РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-8/2020
Дана: 23.03.2020.
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 осмој ванредној седници одржаној дана 23.03.2020.год.
доноси
НАРЕДБУ
I
1. Забрањује се боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за
рекреацију и спорт.
Забрана јавног окупљања у затвореном простору пооштрена је тако да у затвореном
простору не може боравити више од 5 особа.
Трговинске радње, самопослуге, апотеке и слично не сматрају се јавним окупљањем у
затвореном простору.
2. Рад угоститељских објеката организовати у складу са донетом Одлуком о
посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају
хране и пића. То не подразумева затварање угоститељских објеката, већ се угоститељима
забрањује да своју делатност врше тако што би корисници услуга купљену храну и пиће
конзумирали у самом објекту или у башти угоститељског објекта.
То значи да грађанин може да купи храну и пиће „за понети“, а не може да купљену храну
и пиће конзумира за столом или шанком у самом угоститељском објекту или у башти
угоститељског објекта.
Уколико угоститељ жели да врши своју делатност за време трајања ванредног стања,
неопходно је да успостави доставну службу која би испоручивала храну и пиће за понети
или да организује шалтер преко кога би се продавала храна и пиће без уласка у сам
угоститељски објекат. При томе радници у угоститељском објекту морају да буду
опремљени одговарајућом хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне
болести.
3.У складу с претходном одредбом, ограничава се радно време свих угоститељских
објеката од 08.00 до 16.00 часова.
4.Забрањује се рад свих пијаца на територији општине Бачка Топола од 23.03.2020.
године.
5.Позивни центари Општинске управе и Месних заједница који су формирани у
циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 65 година, ради
обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе,
радиће од 08,00 сати до 16,00 сати.
6. Налаже се начелнику Општинске управе, да организује рад Општинске управе у
скраћеном трајању од 08,00 сати до 12,00 сати.
7. Налаже се ЈП „Комград“ да врши дезинфекцију јавних површина понедељком и
четвртком, према усвојеном плану у временском периоду од 05,15 сати до 06,30 сати.

Дезинфекција јавних површина у Месним заједницама ван насељеног места Бачка Топола,
вршиће се према плановима Месних заједница.
8.Од 24.марта 2020.године у потпуности се обуставља рад кафића, кладионица,
казина и аутомат клубова .
9.Налаже се управницима стамбених заједница да обезбеде појачано чишћење и
дезинфекцију заједничких делова зграде на којима се остварује највећи контакт (улази у
зграду, простори испред лифтова, лифтови, степеништа и степенишни рукохвати, улазна
врата и др.). Дезинфекцију обавезно спроводити једном у току дана.
II
Ова Наредба примењује се од 23.03.2020.год.
Спровођења ове Наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и
надлежна Одељења Општинске управе.
III
Ову наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет
презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.

Председник Општинског штаба
за ванредне ситуације
Кишлиндер Габор

