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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

НАРЕДБА - ДЕВЕТНАЕСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И
ДОПУНА НАРЕДБЕ од 18.03.2020. године Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
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1.

На основу Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (
Сл.гласник РС бр. 98/2010) на основу члана 19. Пословника о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац ,одржана је ванредна
седница (телефонска) бр.9-1-22 дана 13.01.2021.године Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац а поводом донетих нових мера Владе
Републике Србије а у циљу спречавању ширења вируса ЦОВИД-19 на територији
Општине Бачки Петровац
доноси се
НАРЕДБА
ДЕВЕТНАЕСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И ДОПУНА
НАРЕДБЕ ОД 18.03.2020.г.

I Наређује се употреба заштитних маски у свим затвореним просторима на
отвореном тамо где није могуће одржати прописане физичке дистанце од
минимално 2 метара и на отвореном простору на територији општине Бачки
Петровац. За спровођење ове тачке наредбе задужују се власници/корисници
отворених и затворених простора.
II Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од 5
лица уз физичку дистанцу од минимално 2 метара уз одговарајуће мере заштите
односно за једно лице обезбедити 4 м2. За спровођење ове тачке наредбе
задужују се власници/корисници отворених и затворених простора. У сваком
услужном објекту власник обjекта одређује лице за спровођење превентивних
мера заштите и спасавања од вируса ЦОВИД-19.
На објекту на видном месту морабити истакнта квадратура локала и број
лица која могу боравити у исто време у њему.
У угоститељским објектима за једним столом могу да седе само два лица
од 12. јануара 2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација.
III У периоду почев од 30. децембра 2020. године и од 12. јануара 2021.
године, па док то налаже епидемиолошка ситуација, радно време објеката у
којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге
радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које
обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови
и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и
сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало
(тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу
(кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност
пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком
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контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони
лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство
више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области
спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или
дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане,
вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију
и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00
часова до 20.00 ч.
Ограничење из става 1. овог члана не односи се на радно време:
1) апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за
живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у
трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне
коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са
јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и
трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу
да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и
недељом;
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја
прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне
које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да
обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или
непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се
трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј.
киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке
услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван
радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа,
као и суботом и недељом;
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у
категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у
категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само
лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до
21.00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених
за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за
одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности
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надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног
времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске,
стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се
пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су
присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00
часова,
9) продаваца који продају својих производа обављају тако да производе који су
поручени електронским путем могу предати купцу испред објекта и то без уласка
купаца у објекат у коме се врши продаја или у објекат у коме је смештен
продајни објекат, и уз обавезу продавца да обезбеди да се испред објекта где се
врши предаја купцима купљених производа налазе највише три лица и да купци,
односно лица која преузимају производе носе маску и држе растојање могу
радити, односно вршити продају робе и суботом и недељом до 17.00 часова.
У току радног времена из става 1. овог члана у објектима у којима се пружају
услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике
(музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику.
Изузетно, у периоду утврђеном у ставу 1. овог члана током радног времена у
затвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља
делатност у области трговине на мало, а чија је површина преко 300 m 2,
максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 m2.
Од 31. децембра 2020. године и од 12. јануара 2021. године, радно време
објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, које обухватају
продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.) ограничава се
тако да ти објекти могу радити од 05.00 часова до 18.00 часова.
IV За спровођење ове наредбе задужују се сви инспектори одељења за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске
управе Општине Бачки Петровац.
V До 1. марта 2021. године аутобуски превозници су обавези да обављају
поласке за које постоји исказане потребе путника али не мање од 30%.Пружаоци
станичне услуге предузимаће превентивне мере којима се обезбеђује безбедност
путника. Аутобуски превозници су дужни да користе смо 50% капацитета возила.
VI Предшколску установу „Вчиелка“ Бачки Петровац похађају само она деца чија
су оба родитеља запослена и у чијој ужој породици нема лица позитивних на
вирус ЦОВИД 19, као ни оних који су у самоизолацији због контакта са особом
позитивном на вирус ЦОВИД 19.

Страна 4 од 5 13. јануара 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 1

VII Налаже се начелнику општинске управе Општине Бачки Петровац да
организује рад општинске управе у складу са ситуацијом.
VIII Приликом организовања сахрана присутна може бити само најужа родбина,
односно до 5 лица најдуже два сата пре сахране.
IX Ова наредба ступа на снагу даном доношења a обавиће се у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.
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