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Састанак Радне групе за координацију републичких инспекција у борби против 
вируса корона 
  

Састанак ужег састава Радне групе за координацију републичких инспекција 
ради примене мера за сузбијање ширења вируса Covid-19 са представницима 
Рашког управног округа одржан је у граду Краљеву.  

На састанку је било речи о координацији надзора са освртом на сарадњу 
Oкруга и јединица локалних самоуправа, о планирању по утврђеним ризицима 
односно препознавању других објеката и догађаја који су процењени као 
високоризични када је у питању непоштовање противепидемиолошких мера у 
борби против ширења вируса Covid-19, као и о проблемима у координацији 
приликом достављања података и пружању административно-техничке помоћи.  

Руководилац Радне групе, помоћник министра здравља и руководилац 
санитарне инспекције др Горан Стаменковић, истакао је да је у претходна три 
месеца у Србији извршено више од 240.000 надзора, у оквиру којих је препознат 
епидемиолошки ризик и изречено више од 200 забрана коришћења објеката – 
углавном угоститељских, туристичких и неких малопродајних објеката и тржних 
центара.  

„Санитарна инспекција и комунална милиција су изрекле више од 1.650 
прекршајних налога, изречено је више од 71.000.000 динара прекршајних налога 
односно мандатних казни. То значи да су се прекршиоци суочили са не само 
добрим професионалним односом инспектора, него и са максимално ригорозним 
надзорима који инсистирају на поштовању противепидемијских мера“, рекао је 
Стаменковић износећи податак да, по броју изречених мера, предњачи Београд, 
затим Нови Сад, Крагујевац, Ваљево, Ниш, док су градови и општине Рашког 
управног округа међу дисциплинованијим.  

Будући да је одлучено да се појачају инспекцијски надзори на територији 
читаве земље, састанак у Kраљеву је био прилика да се утврди како ће се радити 
у Рашком округу. Стаменковић је истакао да се ради о 12 различитих инспекција, 
које раде у седам различитих министарстава, и да су на терену препознате све 
јединице локалне самоуправе. 

„Туристички центри су препознати као епидемиолошки ризик - Копаоник, 
Златибор, Дивчибаре... поготово ових дана када је број оболелих почео поново да 
се повећава и када је медицински део Кризног штаба посебно затражио да држава 
у овом тренутку реализује своје активности и да, у односу на оно што се зове 
препознавање ризика и обавезе, а то је да се спречи ширење ковида, инспекција 
да свој допринос, као што је то урадила у току новогодишњих празника“, нагласио 
је он. 

Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић је истакао да је крајем 
новембра прошле године кренула озбиљна акција вршења контроле и спречавању 
ширења вируса ковид у циљу да се помогне свим грађанима Рашког округа и 
Србије.  

„Тај задатак свакако није лак. И данас причати под маскама није лако. 
Трудили смо се да свим својим акцијама и заштитимо туристичке комплексе и 
објекте и спроведемо све мере које су испред нас поставили и Влада Републике 



Србије и Радна група и Кризни штаб и председник. У том периоду смо имали око 
3.500 надзора или контрола на целој територији Рашког округа. Имали смо у 106 
случајева утврђене неправилности, у 16 су донета решења о некоришћењу 
просторија и објеката, поднето је око 45 прекршајних пријава и око 101 пријава у 
надзору“, навео је Симовић истакавши:  

„Трудили смо се да као Округ, са свим локалним самоуправама, на време, 
врло ажурно доставимо сва решења о изолацији. У том периоду смо око 20.000 
решења одштампали, написали и физички предали лицима која су се налазила у 
изолацији односно која су била заражена ковидом. То је захтевало и велики напор 
и велику логистику читавог округа и свих локалних самоуправа. Највише се труда 
уложило у то да привредници раде, а да се притом испоштују све мере и спречи 
ширења корона вируса.“  

Састанку у Краљеву су присуствовали и помоћници министра трговине, 
туризма и телекомуникација односно грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, представници Јединице за подршку Координационој комисији за 
инспекцијски надзор и руководилац начелника управних округа. Домаћин је био 
начелник Рашког управног округа Небојша Симовић, а поред заменика 
градоначелника града Краљева Вукмана Ракочевића и представника Градске 
управе града Краљева, као и других локалних самоуправа Рашког округа, 
присутни су били и начелници комуналне милиције, инспекције, руководиоци 
републичких инспекција и други релевантни актери укључени у ову акцију. 


