
И З В Е Ш Т А Ј   С А   П Р Е Д Л О Г О М    
СТРУЧНО - ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 
 
 
 

На хитној седници Стручно-оперативног тима одржаној у уторак, 07. јула 2020. 
године са почетком у 11:30 минута у сали Градског већа којој су присуствовали сви 
чланови, једногласно донели предлог за увођење Ванредне ситуације због актуелне 
епидемиолошке ситуације која је означена као претећа и спровођење мера у складу са 
Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19 ( „Службени 
гласник РС „ број 66/20202, 93/2020). 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Директор Завода за јавно здравље Ваљево др Марија Гавриловић је нагласила 
да за период од 03. до 06. јула 2020. године, касне резултати лабораторијских 
испитивања узета 342  бриса сумњивих и вероватних случајева. Добијање наведених 
извештаја не зависи од Завода, већ од лабораторија које се често мењају „Торлак“, 
„Батут“, „Батајница“, Шабац и други и тек када се извештаји појаве у COVID 19 бази ЗЗЈ 
има податке о лабораторијски потврђеним случајевима, те смо због тога предложили 
одлагање скупова и прослава, посебно у затвореном јер је контролисање спровођења 
мера отежано. 

 
Анализом достављених дневних извештаја од 03. јула текуће године о извршених 

579 прегледа у ковид амбулантама Дома здравља и 188 прегледа у Пријемно ургентном 
центру Опште болнице Ваљево и 425 истражених контаката са позитивним лицима 
ЗЗЈЗ Ваљево као и податком да се на инфективном одељењу налази 8 позитивних 
пацијената, а на пулмо-прековид налази се 21 пацијент као и да је 8 пацијената са 
тежом клиничком сликом превежено на терцијерни ниво Стручно оперативни тим за 
заштиту и спасавање од епидемија Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, и 
епидемиолог ЗЗЈЗ, (директор) је актуелну епидемиолошку ситуацију оценио као претећу 
и једногласно предложио да се прогласи ванредна ситуација на подручју града Ваљева 
у циљу спречавања и сузбијања наведене епидемије с обзиром да донете обавезујуће 
мере Штаба нису дале очекиване резултате. 

 
Прилог: Допис ЗЗЈЗ Ваљево  од 06. 07. 2020. године 
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