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40.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-17/2020-11-4
Дана: 22.04.2020. год.
Бачка Топола
На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања
председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе
Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и
ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, Општински штаб за
ванредне ситуације, на својој тринаестој ванредној седници одржаној дана 22.04.2020. год.
доноси
ПРЕПОРУКУ
I
Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања
ванредног стања може се вршити по следећем принципу:
o
o
o

Понедељак - четвртак од 07.00 до 17.00 часова
Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до
17.00 часова
Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу
са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у
наведеним временским интервалима.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних
метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
II
Ова Препорука ступа на снагу одмах.
Спровођења ове Препоруке контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежна
Одељења Општинске управе.
III
Ову Препоруку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет
презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.

Командант Општинског штаба
за ванредне ситуације
Кишлиндер Габор, с.р.

Број 12.

28.04.2020.

СТРАНА 159. OLDAL
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41.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-18/2020-11-4
Дана: 27.04.2020. год.
Бачка Топола
На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника
Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у
условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о
проглашењу ванредног стања, Општински штаб за ванредне ситуације, на својој четрнаестој
ванредној седници одржаној дана 27.04.2020. год. доноси

ПРЕПОРУКУ
I
1.Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који
обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање
превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се
осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.
2.Дозвољава се рад козметичким салонима и салонима за третмане за улепшавање, салонима
за масажу, педикир и маникир и фризерским салонима на територији општине Бачка Топола.
3.Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде,
односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених
тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и
рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени
ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
II
Ова Препорука ступа на снагу одмах.
Спровођења ове Препоруке контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежна
Одељења Општинске управе.
III
Ову Препоруку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет
презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.
Командант Општинског штаба
за ванредне ситуације
Кишлиндер Габор, с.р.

Број 12.

28.04.2020.
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42.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-19/2020-11-4
Дана: 28.04.2020. год.
Бачка Топола
На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника
Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у
условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о
проглашењу ванредног стања, Општински штаб за ванредне ситуације, на својој петнаестој
ванредној седници одржаној дана 28.04.2020. год. доноси
ПРЕПОРУКУ
I
1. Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања
ванредног стања може се вршити по следећем принципу:
o Понедељак - среда од 07.00 до 17.00 часова
o Четвртак 30.април: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 (односи се на
продавнице које имају дозволу за рад у наведено време), а за остале грађане од 08.00 до
17.00 часова
o Петак 01.мај, субота 02.мај и недеља 03.мај нерадни дани
o Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са
процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у
наведеним временским интервалима.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних
метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
2. Дозвољава се рад теретанама и фитнес клубовима на територији општине Бачка Топола.
Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде,
односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених
тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и
рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени
ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
II
Ова Препорука ступа на снагу одмах.
III
Ову Препоруку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет
презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.
Командант Општинског штаба
за ванредне ситуације
Кишлиндер Габор, с.р.

Број 12.

Редни
број
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Страна

40.

Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 22.04.2020. године

158

41.

Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 27.04.2020. године

159

42.

Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 28.04.2020. године

160

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2020. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

