РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-33/2020-II-4/26
Дана: 24.11.2020.год.
Бачка Топола
На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018)
и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени
гласник Републике Србије“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020,
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине
Бачка Топола на 30. ванредној седници од 24.11. 2020. године, доноси

НАРЕДБУ
I
1. Обавезно je коришћење личне заштитне опреме ( ношење заштитне маске) у затвореном
простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи контакти
између људи испод прописане дистанце.
2. Према Уредби Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.141/2020 године), у
периоду почев од 24. новембра 2020. године закључно са 3. децембром 2020. године, радно
време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских
центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и
класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању
делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране и
шалтерску продају хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до
05.00 часова наредног дана.
(Радно време до 18 сати важи за: ресторане, кафиће, барове, клубове, кладионице и
тржне центре. Такође, за позоришта и биоскопе, односно установе културе, важи режим
рада до 18 часова, што значи да последња пројекција/представа мора да се заврши до тог
времена.
Радно време до 21 сат важи за: продавнице прехрамбене робе и киоске, фризере, бутике,
као и друге занатске радње које се не налазе у тржним центрима. Ово се такође односи и
на банке, поште и теретане.
Неограничено радно време: апотеке, бензинске сатнице за продају горива и
угоститељски и други објекти који врше доставу хране могу да раде 24 часа.)

3. Забрањују се јавна окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору –
када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица
мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.
Од ове мере изузети су радне организације, школске установе, продавнице, тржни центри
и слични објекти, за које важи прописано ограничење броја присутних особа у сваком
тренутку у односу на квадратуру објекта (минимум 4 m² по особи).
4. Контрола поступања по обавези ношења заштитне маске у возилима јавног превоза, уз
проверу ограничења максималног броја путника у возилу на половину декларисаног
капацитета возила.
5. Контрола спровођења кућне изолације, кућног карантина ( самоизолације), као и свих
противепидемиолошких мера које су на снази.
6. Препоручује се свим послодавцима да омогуће рад од куће свим запосленима код којих
то процес рада допушта.
Надзор над применама мера ове наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи.

II
ПРЕПОРУКА

Месне заједнице на територији општине Бачка Топола да обустави све радње
везане за изборне процесе и референдуме у месним заједницама.

III
Oвa Наредба и препорука ступaју нa снaгу oдмaх.
IV
Ову Наредбу и препоруку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“,
интернет презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.

Командант Општинског штаба
за ванредне ситуације
Сатмари Адриан

