
На основу члана 35, 36, 61 и 75 Закона o безбедности и здрављу на раду 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005; 91/2015 и 113/2017 – др. закон) 
и члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник 
Републике Србије”, број 94/20) као и чланова 17 и 18 Правилника о начину и 
поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник 
Републике Србије”, бр.72/2006; 84/2006 – испр. и 30/2010 ), и члана 38. став 1. 
Одлуке о Градскoj управи града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 
51/2014, 9/2016, 34/2016, 36/2017, 24/2018, 46/2018, 4/2019 и 8/2019), начелник 
Градске управе града Зајечара, доноси: 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

1.УВОД

Према прописима у области безбедности и здравља на раду, послодавац је 
дужан да обезбеди безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у 
процесу рада. У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и 
здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења ризика, односно мере 
за заштиту запослених од инфекције и ризика повезаних са вирусом. 

Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19, од већег 
епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије и обавезе прописане 
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање 
појаве и ширења епидемије заразне болести, Градска управа града Зајечара (у 
даљем тексту: Градска управа) у овом Плану примене мера за спречавање појаве и 
ширења епидемије заразне болести (у даљем тексту: План) утврђује превентивне 
мере и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши 
ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно ангажованих лица, а које 
ће бити укључене у све активности рада и на свим нивоима организовања. 

Донет је Измењени и допуњени Акт о процени ризика од 15. Марта 2011.
године за сва радна местима у свим основним унутрашњим јединицама које 
обављају послове из делокруга Градске управе. 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 
болести у Градској управи саставни је део Измењеног и допуњеног АКТА О 
ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Назив послодавца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
Адреса седишта:19000 Зајечар, Трг Ослобођења број 1 
Матични број: 07189923 
Порески идентификациони број: 101757838 
Шифра делатности: 8411 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

Унутрашња организација 

У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за 
вршење сродних послова и Кабинет градоначелника као посебна организациона 
јединица. 

Основна организациона јединица је одељење, а унутар Oдељења  могу  да се 
образују одсеци и канцеларије. 

Основне организационе јединице 

Основне организационе јединице су: 

1.Одељење за опште, заједничке и нормативно-правне послове; 
2.Одељење за  обједињене јавне набавке и локални економски развој; 
3.Одељење за привреду и друштвене    делатности; 
4.Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове; 
5.Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове; 
6.Одељење за финансије; 
7.Одељење за локалну пореску администрацију. 

Посебна организациона јединица 

У Градској управи се као посебнa организационa јединицa образује Кабинет 
градоначелника. 

                      1. Одељење за опште, заједничке и нормативно-правне послове: 

1.1 - Одсек за опште послове и послове управљања људским ресурсима; 
1.2 - Одсек за матичне послове; 
1.3.- Одсек за послове месних канцеларија, месних заједница, изборна права, 
          противпожарну заштиту и електронску управу; 
1.4 - Одсек за послове органа града и нормативно - правне послове;  
1.5 - Одсек за заједничке послове. 
1.6 - Канцеларија за послове писарнице и послове Градског информативно- 
         услужног центра; 
1.7 - Канцеларија за скупштинске послове. 

                        2.Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски 
развој 
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2. 1- Одсек за   обједињене јавне набавке; 
2. 2 – Канцеларија за локални економски развој. 

3. Одељење за привреду и друштвене делатности: 
3.1 - Одсек за привреду и друштвене делатности. 

4. Одељење за  урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове: 

4.1 - Одсек  за имовинско-правне и урбанистичке  послове; 
4.2 - Одсек за грађевинске, комуналне и инвестиционе послове;  
4.3 - Канцеларија за спровођење обједињене процедуре; 
4.4 - Канцеларија за заштиту животне средине. 

5. Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове: 
5.1 - Одсек  комуналне полиције; 
5.2 -Одсек за инспекцијски надзор из области просветног инспекцијског надзора, 
комуналног уређења, грађевине, локалних јавних прихода и послови безбедности и 
заштите на раду;  

6. Одељење за финансије 

6.1 - Одсек за буџет; 
6.2 - Одсек за трезор; 
6.3 - Канцеларија за књиговодство. 

7. Одељење за локалну пореску администрацију 
7.1 - Одсек за утврђивање  локалних јавних прихода 
7.2- Одсек за наплату локалних јавних прихода, нормативно и пореско управне 
послове. 

4. ДЕЛОКРУГ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ 

Одељење за опште, заједничке и нормативно-правне послове обавља 
послове који се односе на: лични статус грађана; вођење матичних књига; издавање 
извода и уверења из матичних књига; пружање правне помоћи грађанима; вођење и 
ажурирање бирачког списка и изборна права; стручне, организационе и 
административно-техничке послове за органе месних заједница; писарницу и архиву; 
радне односе запослених у Градској управи и функционера Града;  уговорно-радне 
односе ангажованих лица; пријем захтева и других поднесака странака; коришћење и 
одржавање телефонске централе; пројектовања, израду и одржавање 
информационог система ради пружања логистичке подршке раду органа Града; 
планирање, израду и одржавање телекомуникационе инфраструктуре; праћење 
прописа и припрему одговарајућих општих актата из области информационих 
технологија у складу са законским и подзаконским прописима; праћење прописа и 
припрему одговарајућих општих аката из области противпожарне заштите у складу 
са законским и подзаконским прописима; праћење примене и предузимање 
адекватних превентивних мера противпожарне заштите у складу са законоским и 
подзаконским актима; умножавање и фотокопирање материјала; одржавање и 
ефикасно функционисање возног парка; организовање редовног одржавања, 
чишћења и спремања просторија Градске управе у складу са закљученим уговорима; 
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организовање физичког, техничког и физичко-техничког обезбеђења објеката Градске 
управе у складу са заљученим уговорима; припремање нацрта прописа и других 
аката које доносе органи Града; извршавање одлука и других аката Скупштине 
града, Градоначелника и Градског већа из оквира својих надлежности; стручне, 
оперативне, организационе и административно-техничке послове за органе Града и 
стална и повремена радна тела и комисије; послове у вези са избором, именовањем 
и постављењем лица чији избор, именовање и постављење је у надлежности 
Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; послове у вези са објављивањем 
аката у „Службеном листу града Зајечара“; пружање стручне помоћи одборничким 
групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине; управљање 
људским ресурсима и вођење кадровске евиденције и персоналних досијеа; стручне, 
оперативне, организационе и административно-техничке послове за овлашћено лице 
које решава о захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у 
смислу упућивања на време и место објављивања тражене информације односно 
документа који ту информацију садржи; израду печата за органе Града Зајечара и 
друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града. 

За обављање одређених послова из делокруга Градске управе и стварања услова 
да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у 
оквиру Одељења за опште, заједничке и нормативно-правне послове образују 
се следеће месне канцеларије: 

 
5. Месна канцеларија Боровац, за насељена места Боровац и Врбица; 
6. Месна канцеларија Брусник, за насељена места Брусник, Кленовац и 

Табаковац; 
7. Месна канцеларија Велики Јасеновац, за насељена места Велики Јасеновац и 

Мали        Јасеновац; 
8. Месна канцеларија Вратарница, за насељена места Вратарница, Мариновац и 

Заграђе; 
9. Месна канцеларија Велика Јасикова, за насељено место Велика Јасикова; 
10.Месна канцеларија Велики Извор, за насељено место Велики Извор; 
11.Месна канцеларија Вражогрнац, за насељено место Вражогрнац; 
12.Месна канцеларија Гамзиград, за насељена места Гамзиград и Гамзиградска 

Бања; 
13.Месна канцеларија Глоговица, за насељено место Глоговица;  

14.Месна канцеларија Градсково, за насељено место Градсково;  

15.Месна канцеларија Грлиште, за насељено место Грлиште; 
16.Месна канцеларија Грљан, за насељена места Грљан, Прлита и Аврамица;  

17.Месна канцеларија Дубочане, за насељена места Дубочане и Мала Јасикова; 
18.Месна канцеларија Звездан, за насељено место Звездан;  

19.Месна канцеларија Копривница, за насељена места Копривница, Јелашница и  
Чокоњар; 

20.Месна канцеларија Лубница, за насељена места Лубница и Планиница; 
21.Месна канцеларија Мали Извор, за насељена места Мали Извор и Селачка;  

22.Месна канцеларија Метриш, за насељено место Метриш;  

23.Месна канцеларија Николичево, за насељено место Николичево;  

24.Месна канцеларија Рготина, за насељено место Рготина;  
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документа који ту информацију садржи; израду печата за органе Града Зајечара и 
друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града. 

За обављање одређених послова из делокруга Градске управе и стварања услова 
да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у 
оквиру Одељења за опште, заједничке и нормативно-правне послове образују 
се следеће месне канцеларије: 

 
5. Месна канцеларија Боровац, за насељена места Боровац и Врбица; 
6. Месна канцеларија Брусник, за насељена места Брусник, Кленовац и 

Табаковац; 
7. Месна канцеларија Велики Јасеновац, за насељена места Велики Јасеновац и 

Мали        Јасеновац; 
8. Месна канцеларија Вратарница, за насељена места Вратарница, Мариновац и 

Заграђе; 
9. Месна канцеларија Велика Јасикова, за насељено место Велика Јасикова; 
10.Месна канцеларија Велики Извор, за насељено место Велики Извор; 
11.Месна канцеларија Вражогрнац, за насељено место Вражогрнац; 
12.Месна канцеларија Гамзиград, за насељена места Гамзиград и Гамзиградска 

Бања; 
13.Месна канцеларија Глоговица, за насељено место Глоговица;  

14.Месна канцеларија Градсково, за насељено место Градсково;  

15.Месна канцеларија Грлиште, за насељено место Грлиште; 
16.Месна канцеларија Грљан, за насељена места Грљан, Прлита и Аврамица;  

17.Месна канцеларија Дубочане, за насељена места Дубочане и Мала Јасикова; 
18.Месна канцеларија Звездан, за насељено место Звездан;  

19.Месна канцеларија Копривница, за насељена места Копривница, Јелашница и  
Чокоњар; 

20.Месна канцеларија Лубница, за насељена места Лубница и Планиница; 
21.Месна канцеларија Мали Извор, за насељена места Мали Извор и Селачка;  

22.Месна канцеларија Метриш, за насељено место Метриш;  

23.Месна канцеларија Николичево, за насељено место Николичево;  

24.Месна канцеларија Рготина, за насељено место Рготина;  

25.Месна канцеларија Салаш, за насељено место Салаш;  

26.Месна канцеларија Трнавац, за насељено место Трнавац;  

27.Месна канцеларија Халово, за насељено место Халово;  

28.Месна канцеларија Шљивар, за насељена места Шљивар, Горња Бела Река, 
Леновац, Лесковац и Ласово; 

29.Месна канцеларија Шипиково, за насељено место Шипиково.  
 

Месне канцеларије обављају послове који се односе на: пријем захтева и 
других поднесака странака; вођење матичних књига за насељено место за које је 
образовано матично подручје и издавање извода и уверења из матичних књига и 
књига држављана; прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког 
списка; прикупљање и достављање података за потребе државних органа и органа 
Града Зајечара; поступање по замолницама државних и других органа; достављање 
странкама писмена у складу са Законом о општем управном поступку; и пријем, 
завођење и експедицију поште. 

Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој 
обавља послове који се односе на: обављање стручнх и административно-техничких 
послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки; спроводи поступке 
централизованих јавних набавки ради закључења уговора и оквирних споразума за 
потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава града Зајечара и 
других правних субјеката чији је оснивач Град, односно корисника буџетских 
средстава Града; пружање помоћи при изради и имплементацији стратешких 
докумената; планирање, припрему, израду и праћење имплементације пројеката у 
функцији економског развоја града; пружање помоћи при успостављању система 
спремности пројектне документације; стварање и побољшање репутације Града; 
пружање директне подршке локалној пословној заједници; развој предузетништва и 
привлачење инвестиција кроз реализацију Стратегије локалног економског развоја 
града Зајечара; остваривање сарадње са удружењима предузетника са територије 
Града; праћење конкурса и прописа из области привреде, предузетништва, малих и 
средњих предузећа; пружање подршке развоју малих и средњих предузећа; 
развијање програма обуке и едукације; сарадњу са свим институцијама које су 
повезане са локалним економским развојем и одржавање постојећих, повлачење 
нових и ширење локалних пословних активности; привлачење домаћих и страних 
инвестиција; помоћ постојећој пословној заједници и унапређeње пословне климе у 
Зајечару; подстицање бржег економског развоја Града; промоцију града у земљи и 
иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот; интернет 
маркетинг; израду промотивног материјала и посећивање сајмова и других 
манифестација из области привреде; стварање и одржавање база података 
значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора; 
информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за 
пословање, могућностима за улагање и расположивим програмима подршке и 
подстицаја на локалном и националном нивоу; сарадњу са приватним, јавним и 
невладиним сектором и координација њихових активности; подстицање приватно 
јавног партнерства; припрему и анализу реализације пројеката у вези са локалним 
економским развојем; идентификацију потреба и помоћ при решавању проблема 
локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја 
постојеће привреде; информисање руководства Града о ЕУ политикама и прописима 
од значаја за Град, као и послове који се односе на представљање Града у 
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односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству; обављање 
послова организовања и развоја активности младих у граду преко Канцеларије за 
младе; подстицање пословне сарадње и промоције инвестиционих аспеката 
дијаспоре и Срба у региону; остваривање и јачање пословних веза удружења у Граду 
са удружењима у дијаспори и региону; обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом града и другим актима органа Града. 

Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове од 
непосредног интереса за грађане у областима: образовања, културе, здравства, 
спорта, физичке културе, социјалне заштите, дечије заштите, ученичког и 
студентског стандарда, борачко-инвалидске заштите, информисања, 
равноправности полова, сарадње са верским заједницама, удружења грађана, 
савеза и асоцијација; пољопривреде - припрему, израду и доношење годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију 
Града; спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини; израду аката о бесплатном коришћењу и праву пречег 
закупа; утврђивање накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта;  водопривреде - издавање водних аката; саобраћаја - техничко 
регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима и такси 
превоз; туризма - категоризацију туристичких објеката, издавање туристичких ознака; 
израду нацрта финансијских планова у поступку припреме буџета Града по 
функцијама и корисницима буџета; послове учествовања у припреми и изради 
буџета града и тромесечних оперативних планова и припремања финансијске 
документације везане за месечне квоте и апропријације; обављање стручних, 
организационих и административно - техничких послова радних тела Скупштине 
града из области привреде и друштвених делатности - Савета за безбедност 
саобраћаја, Фонда за развој и унапређење пољопривреде, Буџетског фонда за 
подстицање рађања деце на територији града Зајечара и Интерресорне комисије,
Комисије за стипендирање студената и друго. 

Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 
обавља послове који се односе на: поступак израде просторног плана Града; 
старање о излагању планског документа на јавни увид; преузимање по службеној 
дужности постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталних 
записа као и извода из катастра подземних и надземних водова; ажурирање 
катастарских подлога; припремање нацрта одлука о изради урбанистичко планске и 
урбанистичко техничке документације; организацију јавних презентација 
урбанистичких пројеката и планова; издавање извода из урбанистичких планова; 
издавање локацијских услова и информација о локацији; прибављање сагласности 
које су посебним законима прописане као услов за издавање локацијских услова за 
изградњу; решавање захтева за озакоњење незаконито изграђених објеката; 
издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу извођења радова; 
обављање административних послова у поступку техничких прегледа објеката; 
издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежан град; доношење 
решења о рушењу објеката по захтеву странке; обављање послова обједињене 
процедуре који се односе на издавање локацијских услова, грађевинских и 
употребних дозвола, пријаве радова и друго; вршење управних и других послова у 
спровођењу закона и других прописа у области урбанизма, грађевинарства и 
комунално-стамбеној области; предлагање нацрта аката које доносе органи града из 
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односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству; обављање 
послова организовања и развоја активности младих у граду преко Канцеларије за 
младе; подстицање пословне сарадње и промоције инвестиционих аспеката 
дијаспоре и Срба у региону; остваривање и јачање пословних веза удружења у Граду 
са удружењима у дијаспори и региону; обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом града и другим актима органа Града. 

Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове од 
непосредног интереса за грађане у областима: образовања, културе, здравства, 
спорта, физичке културе, социјалне заштите, дечије заштите, ученичког и 
студентског стандарда, борачко-инвалидске заштите, информисања, 
равноправности полова, сарадње са верским заједницама, удружења грађана, 
савеза и асоцијација; пољопривреде - припрему, израду и доношење годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију 
Града; спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини; израду аката о бесплатном коришћењу и праву пречег 
закупа; утврђивање накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта;  водопривреде - издавање водних аката; саобраћаја - техничко 
регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима и такси 
превоз; туризма - категоризацију туристичких објеката, издавање туристичких ознака; 
израду нацрта финансијских планова у поступку припреме буџета Града по 
функцијама и корисницима буџета; послове учествовања у припреми и изради 
буџета града и тромесечних оперативних планова и припремања финансијске 
документације везане за месечне квоте и апропријације; обављање стручних, 
организационих и административно - техничких послова радних тела Скупштине 
града из области привреде и друштвених делатности - Савета за безбедност 
саобраћаја, Фонда за развој и унапређење пољопривреде, Буџетског фонда за 
подстицање рађања деце на територији града Зајечара и Интерресорне комисије,
Комисије за стипендирање студената и друго. 

Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 
обавља послове који се односе на: поступак израде просторног плана Града; 
старање о излагању планског документа на јавни увид; преузимање по службеној 
дужности постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталних 
записа као и извода из катастра подземних и надземних водова; ажурирање 
катастарских подлога; припремање нацрта одлука о изради урбанистичко планске и 
урбанистичко техничке документације; организацију јавних презентација 
урбанистичких пројеката и планова; издавање извода из урбанистичких планова; 
издавање локацијских услова и информација о локацији; прибављање сагласности 
које су посебним законима прописане као услов за издавање локацијских услова за 
изградњу; решавање захтева за озакоњење незаконито изграђених објеката; 
издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу извођења радова; 
обављање административних послова у поступку техничких прегледа објеката; 
издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежан град; доношење 
решења о рушењу објеката по захтеву странке; обављање послова обједињене 
процедуре који се односе на издавање локацијских услова, грађевинских и 
употребних дозвола, пријаве радова и друго; вршење управних и других послова у 
спровођењу закона и других прописа у области урбанизма, грађевинарства и 
комунално-стамбеној области; предлагање нацрта аката које доносе органи града из 

делокруга рада одељења; непосредно спровођење прописа Скупштине Града у 
наведеним областима; уређење, развој и обављање комуналних делатности; 
обезбеђивање услова за трајно обављање комуналних делатности; спровођење 
поступка исељења бесправно усељених лица из станова или заједничких просторија 
стамбених, односно стамбено-пословних зграда, као и друге послове у стамбеној 
области; заштиту и унапређење животне средине за обављање одређених 
делатности у складу са законом; заштиту, очување, управљање и коришћење 
непокретности у јавној својини Града; спровођење поступака експропријације, 
комасације, враћања земљишта и друге послове у складу са законом, Статутом 
града и одлукама органа Града, као и пружање стручне помоћи странкама у 
остваривању и заштити својих права и правних интереса пред Градском управом 
града Зајечара, из делокруга рада одељења и друге послове утврђене законом, 
Статутом града и другим актима органа Града. 

Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове обавља послове 
Комуналне полиције – одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од 
значаја за комуналну делатност, вршење контроле над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналних и других делатности из надлежности 
града, пружа подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање 
живота у граду, очување имовине и добара; послове инспекцијског надзора над 
применом законских и других прописа и општих аката Скупштине града из области: 
Комуналне инспекције – надзор у области обављања комуналних делатности и рада 
јавних и јавних комуналних предузећа, стања комуналних објеката и квалитета 
пружања комуналних услуга грађанима, неовлашћено заузимање јавних површина 
предметима, мањим монтажним објектима и стварима, поједини послови тржишне 
инспекције у делу надзора над продајом робе ван продајног места и друго; 
Грађевинске инспекције – надзор над изградњом и употребом објеката за које 
дозволе издаје Градска управа, контрола изградње објеката према одобреној 
документацији, стандардима и поштовању прописа о безбедности приликом 
изградње, вођење поступка утврђивања опасности објеката по здравље и живот 
људи, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката 
изграђених без одобрења и друго; Инспекције за саобраћај и путеве-контрола грдског 
и приградског превоза путника, ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене 
потребе и ауто – такси превоза, паркирања као и надзор над државним путевима који 
пролазе кроз насеља на територији Града, локалним и некатегорисаним путевима и 
улицама у делу стања, одржавања, реконструкција, заштити, изградњи путева и 
објеката на њима, контрола исправности хоризонталне и вертикалне сигнализације 
на путевима и улицама и друго; Инспекције заштите животне средине – надзор над 
спровођењем прописа о заштити животне средине, заштита вода од загађења, 
заштита квалитета ваздуха, заштита од буке, контрола кретања и управљања 
неопасним отпадом и  амбалажним отпадом, заштита од нејонизирајућег зрачења, 
планирање, координација, информисање, едукација као и налагање мера заштите 
животне средине и друго; просветног инспекцијског надзора; контролу утврђивања и 
наплате локалних јавних прихода; обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом града и другим актима органа Града. 

Одељење за финансије обавља послове који се сврставају у послове буџета 
Града, послове локалног трезора, послове финансија директних корисника 
средстава буџета и послове буџетског рачуноводства и извештавања који обухватају:
све процедурално прописане послове на припреми буџета, укљјучујући  и израду 
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нацрта буџета Града; све процедурално прописане послове на извршењу буџета;
финансијско планирање за консолидовани рачун трезора, које посебно обухвата 
анализу готовинских токова плана извршења буџета, сервисирање дуга, и
дефинисање квота дефинисаних обавеза и плаћања; управљање готовинским 
средствима које посебно обухвата управљање консолидованим рачуном трезора, 
ликвидношћу и финансијским средствима; послове вођења пословних књига и 
усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих 
периодичних и годишњих извештаја, као и друге финансијско-материјалне послове 
за директне кориснике средстава буџета, а за индиректне кориснике, уколико се то 
посебно уговори; контролу расхода, која посебно обухвата преузимање обавеза, 
проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских 
средстава; управљање дугом; буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата 
рачуноводствене послове за обраду примања и плаћања, вођење пословних књига 
за сва примања и издатке, евидецију донација и помоћи; финансијско извештавање у 
прописаној форми; рачуноводствену методологију кроз израду општих и посебних 
аката; управљање финансијским информационим системом; послове из области 
финансија за директне кориснике средстава буџета, који обухватају послове израде 
предлога финансијског плана и расподеле средстава индиректним корисницима 
буџетских средстава; припремање и комплетирање документације за извршење 
финансијског плана; израду нацрта финансијских планова у поступку припреме 
буџета Града по функцијама и корисницима буџета; праћење законитог и наменског 
коришћења средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности 
одељења као и реализацију планова по функцијама који су у надлежности одељења; 
припрему нацрта аката из области финансија и рачуноводства; послове обрачуна и 
исплата плата, накнада и других примања запослених и израду свих извештаја из те 
области; обавља и друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима 
органа Града. 

Одељење за локалну пореску администрацију обавља послове који се
односе на: утврђивање пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину 
правних лица, накнаде за локалну комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простуру, као и накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 
решавање по жалбама пореских обвезника у првом степену и достављање жалбе на 
даљу надлежност другостепеном органу; решавање по захтевима за повраћај и 
прекњижавање средстава; редовну и принудну наплату; вођење поступака по 
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и друге послове у складу са законом. 

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за 
обављање саветодавних и протоколарних послова који се односе на: припрему радних 
и протоколарних састанке изабраних и постављених лица у органима Града; праћење 
активности на реализацији утврђених обавеза и координирање активности на 
остваривању јавности рада; организовање пријема странака ради непосредног 
обраћања изабраним и постављеним лицима у органима Града; организовање 
протокола поводом пријема домаћих и страних представника, културних и спортских 
догађања, додељивање јавних признања и награда као и друге протоколарне послове; 
одбрану и ванредне ситуације, односе са јавношћу и административно-техничке 
послове који су значајни за рад Градоначелника и Кабинет.  
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нацрта буџета Града; све процедурално прописане послове на извршењу буџета;
финансијско планирање за консолидовани рачун трезора, које посебно обухвата 
анализу готовинских токова плана извршења буџета, сервисирање дуга, и
дефинисање квота дефинисаних обавеза и плаћања; управљање готовинским 
средствима које посебно обухвата управљање консолидованим рачуном трезора, 
ликвидношћу и финансијским средствима; послове вођења пословних књига и 
усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих 
периодичних и годишњих извештаја, као и друге финансијско-материјалне послове 
за директне кориснике средстава буџета, а за индиректне кориснике, уколико се то 
посебно уговори; контролу расхода, која посебно обухвата преузимање обавеза, 
проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских 
средстава; управљање дугом; буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата 
рачуноводствене послове за обраду примања и плаћања, вођење пословних књига 
за сва примања и издатке, евидецију донација и помоћи; финансијско извештавање у 
прописаној форми; рачуноводствену методологију кроз израду општих и посебних 
аката; управљање финансијским информационим системом; послове из области 
финансија за директне кориснике средстава буџета, који обухватају послове израде 
предлога финансијског плана и расподеле средстава индиректним корисницима 
буџетских средстава; припремање и комплетирање документације за извршење 
финансијског плана; израду нацрта финансијских планова у поступку припреме 
буџета Града по функцијама и корисницима буџета; праћење законитог и наменског 
коришћења средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности 
одељења као и реализацију планова по функцијама који су у надлежности одељења; 
припрему нацрта аката из области финансија и рачуноводства; послове обрачуна и 
исплата плата, накнада и других примања запослених и израду свих извештаја из те 
области; обавља и друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима 
органа Града. 

Одељење за локалну пореску администрацију обавља послове који се
односе на: утврђивање пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину 
правних лица, накнаде за локалну комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простуру, као и накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 
решавање по жалбама пореских обвезника у првом степену и достављање жалбе на 
даљу надлежност другостепеном органу; решавање по захтевима за повраћај и 
прекњижавање средстава; редовну и принудну наплату; вођење поступака по 
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и друге послове у складу са законом. 

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за 
обављање саветодавних и протоколарних послова који се односе на: припрему радних 
и протоколарних састанке изабраних и постављених лица у органима Града; праћење 
активности на реализацији утврђених обавеза и координирање активности на 
остваривању јавности рада; организовање пријема странака ради непосредног 
обраћања изабраним и постављеним лицима у органима Града; организовање 
протокола поводом пријема домаћих и страних представника, културних и спортских 
догађања, додељивање јавних признања и награда као и друге протоколарне послове; 
одбрану и ванредне ситуације, односе са јавношћу и административно-техничке 
послове који су значајни за рад Градоначелника и Кабинет.  
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

Градском управом руководи начелник, као службеник на положају. 
Руковођење радом основних и унутрашњих организационих јединица  

Радом основних и унутрашњих организационих јединица  руководе:  
← начелник одељења 
← шеф одсека и  
← шеф канцеларије. 

Распоређивање руководилаца организационих јединица 

Руководиоце организационих јединица распоређује начелник Градске управе. 
Руководиоци основних организационих јединица одговарају за свој рад 

начелнику Градске управе. 
За свој рад и рад унутрашње организационе јединице којом руководе, 

руководиоци унутрашњих организационих јединица непосредно су одговорни 
начелнику одељења, у чијем је саставу  унутрашња организациона јединица.  

Руковођење радом посебне организационе јединице 

Радом Кабинета градоначелника, као посебне организационе јединице 
руководи шеф Кабинета. 

Шеф кабинета и запослени на радним местима у Кабинету градоначелника 
заснивају радни однос на одређено време – док траје дужност Градоначелника. 

Шеф кабинета за свој рад одговара Градоначелнику. 

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за рад. 

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима 
раде намештеници. 

Звање Број радних места Број службеника 
Службеник на 
положају – I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на 
положају – II група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници -
извршиоци 

Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 33 33 
Саветник 36 49 
Млађи саветник 16 18 
Сарадник 20 26 
Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 26 46 

Референт 1 1 

Млађи референт 0 0 
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Укупно: 133 радна места 175 службеника 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста радних 
места 

0 0 

Трећа врста радних 
места 

1 1 

Четврта врста радних 
места 

7 8 

Пета врста радних 
места 

0 0 

Шеста врста радних 
места 

Укупно: 8 радних места 9 намештеника 

                                                                           

6. СИМПТОМИ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 

COVID-19 је нови сој корона вируса који је Светска здравствена организација 
прогласила за јавну здравствену претњу од међународног значаја. Узимајући у 
обзир најновије доступне научне доказе и здравствене податке, као и препоруке 
стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је као хумани патоген из ризичне групе 3 
(Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. године). 

На основу тренутних сазнања стручњака процењује се да је период 
инкубације COVID-19 између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким 
коме је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане здрав то значи да није 
инфициран овим вирусом. 

Током трајања инкубације у периоду од 14 дана особи која има инфекцију 
COVID-19 могу се развити симптоми као што су: 

- кашаљ; 
- отежано дисање; 
- повишена температура; 
- грозница, 
- главобоља, 
- губитак чула укуса и мириса. 

Ова инфекција може да изазове озбиљније здравствене последице код лица 
са ослабљеним имунолошким системом, старијих и оних са хроничним 
здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, хронична болест плућа и др. 

Два најчешћа начина ширења COVID-19 су: 
- директним контактом, капљично са особе која је инфицирана вирусом; 

- индиректно, додиром преко контаминираних површина на којима вируси 
могу одређено време да преживе (додиривањем површина и предмета, а затим 
додиривањем сопствених уста, носа или очију). 

Колико дуго вирус може преживети зависи од низа фактора, као што су: 
- на којој површини се налази; 
- да ли је изложен сунчевој светлости; 
- разлике у температури и влажности. 

7. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 
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Укупно: 133 радна места 175 службеника 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста радних 
места 

0 0 

Трећа врста радних 
места 

1 1 

Четврта врста радних 
места 

7 8 

Пета врста радних 
места 

0 0 

Шеста врста радних 
места 

Укупно: 8 радних места 9 намештеника 
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У Градској управи на сваком радном месту у радној околини обавезна је 
примена следећих превентивних мера: 

Задужење за 
Задужење за 

контролу 
спровођење 

Превентивна мера Активности спровођења 
мере 

мера и активности 

Путем електронске поште 
запосленима доставити писане 

инструкције и упутства о 
Информисање мерама и поступцима за Начелник  Лице за безбедност 

запослених спречавање појаве епидемије Одељења и здравље на раду 
заразне болести, који садрже 
информацију о симптомима 

заразне болести 

Безконтактно Мерење температуре при Обезбеђење 
Непoсредни 

мерење доласку на посао и једанпут у на улазу у 
руководилац 

температуре току радног времена објекат 

Обавезно ношење заштитне 
маске (тако да маска прекрива 

Сви Непосредни 
уста, нос и браду) у свим 

запослени руководилац 

Ношење 

затвореним радним и 
помоћним 

просторијама 
заштитне маске 

Спречи улазак у објекат и 
Служба Непосредни просторије Градске управе 

лицима без заштитне маске обезбеђења руководилац 

Обезбеђивање запосленима 
Одсек за  

довољне количине сапуна, 
заједничке 

убруса, текуће воде и Непосредни 
послове 

дезинфекционих средстава на руководилац Одељења за 
опште, 

Одржавање личне бази алкохола за прање руку заједниче и 
нормативно –

правне 
послове хигијене 



	 |			СТРАНА					БРОЈ	45	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 31. ЈУЛ	2020.12

Одељење за 
обједињене 

јавне набавке 
и локално 
економски 

развој 
Редовно и правилно прање 

руку 
Сви Непосредни 

сапуном и водом најмање 20 
запослени руководилац 

секунди 

Међусобно 
Држати минимално растојање 

Сви Непосредни 
од два метра у односу на друга 

растојање запослени руководилац 
лица 

Ограничити групне пословне 
састанке на 10 лица и у трајању Организатор 

Организатор 
од 30 минута (ако није могуће пословног 

пословног састанка 
Ограничен број обезбедити физичку дистанцу састанка 

присутних лица у од два метра) 
просторији 

Забрањено је руковање 
приликом Сви Организатор 

пословних сусрета запослени пословног састанка 

Смањити Комуникацију обављати путем 
Сви Непосредни 

непосредне телефона, конференцијских 
запослени руководилац 

контакте позива 

Спроводити појачану хигијену и 
Одсек за  

дезинфекцију радних и 
заједничке 

помоћних просторија и опреме Непосредни 
послове за рад (као што су тоалети, 

кваке руководилац Одељења за 
опште, 

на вратима, фиксни телефони, заједничке и 
нормативно -
правне посве 

рачунарска опрема) 
Редовно уклањање отпада и Одсек за  
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лица 

Ограничити групне пословне 
састанке на 10 лица и у трајању Организатор 

Организатор 
од 30 минута (ако није могуће пословног 

пословног састанка 
Ограничен број обезбедити физичку дистанцу састанка 

присутних лица у од два метра) 
просторији 

Забрањено је руковање 
приликом Сви Организатор 

пословних сусрета запослени пословног састанка 

Смањити Комуникацију обављати путем 
Сви Непосредни 

непосредне телефона, конференцијских 
запослени руководилац 

контакте позива 

Спроводити појачану хигијену и 
Одсек за  

дезинфекцију радних и 
заједничке 

помоћних просторија и опреме Непосредни 
послове за рад (као што су тоалети, 

кваке руководилац Одељења за 
опште, 

на вратима, фиксни телефони, заједничке и 
нормативно -
правне посве 

рачунарска опрема) 
Редовно уклањање отпада и Одсек за  

смећа (канте за смеће 
обложене 

заједничке 
пластичном кесом) из Непосредни 

послове 
просторија тако да се могу руководилац Одељења за 

опште, 
испразнити без контакта са заједничке и 

нормативно -
правне посве 

садржајем 

Одржавање 
Одсек за 

Вођења евиденције о заједничке 
радних и 

дезинфекцији радних и послове Лице за безбедност 
помоћних 

помоћних просторија 
Одељења за 

опште, и здравље на раду 

просторија 

Просторије у којима се 
затекло заражено лице, 
дезинфиковати и UVлампама 

заједничке и 
нормативно -

правне 
послове 

У току радног времена редовно Сви Непосредни 
проветравати радне просторије запослени руководилац 

Пре напуштања радног места, 
радно место и средства за рад Сви Непосредни 

оставити у стању да не запослени руководилац 
угрожавају друге запослене 

8. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ 
БОЛЕСТИ И СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 

8.1. Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених 

На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени 
са повишеном температуром (изнад 370C) и/или респираторним симптомима (као 
што су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван 
радног окружења, треба да пријави постојање симптома непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах 
да информише да се јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се 
запослени лечи. 

У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена 
дијагностика, односно ренгенски преглед плућа, крвна слика, измерена 
температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након тога, и уз консултацију са 
лекарима из дома здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће 
лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења. 

Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и 
самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар 
одредио тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава 
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непосредног руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а ако је тест 
негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од 
COVID-19 треба пратити појаву симптома заразне болести код осталих запослених и 
поступити према препоруци епидемиолога. 

Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање 
ширења епидемије заразне болести. 

Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 –
аутентично тумачење), обавести послодавца о привременој спречености за рад, а 
према члану 161. Закона о здравственом осигурању (,,Службени гласник РС”, број 
25/19) по престанку разлога спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о 
привременој спречености за рад (дознака) који доставља Секретаријату 
министарства, Служби за управљање кадровима. 

Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 приказани су на шеми бр. 
1. 
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Шема бр. 1: Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Лекар утврђује постојање COVID-19 
   Лекар отклања сумњу 
на обољење COVID-19 

Лекар 
упућује на 
болничо 
лечење 

Запослени се враћа на посао по 
престанку симптома и опоравку 

1) Запослени обавештава непосредног руководиоца (шеф Канцеларије или Одсека) и у случају 
потврђивања COVID-19 доставља извештај о привременој спречености за рад ( дознака),

2) Непосредни руководилац (шеф Канцеларије или Одсека)  обавештава начелника Одељења и 
Лице за безбедност и здравља на раду,

3) Начелник Одељења и Лице за безбедност и здравља на раду  обавештавају начелника 
Градске управе.

Лекар прописује 
мере 

самоизолације 
и/или лечење 

По опоравку запослени 
се враћа на посао 

COVID-19 потврђен COVID-19 није
потврђен 

ПОЈАВА СИМПТОМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 КОД ЗАПОСЛЕНОГ 

1) Запослени пријављује постојање симптома заразне болести COVID-19 непосредном 
руководиоцу,

2) Запослени обавезно одлази у ковид амбуланту надлежног Дома здравља на преглед и о 
исходу обавештава непосредног руоводиоца и доставља потврду лекара,

3) Прати се појава симптома заразне болести код запослених из блиског контакта,
4) Запослени обавезно пријављује контакт са оболелим ван радног окружења.
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8.2. Активности за спречавање ширења COVID-19 

Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни 
руководилац у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду организује 
обављање послова тако да се запослени који су боравили у просторијама у 
којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се 
не изврши дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек 
када се изврши дезинфекција просторија у којима је боравио заражени 
запослени. Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује контакте 
зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и прати појаву 
симптома код запослених који су били у блиском контакту. По сазнању за 
потврђени позитивни случај заразе запосленог, лице за безбедност и здравље 
на раду врши сталну комуникацију са епидемиологом и Заводом за јавно 
здравље, како би предложио мере за побољшање. 

Поступак након потврђеног случаја COVID-19 у Градској управи, а ради 
спречавања ширења заразне болести приказан је на шеми бр. 2. 

Шема бр. 2: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради 
спречавања ширења 

9. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

Сви запослени и радно ангажована лица у Градској управи обавезни су да: 

1) пре уласка у просторије Градске управе и једанпут у току рада обаве       
безконтактно мерење температуре; 
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8.2. Активности за спречавање ширења COVID-19

Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни
руководилац у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду организује 
обављање послова тако да се запослени који су боравили у просторијама у
којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се
не изврши дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек
када се изврши дезинфекција просторија у којима је боравио заражени
запослени. Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује контакте
зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и прати појаву
симптома код запослених који су били у блиском контакту. По сазнању за
потврђени позитивни случај заразе запосленог, лице за безбедност и здравље
на раду врши сталну комуникацију са епидемиологом и Заводом за јавно
здравље, како би предложио мере за побољшање.

Поступак након потврђеног случаја COVID-19 у Градској управи, а ради
спречавања ширења заразне болести приказан је на шеми бр. 2.

Шема бр. 2: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради 
спречавања ширења

9. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Сви запослени и радно ангажована лица у Градској управи обавезни су да:

1) пре уласка у просторије Градске управе и једанпут у току рада обаве
безконтактно мерење температуре;

2) пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и
обуће;

3) дезинфикује опрему за рад коју користи (радни сто, телефон, тастатура и
сл.) у току рада; 

4) наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос,
уста и браду

5) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке
сапуном и водом најмање 20 секунди; 

6) држе минимално растојање од два метра у односу на друга лица;
7) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на

симптоме COVID-19 код себе, код других запослених или чланова своје породице; 
8) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у

стању да не угрожавају друге запослене. 

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај 
запослени: 

1) ако не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, ако
ненаменски користи средства за рад и опасне материје или ако не користи
прописана средства и опрему за личну заштиту на раду или ако са њима
пажљиво не рукује, ако самовољно искључује, мења или уклања
безбедоносне уређаје на средствима за рад. (Члан 35- Закона).

2) ако, у складу са својим сазнањима, одмах не обавести послодавца о
неправилностима, недостацима, штетностима, опасностима или другој
појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и
здравље или безбедност и здравље других запослених (Члан 36-Закона)

Надзор над применом  ових прописа, техничких и других мера које се 
односе на безбедност и здравље на раду, као и над применом мера о 
безбедности и здравља на раду утврђеним актом о процени ризика, општим 
актом послодавца,колективним уговором или уговором о раду, врши 
министарство надлежно за рад преко инспектора рада.      

11. ЗАКЉУЧАК

Циљ овог плана је да се у потпуности примењују прописане превентивне мере 
заштите запослених како би смањио ризик од појаве COVID-19 у Градској управи.
Сви запослени и радно ангажована лица, а посебно они који су у непосредном 
контакту са странкама у обавези су да се доследно придржавају наведених 
превентивних мера, као одговор на појаву заразе. 

Одлуке надлежног органа су саставни део Плана примене мера. 

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Градске управе града Зајечара, а објављује се и у „Службеном листу града 
Зајечара“ и на интернет презентацији града Зајечара.
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