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Бачка Топола 

 
 

На основу члана 43. Закона о смањаьу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени глвсник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са 

Наредбом о проглашењу ешщемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: 

број З7/20): Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 19. 

ванредној седници од 16. јула 2020.године доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

I 

 
1. Забрањује се  окупљање више од 10 лица  на јавним местима у затвореном  и 

отвореном простору. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора 
постојати дистанца  од  1,5  m, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m². 

 

2. Наређује се ношење заштитних маски и на отвореном простору, на местима на 
којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 m. 
 

Препоручује се ношење заштитних маски  и на свим осталим јавним местима на 

отвореном простору. 

3. Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у 

угоститељским објектима који немају башту као и ноћним клубовима на 

територији општине Бачка Топола, да ограниче радно време на период од 06:00 до 

21:00 час. 

4. Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да 

угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта 

ограниче до 21,00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 23 часа. 

5. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским 

форматима (супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге да радно време 

организују у периоду од 06:00 до 21:00 час. 

6. Ограничење из тачке 5. ове наредбе не односи се на апотеке, бензинске пумпе у 

обављању делатности продаје горива и шалтерску продају хране. 



7. У свим јавним затвореним просторима односно објектима као и у свим привредним 

субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, 

мини маркети, и др.), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се 

вриши продаја робе и пружање услуга ограичава се број лица која могу бити 

истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4 m² може бити присутно једно 

лще. 

На улазу у објекат из става 1. ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број 

лица која могу бити истовремено присутна у објектима. 

8. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, 

купце и раднике пијаце. На улазу мора бити јасно истакнута површина и број лица 

која могу бити истовремено присутна у објектима. 

 

9. Број корисника отворених базена и језера се ограничава на 4м² водене и површине 

за лежаљке по кориснику, уз обавезно држање дистанце од 2м. 

 

10.    Сахране се ограничавају на присуство највише 10 особа и са минимално 

протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних 

рукавица и дезинфекцију просторија и људи. 

11. Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа Бачка Топола 

путем Одељења за инспекцијске послове у сарадњи са надлежним државним 

органима из своје надлежности. 

12.  Мере из ове наредбе примењиваће се од 16.07.2020.године и у складу са ситуацијом 

по потреби ће се мењати 

 

II 

 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 

 

III 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет 

презентацији Општине и путем средстава јавног информисања. 

 

 

 

 

Командант Општинског штаба  

                                                                                     за ванредне ситуације 

                                                                                    Кишлиндер Габор 


