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Савет за здравље града Крагујевца, на основу члана 15. став 2. тачка 
6) Закона о јавном здрављу (''Службени гласник РС'' број 15/2016) и члана 
8. Пословника о раду Савета за здравље града Крагујевца број 060-341-
1/16-V-01 од 20.септембра 2016.године и 060-59-1/19-V од 27.фебруара 
2019.године и на ванредној седници одржаној дана 12.марта 2020.године 
доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. На територији града Крагујевца закључно са даном 12.март 

2020.године нема званично регистрованих случајева COVID 19.  
 
2. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију у граду, све здравствене 

установе су опремљене оптималном количином заштитне опреме и 
средстава за дезинфекцију. Снабдевање здравствених установа на 
територији града Крагујевца се редовно врши преко централног магацина 
Клиничког центра Крагујевац у складу са регистрованим потребама и по 
процедури која је дефинисана од стране Министарства здравља РС.  Све 
здравствене установе на територији града Крагујевца у свом редовном раду 
и обављању основне делатности примењују инструкције Министарства 
здравља РС и са пацијентима који припадају ризичним групама поступају у 
складу са датим упутствима.  

 
3. Упућује се апел становништву града Крагујевца у циљу контроле и 

смањења потенцијалних ризика, да редовно примењује мере личне хигијене 
и то: редово и исправно прање руку што подразумева употребу топле воде, 
брисање руку искучиво убрусом и употребу средстава за дезинфекцију, 
затим одржавање растојања од минимум једног метра у односу на 
саговорника/цу, избегавање затворених скупова.  

 
4.  У циљу контроле и смањења потенцијалних ризика препоручује се 

набавка неопходне заштитне опреме за потребе свих установа образовања 
и васпитања на територији града Крагујевца, других установа/ 
организационих облика чији је оснивач Град, као и органа/служби Града, у 
складу са исказаним потребама.  

      У установама образовања и васпитања на територији града 
Крагујевца неопходно је обезбедити све потребне услове за одржавање 
личне хигијене ученика, хигијенски исправну воду за пиће, подстицати 



ученике на редовно прање руку уз употребу топле воде и убруса, вршити 
редовно проветравање и чишћење школског простора. 
            

5.  Имајући у виду преоптерећеност Завода за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац и његову специфичну улогу у здравственом систему, с обзиром 
на потенцијалне ризике и актуелну епидемиолошку ситуацију, апелује се на 
суграђане/ке да се Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац јављају 
искључиво у случају постојања ургентних потреба/стања, односно ради 
добијања хитне медицинске помоћи.  

       У случају постојања симптома респираторних инфекција код 
суграђана/ки који су боравили у земљама са епидемијом корона вируса, 
неопходно је обратити се Институту за јавно здравље Крагујевац.  

       У случају постојања симптома респираторних инфекција код 
суграђана/ки који нису боравили у земљама са епидемијом корона вируса, 
неопходно је обратити се изабраном лекару. 

 
6.   Због специфичности везаних за пружање стоматолошке здравствене 

заштите, апелује се на суграђане/ке који су недавно путовали у земље са 
епидемијом корона вируса, као и суграђане/ке са симптомима 
респираторних инфекција, да у периоду постојања потенцијалних ризика, 
уколико немају хитне стомалошке потребе, не посећују стоматолога.  

 
7.   Апелује се на здравствене установе у приватној својини и приватну 

праксу на територији града Крагујевца да у свом раду примењују све 
препоруке Министарства здравља РС у погледу актуелне епидемиолошке 
ситуације, као и да врше редовно извештавање Института за јавно здравље 
Крагујевац у складу са датим упутствима и прописаним законским 
обавезама.  

 
           Председница Савета, 

                                Др Гордана Дамњановић, с.р. 
 
 
                Образложење 

Правни основ за доношење наведеног закључка налази се 
одредбама  члана 15. став 2. тачка 6) Закона о јавном здрављу (''Службени 
гласник РС'' број 15/2016) и члана 8. Пословника о раду Савета за здравље 
града Крагујевца број 060-341-1/16-V-01 од 20.септембра 2016.године и 060-
59-1/19-V од 27.фебруара 2019.године, којим је прописано да Савет за 
здравље учествује у различитим областима деловања јавног здравља у 
кризним и ванредним ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу, 
као и да у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, 
препоруке, мишљења.  

 Разлог за доношење наведеног закључка налази се у потреби 
сагледавања актуелне епидемиолошке ситуације у граду имајући у виду 
потврђене случајеве COVID 19 на територији Републике Србије и 
проглашење пандемије корона вируса у свету од стране Светске 
здравствене организације и давања одгворарајућих препорука на нивоу 
града Крагујевца ради контроле потенцијалних ризика. 


