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217.
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.9-1-19 дана 04.12.2020.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
ШЕСНАЕСТА 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.
III. Угоститељски објекти – кафићи, ресторани, барови, ноћни клубови неће
радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова ујутру без изузетка. Њихово
радно време биће од понедељка до петка од 5 до 17 часова. Угоститељским
објектима је дозвољено да обављају делатности доставе хране нон стоп, 24 часа,
седам дана у недељи, као и осталим привредницима чија је то основна
делатност.
Тржни центри, продавнице гардеробе, кладионице, коцкарнице, дечије
играонице, такође, неће радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 ујутру.
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Фризерски и козметички салони, салони за негу лепоте неће радити током
викенда. У ову групу спадају и објекти из области спорта и рекреације – теретане,
фитнес центри, базени, спа центри, балони за фудбал, кошарку, тенис или било
који други рекреативни спорт. Свим овим објектима дозвољено је да раде
радним данима од 5 ујутру до 17 часова.
Продавнице прехрамбене индустрије, трговинске радње, малопродајни
објекти као и трафике, киосци и слично где се по правилу не улази у објекат
приликом куповине, могу радити, како радним данима, тако и викендом, до 21
час.
Апотеке и бензинске пумпе (делатност продаје горива) могу да раде нон
стоп, свакога дана без ограничења.
Још један изузетак представљају ресторани и барови који се налазе у
оквиру хотела и приватних смештаја. Они могу пружати своје услуге само и
искључиво регистрованим и пријављеним гостима до 21 час свакога дана.
Ординације и лабораторије које пружају медицинске услуге могу да раде
током читавог дана, укључујући и викенд.
Спортски објекти се могу користити и викендом за тренинге и одржавање
искључиво регистрованих такмичења у надлежности националних спортских
савеза.
Објекти и установе из области културе – биоскопи, позоришта, музеји и
галерије моћи ће раде радним данима, као и суботом и недељом, до 17 часова.
Објекти и радње у којима се пружају услуге при чијем вршењу није
потребно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања,
попут сервиса беле технике, техничких сервиса, кројача, обућара и
стаклорезачких радњи могу радити радним данима до 21 час, а суботом до 17
часова.
Све ове мере усвојене су са циљем свођења социјалних контаката на
апсолутни минимум, уз наду да ће оне дати жељени резултат и да ћемо у
данима пред нама то видети и у бројевима заражених грађана коронавирусом.
Надлежне инспекције и комунална полиција строго ће контролисати
поштовање ових мера, које ступају на 04.децембра 2020. године а важе до 15
децембра 2020 године.
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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 смо 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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