Контролна листа КИ-Cov1:
ПРИМЕНА МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД
ИНФЕКЦИЈЕ
Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инспекцијске послове и
комуналну полицију
Одељење _________________________________
VII Број: _____________
Датум: ________________ године.
Ужице, Вуколе Дабића 1-3

Правна лица и предузетници
чл.46а Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и
136/20)
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/20,
93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20,
126/20 и 138/20)
Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на
јавним местима у затвореном и отвореном простору
(„Службени гласник РС“, бр. 100/20 и 111/20)

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ:
(Пословно име и на зив)

са седиштем у:

матични број:
(улица и број)

ПИБ:
у коме се обавља
Одговорно лице

у објекту
делатност.
из
(Име и презиме одговорног лица)

(Место )

ЈМБГ:
(Улица и број)

Уз сагласност лица: контакт телефон/е-маил:
Стање се утврђује у односу на прописане противепидемијске мере на дан ______________ године
1.

Да ли надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору
поштује радно време у складу са прописаним до ________ часова

2.

Да ли је надзирани субјекат је обезбедио дезобаријеру на улазу коју
редовно одржава?

3.

Да ли сви затечени запослени носе личну заштитну опрему – личне
заштитне маске и да ли их носе правилно, тако да маска прекрива
уста, нос и браду?

4.

Да ли сви затечени купци/корисници носе личну заштитну опрему –
личне заштитне маске и да ли их носе правилно, тако да маска
прекрива уста, нос и браду?

5.

6.

Да ли је надзирани субјекат на видном месту поставио обавештење
да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних
заштитних маски?
Да ли је надзирани субјекат обезбедио физичку дистанцу између
затечених лица од најмање два метра, односно пружање услуга уз
примену стаклене, пластичне или сличне баријере?

7.

Да ли је надзирани субјекат обезбедио обавезну дезинфекцију
просторија и подова, као и мобилијара?

8.

Да ли је надзирани субјект обезбедио средства за дезинфекцију руку
корисника услуга? (на сваком столу у угоститељским објектима одн.
на одговарајућем месту у другој врсти објеката) (чл.6. ст. 2. Уредбе)

9.

Да ли је надзирани субјект истакао обавештење о броју лица која
могу боравити у објекту у циљу обезбеђивања да купци/корисници
могу испоштовати обавезе из чл.2. ст.1. Уредбе)?

10.

Да ли је надзирани субјект, у просторијама затвореног дела објекта
обезбедио спровођење мере ограниченог броја лица у просторији
тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице?

 ДА (0)  НЕ
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
 ДА (0)  НЕ (10)  Делимично
(постоји, не одржава се правилно) (5)
 ДА (0)  НЕ
 Делимично (не носе правилно - мали
број не носи) (5)
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
 ДА (0)  НЕ  Делимично (не носе
правилно - мали број не носи) (5)
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
 ДА (0)  НЕ (10)

 ДА (0)  НЕ (20)
 ДА (0)  НЕ (10)
 Делимично (не спороводи се у
довољној мери) (5)
 ДА (0)  НЕ
 Делимично (у недовољном броју) (5)
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
 ДА (0)  НЕ (5)
Уколико је одговор ДА:
У објекту може да борави _________ лица
 ДА  НЕ
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
У објекту је затечено ________ лица.

У објекту није организовано окупљање за већи број лица од
прописаног Наредбом o забрани окупљања у Републици Србији на
јавним местима у затвореном и отвореном простору
11.

12.

НАПОМЕНА: Окупљање у објекту постоји када се пружају и друге
услуге (организовање журки, прослава, емитовање музике изнад
амбијенталног нивоа, приређивање музичких и других садржаја и
сл.)
Да ли је надзирани субјект одредио одговорно лице за примену мера
(ковид редар)? (чл.46а Закона о заштити становништва од заразних
болести)
Остале мере:

 ДА  НЕ
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)
 ДА  НЕ ( )

13.
14.

 ДА  НЕ
Уколико је одговор НЕ сматра се да је
степен ризика ВИСОК (50)

Остале мере:
 ДА  НЕ ( )
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Број бодова у надзору
0 - 19
20 - 29
30 - 49
50 - 59
преко 60

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак

средњи

висок

критичан

НАПОМЕНА О ПРОПИСИ МА НА ОСНОВ У К ОЈИХ СЕ ВРШИ НА ДЗОР
Обавеза предузим ања м ера за сва правна лица и преду зетнике:
Правна лица и предузетници који обављају д елатност у објектима у којима борав е друга лица, ду жни су да
предузму радње и активности ради примене мера личне заштите из става 1. овог члана, као и да о дред е лице
одговорно за непоср едну примену тих мера. (члан 46а ст.2. Закона о заштит и становниш тва од заразних
болести ("Слу жбени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20))
Посебно прописане м ере (Уред ба о м ерама за спречавање и сузбијање заразне бо лести COVID-19 („Службени
гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 и 138/20))
1. Правна лица и предуз етници (посло дав ци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у
области у гоститељства, ко је обухватају про дају хране и пића (Члан 6. У редбе)
2. Правна лица и предузет ници (п осло давц и) који про дају робу или пружају услуге у трговинским ц ентрима и
сличним објектима у ко јима се обавља делатност у области трговине на мало , а која обухвата продају робе и
вр шење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора (Ч лан 7. Уредбе)
3. Приређивачи посебних и класичних игара на срећ у (Члан 8. Ур едбе)
УПУ ТСТВО О УВИ ДУ У ПР ОПИСЕ:
Наведени прописи м огу се наћи на веб ад реси: http://www .prav no-informacio ni-sistem.rs/fp/covid19
ПОЈАЧАНИ НАДЗОР У СЛУ ЧАЈУ К ОНСТАТО ВАЊА НЕ ДОСТАТАКА:
На основу члана 42. ст. 5. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 други закон и 95/2018) како би се обезбедило да надзирани субјекат настави да послује и поступа законито и
безбедно, а штетне посл едице по законом заштићена добра, права и интересе спречиле већ када се утврди да
постој е рани знаци веро ватноће њихово г настанка, инспекција појачано прати наставак његовог пословања и
поступања.
Контролна листа је п опу њена дана ______________ го дине у _____ часова у поступку надзора и саставни је део
записника о надзору.
ПРЕ ДСТАВНИК Н АДЗИР А НОГ СУБЈЕКТА

ИНСПЕКТОР/К ОМ УНА ЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

(Име и презиме)

(Име и презиме)

(Потпис)

(Потпис)

