лица која на граници добијају решење о изолацији (МУП) или упозорење о поступању
(царина);
обезбедити стално доступно (теренско) возило за случај потребе хитног реаговања.
5.
ПРЕДУЗЕТИ мере везане за рад јавних предузећа и то:
хигијену јавних простора и просторија подићи на највиши могући ниво појачаним прањем и дезинфекцијом улица и тротоара;
појачати физичко чишћење јавних
површина, паркова кроз континуирано прикупљање ђубрета, нарочито кеса, папира и
других отпадака, одвоз на депонију и спаљивање уз предузимање мера безбедности заштите на раду, заштите животне средине и
заштите од пожара;
појачати мере у области зоохигијене.
6.
ПРЕДУЗЕТИ мере за обавештавање
грађана и то:
видно истицати мере заштите са
упутствима за поступање;
видно истицати упозорења о мерама
забране прописаним одлукама Владе Републике Србије, МУП Србије и Општинског
штаба за ванредне ситуације;
обезбедити посебну телефонску линију на нивоу општине (оперативни центар)
за пријаве грађана о респиратовним проблемима уколико су били у контакту са зараженим особама, као и за пружање потребних
информација;
редовно вршити обавештавање јавности преко свих медијских ресурса на територији општине, путем сајта општине,
огласних табли у месним заједницама и на
друге пригодне начине;
вршити дневну размену информација
са Окружним штабом за ванредне ситуације.

12. Мај 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

7.
Контролу провођења превентивних
мера из така 1. до 6. ове Наредбе континуирано врши Општински штаб за ванредне ситуације предко МУП Србије, надлежних инспекцијских служби и руководилаца органа, установа и предузећа на које се конкретне мере
односе.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-17/2020-I од 30. марта 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

88.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.3.2020. године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
30.3.2020. године доноси
НАРЕДБУ
1.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ излазак свим лицима ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства у времену од 17,00 до 05,00 часова,
осим суботом, када забрана траје од 15,00 до
03,00 часова и недељом када забрана траје од
15,0 до 05,00 часова.
2.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ извођење кућних
љубимаца у периоду од 20,00 до 21,00 часова.
3.
Ограничава се радно време трговинских објеката (прехрамбених продавница,
продавница мешовите робе, апотека) и то:
Понедељак – петак од 07,00 до 15,00
часова
Субота од 07,00 до 14,00 часова
Недеља од 08,00 до 14,00 часова.
4.
ДОЗВОЉАВА СЕ рад недељом од
04,00 до 07,00 часова искључиво малопродајним објектима који се налазе на списку
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објеката који су отворени за лица старија од
65 година.
5.
ОГРАНИЧАВА СЕ рад пекара за
време трајања ванредног стања и то:
Понедељак – петак од 06,00 до 15,00
часова
Субота од 06,00 до 14,00 часова
Недеља од 06,00 до 14,00 часова.
6.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад свих пијаца на
територији општине Ковин до даљњег.
7.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад свих угоститељских објеката, односно обављање угоститељске делатности у угоститељском објекту,
осим доставе на кућну адресу.
8.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад дечијих играоница, кладионица, фризерских и козметичких
салона и др. до даљњег.
9.
НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске
управе да организује рад Општинске управе
у скраћеном трајању од 08,00 до 12,00 часова.
10.
НАЛАЖЕ СЕ Општнској управи да
издвоји новчана средства која ће бити опредељена за набавку:
заштитне опреме (маске, рукавице,
средства за дезинфекцију) за запослене у
Општинској управи Ковин,
заштитне опреме (маске, рукавице,
средства за дезинфекцију) за грађане на територији општине Ковин, а по указаној потреби,
опреме неопходне за опремање центара за смештај лица заражених вирусом
SARS-COV-2.
СР 420 распршивач – 2 комада за
дезинфекцију тротоара и прилазних места
објектима где је већа концентрација грађана
11.
НАЛАЖЕ СЕ ЈП „Ковински комуналац“ Ковин да обезбеди неопходне количине
хлора за дезинфекцију стамбених зграда на
територији општине Ковин.
Ова Наредба ступа на снагу одмах.
Спровођење ових, наредби поред
републичких органа контролисаће и надлежна одељења Општинске управе.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-16/2020-I од 30. марта 2020. г.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-11/2020-I од 24. марта 2020.
године

89.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.3.2020. године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
24.3.2020. године доноси
НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКУ
1.
НАЛАЖЕ СЕ ЈП „Ковински комуналац“ Ковин да појача дезинфекцију пијаца
на целој територији општине Ковин. Мере се
посебно односе на обавезну дезинфекцију
тезги за продају, уз обавезу продавца да носи
заштитну опрему и има дезинфекциона
средства.
2.
НАЛАЖЕ СЕ ТЕ „CONTROLS“
ДОО Ковин, као дистрибутеру даљинског
грејања, да омогући несметано грејање код
корисника, с тим да температура у становима
буде оптимална, а с обзиром на чињеницу да
је старијима од 65 година живота забрањен
излазак.
3.
НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске
управе и директорима јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина да у планирању организације рада, а у циљу смањења
ризика од ширења заразе имају у виду да,
поред лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старијих од 60 година, посебну
заштиту ужива родитељ детета узраста до 12
година, а нарочито уколико сам врши родитељска права, или ако је другом родитељу
установљена радна обавеза.
4.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим предузетницима и правним лицима на територији
општине Ковин да поштују препоруку да,
поред запослених који су хронични болесници и старији од 60 година, којима је омогућен
рад од куће, имају у виду да посебну заштиту
ужива и родитељ детета узраста до 12 година, а нарочито уколико сам врши родитељска права, или је другом родитељу утврђена
радна обавеза.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
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КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

90.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.3.2020. године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
20.3.2020. године доноси
НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКУ
1.
НАЛАЖЕ СЕ ЈП „Ковински комуналац“ Ковин да појача дезинфекцију пијаца на
целој територији општине Ковин. Мере се
посебно односе на обавезну дезинфекцију
тезги за продају, уз обавезу продавца да носи
заштитну опрему и има дезинфекциона
средства.
2.
НАЛАЖЕ СЕ ТЕ „CONTROLS“
ДОО Ковин, као дистрибутеру даљинског
грејања, да омогући несметано грејање код
корисника, с тим да температура у становима
буде оптимална, а с обзиром на чињеницу да
је старијима од 65 година живота забрањен
излазак.
3.
НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске
управе и директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач општина да у планирању организације рада, а у циљу смањења
ризика од ширења заразе имају у виду да,
поред лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старијих од 60 година, посебну
заштиту ужива родитељ детета узраста до 12
година, а нарочито уколико сам врши родитељска права, или ако је другом родитељу
установљена радна обавеза.
4.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим предузетницима и правним лицима на територији
општине Ковин да поштују препоруку да,
поред запослених који су хронични болесници и старији од 60 година, којима је
омогућен рад од куће, имају у виду да
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посебну заштиту ужива и родитељ детета
узраста до 12 година, а нарочито уколико сам
врши родитељска права, или је другом
родитељу утврђена радна обавеза.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-11/2020-I од 20. марта 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

91.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.3.2020. године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
19.3.2020. године доноси
НАРЕДБУ И ПРЕПОРУКУ
1.
НАРЕЂУЈЕ СЕ активирање свих
субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање за територију општине Ковин (одлука Општинског већа општине Ковин бр.
217-5/2019-III од 14.3.2019. године, „Сл.лист
општине Ковин“, бр. 2/2019), који сопственим капацитетима могу учествовати у задацима које ће им давати Општински штаб за
ванредне ситуације, као што су:
додатно чишћење и прање улица и
јавних површина;
дезинфекција јавних простора;
транспорт хране, лекова, дезинфицијенаса и заштитних средстава;
истовар, дистрибуција и достава потребних средстава до корисника.
2.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ директору ПУ
„Наша Радост“ Ковин да анексира уговоре о
раду запосленима на радном месту „спремачица“ у Установи, у смислу прерасподеле
радног времена и упућивања на рад у Дом
здравља Ковин због потребе појачане

Страна 15 Број 9

хигијене у објекту примарне здравствене
заштите током трајања ванредног стања.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-10/2020-I од 19. марта 2020.
године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

92.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије од 17.3.2020. године, на основу Одлуке о увођењу ванредног
стања, на телефонској седници одржаној дана
18.3.2020. године доноси
НАРЕДБУ
1.
Скраћује се радно време свих угоститељских објеката (кафићи, ресторани, дечије
играонице, кладионице и остали) као и трговинских објеката (прехрамбених продавница,
продавница мешовите и друге робе) на период од 06,00 до 18,00 часова, те су, у складу
са наведеним, послодавци дужни да поступе
по Наредби и ускладе рад објеката како је
речено.
2.
Ова Наредба ступа на снагу одмах,
чиме престаје да важи тачка 1. Наредбе број
217-5/2020-I од 16.3.2020. године.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-8/2020-I од 18. марта 2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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93.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, у складу са Одлуком
о проглашењу ванредног стања Председника
Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера
Владе Републике Србије, на основу Одлуке о
увођењу ванредног стања, на телефонској
седници одржаној дана 17.3.2020. године
доноси
НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКЕ
1.
УСПОСТАВЉА СЕ Кол центар у
Црвеном крсту Ковин за помоћ грађанима
старијим од 65 година живота, који нису у
могућности да набаве основне животне намирнице и лекове. Бројеви телефона су
013/742-225 и 013/743-008 од 08,00 до 20,00
часова.
2.
НАЛАЖЕ СЕ Црвеном крсту Ковин
да:
врши дистрибуцију топлих оброка на
кућну адресу корисницима Народне кухиње
који су старији од 65 година;
несметано и даље обавља услугу Помоћ и нега у кући уз повећане мере хигијене;
у сарадњи са повереницима и заменицима повереника цивилне заштите месних
заједница, по насељеним местима организује
волонтерску подршку за пружање помоћи
старим лицима и хроничним болесницима,
старијим од 65 година живота;
позове све заинтересоване грађане да
волонтирају у дистрибуцији хране и лекова
старим и болесним лицима.
3.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ малопродајним
објектима мешовите робе и апотекама да дају
предност овлашћеним волонтерима Црвеног
крста и повереницима цивилне заштите приликом набавке за угрожена лица из тачке 1.
4.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима
који су заинтересовани да волонтирају ради
пружања помоћи старим лицима и хроничним болесницима, да се обрате Црвеном
крсту Ковин путем бројева телефона 013/742225 и 013/743-008 од 08,00 до 20,00 часова.
5.
НАЛАЖЕ СЕ прекид рада јавних установа у области културе чији је оснивач
општина Ковин, Установе за спорт, Туристичке организације општине Ковин, као и
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прекид одржавања свих спортских, културних и туристичких догађаја и манифестација.
6.
НАЛАЖЕ СЕ појачана дезинфекција
јавне површине и јавних објеката у којима се
обавља комунална делатност, одржавање
комуналног реда и одржавање прописане
удаљености од најмање 2 м између особа, уз
појачан инспекцијски надзор свих инспекцијских служби, са утврђеним мерама.
7.
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи
Ковин, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, ЈП
„Ковин-гас“ Ковин и Центру за социјални
рад „Ковин“ да организују рад у складу са
препорукама Владе Републике Србије и да
грађанима обезбеде да потребне информације
добијају путем телефона или електронске
поште (мејла).
8.
НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске
управе Ковин и директорима јавних предузећа да поштују препоруку да се запосленима који су хронични болесници и старији од 60 година живота омогући рад од
куће.
9.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим предузетницима и правним лицима на територији
општине Ковин да поштују препоруку да се
запосленима који су хронични болесници и
старији од 60 година живота омогући рад од
куће.
10.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ такси удружењима на територији општине Ковин да подигну ниво одржавања хигијене у својим возилима што подразумева свакодневну дезинфекцију унутрашњости возила.
11.
НАЛАЖЕ СЕ јавним предузећима и
секретарима месних заједница да у случају
потребе све ресурсе ставе на располагање
Штабу за ванредне ситуације.
12.
Ове наредбе и препоруке ступају на
снагу даном доношења, а примењују се од 18.
марта 2020. године.
АПЕЛУЈЕ СЕ НА СВЕ ГРАЂАНЕ ДА ПОШТУЈУ ПРЕПОРУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, ДА БУДУ СТАЛОЖЕНИ, ДА НЕ
ШИРЕ ПАНИКУ И ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ
САВЕТА И ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ МИНИСТАРСТАВА.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-7/2020-I од 17. марта 2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Страна 17 Број 9

95.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на својој седници
одржаној дана 16.3.2020. године даје
ПРЕПОРУКУ

94.
На основу члана 16. Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне ситуације, а у вези са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на својој седници
одржаној дана 16.3.2020. године издаје
НАРЕДБУ
1.
Скраћује се радно време угоститељских објеката од 08,00 до 20,00 часова, почев
од 17.3.2020. године.
У току радног времена у затвореним просторима дозвољено је присуство највише 50
особа.
2.
Прекида се рад свих спортских објеката на територији општине Ковин.
3.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије, Одсек за инспекцијске послове
Општинске управе Ковин у сарадњи са Полицијском станицом Ковин, да појача надзор
над свим објектима затвореног типа који
примају више од 50 људи.
4.
Ангажују се повереници и заменици
повереника цивилне заштите на пословима
заштите и спасавања.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-5/2020-I од 16. марта 2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Сва јавна предузећа, установе на територији општине Ковин и Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, да повећају степен
хигијене, као и да за запослене набаве маске,
рукавице и средства за дезинфекцију.
Средства за дезинфекцију редовно
занављати и одржавати на потребном нивоу.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 06-30/2020-I од 16. марта 2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Страна 18 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
КОВИН

90.

Наредбе и препоруку од 20.3.2020. године.
..................................................................14

73.

Решење о образовању Савета за миграције
општине Ковин .......................................... 1

91.

Наредбу и препоруку од 19.3.2020. године
..................................................................15

74.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве – ОШ „Бора Радић“
Баваниште.................................................. 2

92.

Наредбу од 18.3.2020. године ..................15

93.

Наредбе и препоруке од 17.3.2020. године.
..................................................................16

94.

Наредбу од 16.3.2020. године ..................17

95.

Препоруку од 16.3.2020. године ..............17

75.

Закључак .................................................... 2

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
76.

Решење о наставку спровођења изборних
радњи у поступку избора за одборнике
Скупштине општине Ковин који су
расписани 4. марта 2020. године ............... 3

АКТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
77.

Наредбе од 04. маја 2020. године .............. 4

78.

Закључке и препоруку од 27.4.2020. године
................................................................... 5

79.

Закључак од 23. априла 2020. године........ 6

80.

Закључке, наредбу и препоруку од
22.4.2020. године ....................................... 7

81.

Закључак од 15.4.2020. године .................. 8

82.

Закључак од 08.4.2020. године .................. 9

83.

Наредба од 07.4.2020. године .................... 9

84.

Наредба и препорука од 06.4.2020. године9

85.

Закључак од 01.4.2020. године ................ 10

86.

Наредба од 31.3.2020. године .................. 11

87.

Наредба о предузимању превентивних мера
у општини Ковин од 30.3.2020. године ... 11

88.

Наредбу од 30.3.2020. године.................. 13

89.

Наредбу и препоруку од 24.3.2020. године .
................................................................. 14
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