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 Градски штаб за  ванредне  ситуације  Града  Пирота  ,на основу члана  41.став
1.тачка 4.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(  „Сл.гласник РС“,бр.87/2018 ),   члана  17.  став 2.  Уредбе  о  саставу и  начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“,бр.27/2020 ), члана 4.став 4.Закона о
волонтирању( „Сл.гласникРС“,бр.36/2010 ),  члана 25.  став 1.  тачка 40.Статута града
Пирота („Сл.лист града Ниша“,бр.20/19), и члана 9.став 2.  Пословника о раду Градског
штаба за ванредне ситуације, на телефонској седници одржаној дана 21.децембра 2021.
године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

 Да се  из Буџета града Пирота за 2021.годину, са позиције 69/1, функционална
класификација  320,  економска  класификација  423000  исплате  новчана  средства  у
укупном  износу  од  247.241,00 динара  за  7  (  седам  )   волонтера,  који  су  били
ангажовани  на  издвојеним  вакциналним  пунктовима  ради  масовне  имунизације  у
време  пандемије  изазване  COVID-A  19,на  територији  Града  Пирота, почев  од
01.09.2021.године до 31.12.2021.године, и то за следеће волонтере :

1. Марија Димитријевић, Пирот ;
2. Мила Ђорић, Пирот ;
3. Биљана Ђелић, Пирот ;
4. Анђела Бошковић, Пирот ;
5. Дијана Селимовић, Пирот ;
6. Весна Костић, Пирот ;
7. Зорана Николић, Пирот ;

II

Са наведеним волонтерима биће закључени Уговори о волонтирању за период од
01.09. 2021. до 31.12.2021. године, сагласно члану 2.став.2 Закона о волонтирању.

Уговорима о волонтирању, сагласно одредбама члана 10. Закона о волонтирању
биће прецизирано да волонтери за  наведени период волонтирања остварују следећа
права :

• право на ночани износ од 30% од нето износа  минималне месечне зараде за
пуно радно време у Републици Србији,



III

Овлашћује се начелник Градске управе града Пирота да са волонтерима из става
I oве препоруке, закључи појединачне уговоре о волонтирању.

О б р а з л о ж е њ е

Градски  штаб  за  ванредне  ситуације  града  Пирота,  на  телефонској  седници
одржаној дана 21.01.2021. године, доноси Одлуку о отварању издвојеног ванкциналног
пункта за имунизацију локалног становништва против  COVID-19 (  простор у оквиру
комплекса затвореног базена ). 

Дана,  09.02.2021.  године  доноси  наредну  Одлуку  о  формирању  издвојеног
ванкциналног  пункта  за  имунизацију  локалног  становништва  против  COVID-19   у
фискултурној сали Техничке школе у Пироту.

По инструкцијама  добијеним од  Министраства  за  државну  управу  и  локалну
самоуправу од 09.02.2021.године, сходно Споразуму који је министарство потписало са
Институтом  за  јавно  здравље  „др  Милан  Јовановић  Батут“,  град  Пирот  је  такође
потписао овај Споразумо сарадњи да би се на тај начин регулисала сарадња у области
позивања на имунизацију.

За обављање послова позивања грађана ангажовано је 7 ( седам )  волонтера у
Call  центру  Пирот.  Сви  волонтери  су  потписали  изјаву  о  поверљивости.  Осим
позивања  грађана,  волонтери  су  помагали  здравственим  екипама  на  вакциналним
пунктовима.

Волонтери су били ангажовани на следећим пословима и то :

1. Позивање грађана на имунизацију телефонским путем,
2. Презаказивање термина и места имунизације,
3. Заказивање термина преко е-управе, за грађане који нису били у могућности да

то сами учине,
4. Помоћ  обезбеђењу  на  улазу  у  вакциналне  пунктове,  ради  поштовања  против

епидемијских мера,
5. Мерење телесне температуре грађанима,
6. Помоћ  грађанима  у  попуњавању  образаца  сагласности  за  спровођење

имунизације,
7. Помоћ у надзору ваксинисаних особа,
8. Попуњавање протокола вакцинисаних лица.

Закључак доставити :
• Начелнику ГУ Пирот,
• Архиви

Командант Штаба         
 за ванредне ситуације града Пирота

_______________________ 



мр Владан Васић         


