РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-22/2020-II-4
Дана: 03.05.2020.год.
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, те Уредбе о мерама за време
ванредног стања („Сл. гласнику РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20,
53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 61/20, 62/20 и 63/20) Општински штаб за ванредне
ситуације, на својој седамнаестој ванредној седници одржаној дана 03.05.2020.год. доноси
НАРЕДБУ
I
1. Налаже се ЈП Тржница да откаже одржавање вашара у месецу мају.
ПРЕПОРУКУ
2. Дозвољава се рад свих угоститељских објеката почевши од 04.05.2020.год. под
условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења
заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава
безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији,
одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање
два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне
баријере, (обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја
за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба
заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника
услуга,) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о
процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и
здравља на раду.
При томе радници у угоститељском објекту морају да буду опремљени
одговарајућом хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне болести.
Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих
надлежних органа.
II
Oвa Наредба и Препорука ступaју нa снaгу oдмaх.

III
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
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