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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
31.
Командант Штаба за ванредне ситуације општине Чока, на седници Општинског штаба 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) и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине
и председника Владе Републике Србије, 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
ОДЛУКУ
о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID -19
на територији општине Чока
I
Послодавцима се налаже да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. Уколико рад од куће
није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за
спречавање ширења заразе (коришћење заштитних маски, рукавица, ограничен број људи у просторији) у складу
са препорукама Владе Републике Србије.
Сви послодавци, чији је оснивач Општина Чока, дужни су да поштују забрану рада са странкама, у складу са
Закључком Владе Републике Србије.
II
Налаже се грађанима стриктно поступање и поштовање наредби, одлука и препорука Владе Републике Србије и
министарстава, пре свега Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије и свих
других аката надлежних органа у циљу спречавања ширења епидемије COVID-19.
III
Забрањује се рад и окупљање свих удружења грађана, спортских удружења, спортских клубова.
IV
Угоститељски објекти раде са скраћеним радним временом од 8.00 до 16.00 часова.
Дозвољена је само достава хране до 19.00 часова. У угоститељским објектима током радног времена у
затвореним просторијама и на отвореном простору дистанца између гостију мора бити 2 метра, а дозвољено је
присуство највише до 10 лица у објектима услужног простора до 50m2 , до 25 лица у објектима услужног
простора до 200 m2 , до 50 лица у објектима услужног простора преко 200 m2. Власници објеката пекара су у
обавези да обезбеде следеће услове:
- растојање од 2m између купаца
- да у простору пекаре борави највише 1 особа на 4 m²
- да један запослени буде ангажован искључиво на каси, те да исти не послужује кориснике.
Запослени у угоститељским објектима и пекарама имаjу обавезу да носe рукавице и заштитну маску и вршe
редовну дезинфекцију подова и пултова, односно дезинфекцију обуће на улазу у објекта, као и све заштитне мере
прописане важећим прописима.
Власници свих угоститељских објеката и пекара су у обавези да испред објекта истакну укупан број лица која
могу боравити истовремено унутар и ван тог објекта, придржавајући се притом свих мера заштите за спречавање
ширења корона вируса.
Налаже се такси превозницима на територији општине да приликом обављања делатности носе заштитне маске и
рукавице и да врше дезинфекцију возила.
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V
Запослени у свим трговинским објектима морају да носе рукавице и заштитне маске, а на улазу да обезбеде
дезинфекцију обуће.
Улаз у објекат ограничити у складу са површином истог тако да се омогући одржавање одстојања од најмање 1,5
до 2 метра између купаца.
Препоручује се да да један запослени буде ангажован искључиво на каси, те да исти не послужује кориснике.
VI
Забрањује се рад кладионица и теретана. Фризерски и козметички салони имају обавезу да поступају према
препорукама надлежних органа које су добили с тим што особље обавезно носи рукавице и заштитне маске, уз
редовну дезинфекцију подова и пултова, а дезинфекција обуће се врши на улазу у објекат.
VII
Јавно комунално предузеће “Чока“ редовно обавља послове водоснабдевања, чистоће, одржавање јавних
површина и зеленила и погребне службе, а директору се налаже да обезбеди маске, рукавице и дезинфекциона
средства за запослене. Налаже се директору да запослени на административним пословима обављају послове
према минимуму који обезбеђује процес рада.
Налаже се ЈКП „Чока“ дезинфекција паркинг простора и пешачких стаза у центру Чоке, као и центрима
насељених места општине, као и других јавних површина по потреби.
VIII
Пијаце на територији општине Чока раде једанпут недељно и то недељом, с тим што се врши дезинфекција ( коју
врши ЈКП „ЧОКА“) пијачног простора пре и после истека радног времена пијаце, односно врши надзор над
спровођењем мера Владе РС које се односе на отворен простор.
У случају ако дође до кршења услова из претходног става, рад из претходног става се забрањује.
IX
Забрањује се употреба дечијих игралишта.
X
Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине. Опела и изјављивање саучешћа су дозвољени само
на отвореном простору односно испред капеле у што краћем временском периоду без физичког контакта. На
уласку у капелу потребно је обавезно обезбедити средства за дезинфекцију руку.
XI
Забрањује се одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и слично) са више лица од броја лица
предвиђених уредбом Владе РС.
XII
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.
XIII
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.
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XIV
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.
XV
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– 18/2
Дана: 20.03.2020.год.
Командант Штаба за ванредне ситуације општине Чока
Стана Ђембер, с.р.
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Општинске управе општине Чока/ жиро рачун бр.:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175

Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.

