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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
32.
Штаб 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 дана 23.марта 2020. године
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
Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и
пића, ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите
запослених и корисника услуга – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може
вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да
ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују
припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и
баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у
којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та
услуга пружа; да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да
ли гости конзумирају пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама,
клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга
пружа.
Правна лица и предузетници из претходног става, могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз
организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у
објекте.
Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из става 1. и 2. дужни
су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и
здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести
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COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 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.
Налаже се такси превозницима на територији општине да приликом обављања делатности носе заштитне маске и
рукавице и да врше дезинфекцију возила.
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
Забрањује се рад пијаца на територији општине Чока.
IX
Забрањује се употреба дечијих игралишта.Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама
намењеним за рекреацију и спорт.
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.
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.
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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.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука Штаба за ванредне ситуације, од 20.3.2020. године.
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