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Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања 

(''Службени гласник РС'' бр. 65/20) којим је ванредно стање укинуто дана 7. маја 2020. године. 

Одлука о проглашењу заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 заразном 

болешћу ("Службени гласник РС", бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 

38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20 и 60/20) и Наредба о проглашењу епидемије 

заразне болести COVID-19 (''Службени гласник РС'' бр. 37/20) су и даље на снази, тако да 

укидањем ванредног стања не престаје примена епидемиолошких мера, односно мера за 

заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних који се односе на мере превенције.  

Из тих разлога, начелник Градске управе, а на основу члана 35. став 1. тачка 13. Одлуке 

о  Градској  управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ број 18/2017, 30/2017 

и 5/2020), доноси 

 

И Н С Т Р У К Ц И Ј Е  

О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СУБОТИЦЕ У 

ПРИМЕНИ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 НАКОН 

УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

 

Овим инструкцијама утврђују се правила понашања запослених и странака у службеним 

објектима Градске управе у Суботици ( Градске кућа – Трг слободе 1, Нова општина – Трг 

Лазара Нешића 4 и Секретаријат за инвестиције – Трг републике 16, у даљем тексту: службени 

објекти) због заштите задравља странака и запослених и спречавања даљег ширења епидемије 

изазване вирусом COVID-19. 

На сваком улазу у службене објекте Градске управе – Градска кућа, Нова општина и 

Секретаријат за инвестиције на адреси Трг републике 16,  потребно је обезбедити дезо 

баријере  и средства за дезинфекцију руку. 

На сваком улазу у службене објекте Градске управе – Градска кућа, Нова општина и 

Секретаријат за инвестиције на адреси Трг републике 16,  потребно је истакнути видно 



обавештење да је улазак у наведене службене објекте могућ само уз ношење заштитне маске 

и након дезинфекције руку средством за дезинфекцију и дезинфекцију обуће преласком преко 

дезо баријере. 

 

 I ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 

Приликом уласка у службене објекте Градске управе у Суботици, сви запослени су дужни: 

 

1. Да прођу преко дезо баријере и на тај начин изврше дезинфекцију обуће. 

 

2. Да изврше дезинфекцију руку средством за дезинфекцију, постављеном на сваком 

улазу у службене објекте, о чему  ће водити рачуна и исто контролисати и радник 

обезбеђења. 

 

3. Да изврше валидацију личне идентификационе картице. 

 

У примени су и даље опште и посебне мере превенције, с тим што је потребно 

обезбедити да се у канцеларији обезбеди размак између запослених минимум 2 метра. 

Запослени су дужни у току радног времена носити заштитне маске  уколико у канцеларији 

односно другим службеним просторијама (ходници, сале за састанке, тоалети) борави више 

запослених односно странака/гостију.  

 

Сваки запослени је  дужан да нарочито води рачуна о чистоћи и дезинфикцији радних 

површина, пре свега радних столова, тастатуре, телефона итд. и обавезно што чешће 

проветравати канцеларије и радне и службене просторије, не користити централну 

климатизацију. 

 

Радну активност која захтева сталну комуникацију са запосленима, тимски рад и 

групне сусрете са странкама/учесницима неког састанка организовати тако да се примењују 

следеће мере, и то:  

1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом 

службених сусрета; 

2. обавезно ношење заштитних маски свих учесника сусрета; 

3. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима на 

тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника; 

4. за састанке обавезно користити веће просторије како би се између учесника 

омогућила физичка дистанца од два метра; 

5. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију 

(радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.); 

6. ограничити време трајања састанака; 

7. по потреби, на састанку  служити флаширану воду  

 

Обавезно је друштвено одговорно понашање појединаца/запослених, односно 

стриктно поштовање општих мера превенције, уз обавезне консултације са лекаром ако се 

појаве први симптоми прехладе или грипа. Обавезно је јављање COVID амбуланти Дома 

здравља и поступање у складу са препорукама лекара. Правдање одсуства са посла могуће је 

само уз одговарајуће медицинске дознаке. 



У случају да се у службеним просторијама задеси особа са симптомима налик 

прехлади или грипу – која није запослени, а да се не понаша у складу са мерама опште 

превенције, та особа се обавезно мора упозорити да напусти објекат, односно ако не послуша 

упозорење, да се позове служба обезбеђења ради удаљавања такве особе. 

 

 

 

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА РАДНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1. Радници обезбеђењa су обавезни да носе заштитне маске. 

 

2. Радници обезбеђења су дужни да  упозоравају запослене и све остале грађане, 

односно странке да је улаз у службене објекте Градске управе могућ само уз 

ношење заштитних маски и уз обавезну дезинфекцију руку, као и дезинфекцију 

обуће пролазом преко дезо баријере на улазу. 

 

3. Радници обезбеђења су дужни да свакој странци приликом улаза у службене 

објекте Градске управе изврше дезинфекцију руку на начин тако што ће им 

средство за дезинфекцију прскати у руке. 

 

4. Радници обезбеђења нарочито су дужни да воде рачуна о броју странака које улазе 

у службене објекте, као и да на улазу у зграду свако лице које није запослени, 

зауставе и питају о разлогу доласка, односно у који секретаријат, односно службу  

Градске управе имају потребу да оду, а по потреби телефоном изврше проверу у 

надлежном секретаријату, односно служби, оправданост уласка странке у 

службене просторије. 

 

  У случају да се у службеним просторијама задеси особа са симптомима налик 

прехлади или грипу – која није запослени, а да се не понаша у складу са мерама опште 

превенције, радник обезбеђења је дужан да ту  особу  упозори да напусти објекат, односно ако 

не послуша упозорење, такву особу удаљи из службеног објекта. 

 

СВРХА ОВЕ ИНСТРУКЦИЈЕ, КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗУЈУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, 

РАДНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА И СТРАНКЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У СЛУЖБЕНЕ ОБЈЕКТЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЈЕСТЕ СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19, АЛИ И НЕСМЕТАНО И 

КОНТИНУИРАНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА  

ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ У УСЛОВИМА НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА,  

ДОК ЈОШ ТРАЈУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ. 

ОВА ИНСТРУКЦИЈА СЕ КАО ОБАВЕЗУЈУЋА ПРИМЕЊУЈЕ ОД 20. МАЈА 2020. 

ГОДИНЕ И ВАЖИЋЕ ДО ЊЕНОГ УКИДАЊА. 

 

 

 

У Суботици, 19.05.2020.године                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                         Марија Ушумовић Давчик, мастер правник 
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|PAACM ynPABA, : ,

HATBJII{I4K fPAACKE yIIPABE

Bpoj: IV-03 l-127 12020-l

ilana: 26.06.2020. roAHHe

24000 Cy6oruqa

Tpr cno6o4e.1

Tel. 024 626-101

MYA

Hapo4na cKyrIIIrrrIHa Perry6m.rxe Cp6uje 4onena je O4nyxy o yKraAany BaHpeAHor cran,a
(l'CnyN6eHu rracHI4K PC" 6p. 65120) xojrrvr je BaHpeAHo cralbe yKlrHyro AasaT . v.aja2020. roALrHe.

O4nyxa o rporJlalxerby 3apa3He 6orecru COVID-l9 H3a3BaHe BVpycoM SARS-CoV-2 sapasHovr

6oreruhy (!'Crryx<6eHu rrracHrlK PC", 6p. 23120,24120,27120,28/20,30120,32120;35120,37120,
38120, 39120, 43120, 45120, 48120, 49/20, 59120 n 60120) u Hapea6a o ilpornaruemy enn4emzje

3apa3ne 6olecru COVID-19 ("Cnyx6euu ruraoHrrK PC" 6p. 37120) cy 14 AaJbe laaIHa3H, TaKo Aa
yKI{AaIf,eM naupe4uoi cralba ne npectaje npr4MeHa enuAeMuoJrorrrKr4x Mepa, oAHocHo Mepa 3a

3aIxrHTy craHoBHfiirrrBa oA 3apa3Hlrx 6olecta, Hapoqldro outtx roju ce oAHoce Ha Mepe npeeenqraje.

Ilsruxpa3nofa; HaqeJrHlrK fpa,ucxe ynpaBe, a Ha ocHoBy qJraHa 35. crae 1. ra.{Ka 13 OgryKe
o lpa4croj yrpaBz fpuaa Cy6orrzqe (,,Cryx6eHV rrncr fpa4a Cy6oruqe" 6poj I 812017,3012017

u 512020), AoHocr{

AOrIyHy r4HCTPyKrIr4JE
O OPIAIII3AIU4JI{ PAAHI4X IPOqECA y IPAACKOJ yIPABI,I IPAAA

CYEOTI4IIE Y TIPI4MEHI{ MEPA 3AIIITIITE OA 3APA3HE EQJIECTI4 COVID-l9
HAKOH yKI4AAIbA BAIIPEAHOI CTAIbA,6poj w-031-12712020 oa 18.05.2020. roArrue

OEABE3B 3AIIO C JIEIII4X

Ilpunrirou y4acra y rocnoBHe o6jer<re fpa4cxe yrpaBe fpuau Cy6oruqe (fpagcna rcyha,

Hosa onrJruHa r.r Cexperapujar 3a r{HBecrt4rlraje) 4yxrnra cy:
l. [a upofy 4eso 6aprajepy (.qesau$eKrllroHy 3arrrrr.rry o6yhe),
2. ,{a npranuxoM ynacKa y rocnoBHe o6jerre lpa4cxe ynpaBe Hoce nurrHy xurujeHcry

MacKy,

3. Aa H3Betxe 4esuuSerrlujy pyKy (o .rerr,ry BoAr4 paqyHa paAFrr4K o6es6ef erta rcoju je ra

ApKaH Aa 3anocJreHoM ucnpcKa cpeAcrBo Acencol Ha pyre),
4. ,{a goonole paAHvKy o6es6elen a Mepeme reJrecHe reMneparype anaparoM 3a Meper6e,

5. [a asnprue nanl,r4aqajy JII{qHe u4ertrurfurcarlr4oHe KaprHKe npunr,rKoM cBaKor yJracKa.



II OEABE3E PATrI4KA OEF].3EEbBIbA

PaAuraqr.r o6es6e! erra AylIGr.r cy :

1,. ,{a ce npralpxana.jy cBrrx [pon\4caHr{x Mepa 3arrrrzre, noce6Ho Horrrerba JrHqHe

3alITVTHe MaCKe,

2. Aa KoHTpoJrvrrry norxroBarbe cBr{x 3arllTktrHt4x Mepa, Hapoqr4To Aa BoAe parryHa o 6pojy

crpaHaKa xoje Srrra-:e y 3rpaAy, Kao fi ra laayna3y,y 3rpaAy cBaKo nurle xoje Huje

3anocJreHu 3aycraBe u nurajy o pa3nofy AoJracKa, oAHecHo y roja cercperapnjar,

eAHocHo nyx6y fpa4cxe ynpaBe 4Maiy norpe6y Aa oAy, a ro rrorpe6u rere$oHou
r,r3Bpxre rpoBepy y HaAne)KHoM ceKpgraprajary o4HocHo cryx6n onpaBAaHocr ynacKa

crpaHKe y cryx6eue npocropuje,

3. .{a usnprue Mperbe reJrecHe reMrreparype cnaxoj crpaHrl}r Ha ynacKy y nocnoBHe o6jexre

fpa4ure ynpaBe fpa4a Cy6orraqe o4roeapajyhuM anaparoM,

4. ,{a yuosoparajy crpanrce Aa cy o6asesHu Aa Hoce 3arrrrr{rHe MacKe,

5. [a ynosopanajy crpaHne Aa rrpr4nr4KoM cBaKor ynacKa y rocnoBeH o6jexre fpa4crcg

yprraBe fpa4a Cy6oraqe H3Bprrre 4e:un$enqzjy pyKy cpeAcrBoM sa 4esrzn$erqujy
aceficoJroM.

ilI OEABE3E CTPAHAKA

flpu4rlxona ynacKa crpaHaKa y o6jexar, o6asesa cnzx je:

1. ,{a npo-!1r 4eso6apujepy (4e:un$exquorry 3arxrrary o6yhe),

2. fla pa1uurcy o6es6efema Ao3BoJre Meperle TerrecHe reMnepaType o4roeapajyhrarra

anapuroM, :

3. {a usnprue 4esnuQerqujy pyKy (o ueny BoAu paqyHa paAHr{K o6es6eferra), rao n 4a
crpaHKaMa HcrrpcKa cpeAcrBo sa 4esuH$enqrajy Ha pyxe,

4. ,{a Hoce nur{Hy xnrujeucny MacKy 3a 3arxruTy, xoia,qo6po npujana Ha Hoc vycra.

Yrcorurco crpaHKa Ha yJra3y y rrocJroBHn o6jeKar IpaAcKe yrrpaBe

fpa4a Cy6oruqe He Hocr{ rnqHy 3arrrrr{Ty MacKy rrJrr{ He }r(eJrrr Aa ce

rroABpfHe xufr{jeHcKoj 3arrrrHTrr o6yhe u PyKY, oAHocHo Meperby reJrecHe

TeMrreparype, Hehe joj 6urlr oMoryheH yJra3 y rIocJIoBHu o6jeKar.

flpurnxoru ynacKa y nocnoBHe o6jexre xog o6arnarra xurujeucrcux u 6ez5eAHocHHX Mepa

crpaurcaje i1y)KHa Aa ce rpr4Ap)KaBa nponucaHlrx.Mepa-o 6e:6egnor,r pacrojarry roje Mopa I€HocHrr,I

a y cryuajy Henon:roBarba oBe uepe 6uhe y, o6jercar.

fpa4a,Cy6ollqe
ro

ap npaBHHl(


