
 

 

З А П И С Н И К 
 

У поступку контроле спровођења обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2, на основу члана 73. ст.3. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласникРС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Уредбе 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 и 

126/20) и Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном 

простору („Службени гласник РС“, бр. 100/20 и 111/20) комунални инспектор/ комунални полицајац 

 број службене легитимације 

дана  у  часова и   минута  у објекту/ на локацији 

 утврдио је да: 

лице  држављанин 
 

ЈМБГ 
 

са пребивалиштем/боравиштем у 

Град/Општина  улица  број 

лична карта/путна исправа број  издата од 

На јавном месту: 

�  у затвореном простору (чл.2. ст.1. Уредбе)  

�  на отвореном простору (чл.2. ст.2. Уредбе)  

где није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар 

�  у јавном превозу (чл.2. ст.3. Уредбе)  

није поступио/ла у складу са прописаним противепидемијским мерама зато што: 

�  Не носи заштитну маску тако да иста прекрива нос и уста 

�  Не одржава прописано растојање у односу на друга друга лица која нису чланови његовог заједничког 

домаћинства 

�  Није обезбедио да малолетно дете или дете са посебним потребама носи маску (чл.2. ст.4. Уредбе) 

 

Чиме је учинио прекршај из члана 85а став 5 тачка / Закона о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) јер није поштовао мере прописане 

чланом 2 став  тачка / Уредбе 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)  
 

Записник  прочитан и присутно лице на њега примедби  нема  - има:  

 

 

 

Завршено дана   године  у   часова 

 

Присутно лице/странка  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

 
(Потпис)  (Потпис) 

 

 
Република Србија 

Градска управа за инспекцијске послове и 

комуналну полицију 

Одељење _________________________________ 

VII Број: _____________________ 

Датум: _______________________ године. 
Ужице, Вуколе Дабића 1-3 


