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214. - НАРЕДБА - ПЕТНАЕСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И
ДОПУНА НАРЕДБЕ од 18.03.2020. године Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
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214.
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. 9-1-18 дана 25.11.2020.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
ПЕТНАЕСТА 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 1,5 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 1,5 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.
III Радно време угоститељских објеката кафића, трговинских центара и
објеката за приређивање игара за забаву може се организовати у периоду од
05,00 до 18,00 часа, а радно време малопродајних трговинских и занатских
објеката може се организовати у периоду од 05,00 до 21,00 час. За спровођење
ове тачке наредбе задужују се привредни субјекти који обављају угоститељску,
трговинску и занатску делатност и делатност за приређивање игара за забаву
изузев радног времена апотека и бензинских пумпи.
Изузетно, у периоду почев од 24.11.2020. године закључно са 03.12.2020
године позоришта и биоскоп могу да раде до od 05-18 часова, изузев радног
времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и
угоститељских и других објеката који врше доставу хране.
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IV Наређује се појачани рад јавних комуналних предузећа у погледу прања и
дезинфекције у циљу обезбеђивања здравствене безбедности грађана oпштине
Бачки Петровац.
V Наређује се коришћење заштитних маски, као и одржавање физичке
дистанце од минимално 2 метара приликом коришћења паркова, дечијих и
рекреационих игралишта, фитнесмобилијара односно теретана на отвореном на
територији општине Бачки Петровац.
VI Забрањује се одржавање сеоских слава, вашара и других манифестацију и
скупова на јавним површинама (парковима и сличних површина ) на територији
општине Бачки Петровац, док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД
19 изазване вирусом САРС-ЦoБ-2.
VII За спровођење ове наредбе задужују се сви инспектори одељења за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске
управе Општине Бачки Петровац.
VIII 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 сaмо 50% капацитета
возила.
IX 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.
X Налаже се начелнику општинске управе Општине Бачки Петровац да
организује рад општинске управе у складу са ситуацијом.
XI Приликом организовања сахрана присутна може бити само најужа
родбина, односно до 5 лица најдуже два сата пре сахране.
XII Ова наредба ступа на снагу даном доношења a обавиће се у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.
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