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На  основу  члана  43.  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управљању
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,бр.87/2018),  члана 25.став1.тачка 40. Статута
града Пирота ( „Сл.лист града Ниша,“бр.20/2019 ),и члана 9.став 1. тачка 2.Пословника  о
раду Градског штаба за ванредне ситуације Пирот,  Штаб за ванредне ситуације града
Пирота,  на  телефонској  седници  одржаној  дана,  13.септембра  2021.  године  доноси,
следећи

З А К Љ У Ч А К

I

Штаб  за  ванредне  ситуације  града  Пирота,  одобрава   одржавање  Конгреса
кардионефрологије,  Удружења  за  Кардио-нефрологију  Србије,  Подружница  Српског
лекарског друштва   Пирот,  у  затвореном простору  Дома културе,  од  17.септембра до
19.септембра  2021.године,  уз  поштовање  свих  прописаних  мера  за  спречавање  и
сузбијање  заразне  болести  COVID -19  донетих  од  стране  Владе  Републике  Србије  и
Министарства  здравља а на предлог Кризног штаба за сузбијање болести COVID -19. 

II

Приликом одржавања конгреса дозвољено је највише 500 посетилаца истовремено,
и тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитиних
маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

На улазу у салу Дома културе, мора бити постављена дезобаријера и средства за
дезинфекцију руку.

Организатор конгреса Подружница Српског лекарског друштва Пирот, је дужна да
одреди лице које ће бити одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске
( корона редар ).

III           

Налаже  се  подружници  Српског  лекарског  друштва  Пирот,  као  организатору
конгреса да примени све донете наредбе Штаба за ванредне ситуације града Пирота, ради
спречавања и сузбијања заразне болести  COVID -19, пре и током одржавања конгреса.

Налаже  се  Подружници  Српског  лекарског  друштва  Пирот,  као  организатору
конгреса да за учеснике  обезбеди заштитне маске и средства за дезинфекцију.



IV

О спровођењу законом прописаних мера заштите пре и током одржавања конгреса,
стараће се  комунална инспекција, инспекцијски и други законом надлежни органи,  и
Агенција за обезбеђење Armada Security из Пирота.

Контрола  поштовања  мера  вршиће  се  пре  и  током  самог  конгреса,  а  свако
непоштовање  и  кршење  прописаних  мера  заштите  повлачи  одговорност  физичког  и
правног лица као организатора наведеног конгреса.

V

Закључак  Штаба  за  ванредне  ситуације  Града  Пирота,  ступа  на  снагу  даном
доношења и биће објављен на интернет страници Града Пирота.

Командант Штаба 
_______________
мр Владан Васић 


