РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА BAČKI PETROVAC
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број:016-01/2020- 9-1-4 вс
Дана:.23.03.2020
Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 6
021/780-378,780-571
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 бр.9-1-4 дана 23.03.2020 г., Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац а поводом проглашења варедног стања на територији
Републике Србије од епидемије коронавируса од дана 15.03. 2020 г. и
доноси се
НАРЕДБА
ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И ДОПУНА НАРЕДБЕ ОД 18.03.2020
На основу донетих нових мера Владе Републике Србије 0д 22.03.2020 врше се измене и
допуне донешене наредбе ОШ За ВС Бачки Петровац од 18.03.2020 г.:

1.

У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике
Србије, од дана 15.03.2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) и чланом 32 став 1
тачка 16 Закона о локалној самоуправи(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Бачки
Петровац је на седници одржаној дана 23. марта 2020. године донео наредбу којом се
ограничава радно време свих занатских и трговинских објеката на територији
општине Бачки Петровац сваког радног дана од 07 00 до 16 00 часова, као и
недељом од 07 00 до 15 00 часова, за време трајања ванредног стања, а све у циљу
смањења ризика настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом на
територији наше општине.
Забрањује се рад угоститељских објеката на територији Општине Бачки Петровац

2. У наредном периоду, а током трајања ванредног стања комунална инспекција
Општинске управе Бачки Петровац, спроводиће појачани надзор над спровођењем
ових наредби и за евентуално непоштовање истих предузимати прописане мере у
оквиру својих надлежности.
3. Начелник Општинске управе Бачки Петровац треба да омогући рад од куће лицима старијим
од 60 година и тешким хроничним болесницима као и једном родитељу детета млађег од 12
година, запосленима у органима управе, јавим предузећима и установама чији је оснивач
Општина Бачки Петровац.
4..Ову наредбу проследити средствима јавног информисања на територији Општине ради
објављивања и информисања грађана
.
5.Ова наредба ступа на снагу даном ојављивања у средствима јавног информисања а објавиће се
и у службеном листу .
КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Срђан Симић, с.р.

