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С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

    

I    ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

 

10. -  ПРЕПОРУКЕ  и  НАРЕДБА  Општинског штаба за ванредне ситуације 

Општине Бачки Петровац. 
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  10.  

 
                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 дана 17.03.2020 г. у 8 ч.  Општинског  штаба за ванредне ситуације 
Општине Бачки Петровац а поводом проглашења варедног стања на територији 
Републике  Србије од епидемије корона вируса  од   дана 15.03.2020 г. и  
 
 донете су   
 

П Р Е П О Р У К Е 
 

1. Апелује се на грађане општине Бачки Петровац  да се  стриктно  
придржавају прописаних мера и уколико  су били у зонама интензивне 
трансмисије  вируса,  да обаве  превентивне  прегледе и  да се  само 
изолују.  

2. Препоручује се  предузимање додатних мера  заштите и  превентивних 
хигијенских мера на  местима  где се  људи  највише окупљају.  

3. Препоручује се  свим превозницима, који обављају  јавни  превоз, да 
појачају  мере  чишћења и  одржавања хигијене у возилима  јавног превоза 
због појаве   корона  вируса у  смислу свакодневне  појачане  дезинфекције 
унутрашњости  возила, рукодржача, седишта  и  свих површина које  су  у 
додиру  са  путницима.  

4. Препоручује  се  лицима, која  обављају  Taxi превоз да  појачају  мере 
дезинфекције  возила , као и да што мање  долазе  у  контакт са  путницима. 

5. Препоручује  се  особама, које спадају  у  ризичне  групе, да  избегавају јавни 
превоз. 
 

И доноси  се  
 

Н А Р Е Д Б А 
 
1. Оснивају се кол-центри по месним заједницама Бачки Петровац-тел 

021/780-032, Кулпин-тел.021-2286-016, Гложан–моб. 065/4788122 и 
Маглић-тел 021/021/2285-188 који треба да служе за позив угрожених 
грађана изнад 65 година старости, а у  Општинској управи, згради  
Скупштине општине Бачки Петровац са седиштем у  Бачком Петровцу Ул. 
Коларова бр. 6 , оснива се ситуациони центар, чији координатор  је 
Душан Рашета, доступан секретарима Месних заједница. 

2. Ангажује се Општинска организација црвеног крста са својим  са 
волонтерима и геронтодомаћицама, Центром за социјални рад и 
удружењима грађана на територији општине   да у складу са својим 
могућностима , помогну у снабдевању угрожених грађана.   

3. Забрањује се рад пијаца по насељеним местима до даљњег. 
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4. Забрањују се сва спортска такмичења  на територији општине. 
5. Забрањују се културне манифестације  на територији општине. 
6. Наређује се  одељењу  за друштвене делатности Општинске  управе, 

општине Бачки Петровац да донесе  решење о прекиду  рада свих 
предшколских установа  на  територији Општине Бачки Петровац. 

7. Сахране ће се одржавати само у кругу породице. 
8. Наређује се скраћење радног  времена свих Угоститељских објеката на 

територији Општине Бачки Петровац на време  од 08,00-20,00 часова, 
током којег је у затвореним просторијама дозвољено присуство највише  
50 особа. 

9. Наређује се Одељењу  за привреду  Општинске  управе Општине Бачки 
Петровац да донесе  решење о спровођењу наредбе за скраћење  
радног времена  свих угоститељских објеката на територији Општине 
Бачки Петровац уз појачани надзор комуналне  инспекције  над  свим 
објектима затвореног типа, који примају  више  од 50 особа, у складу  са  
Одлуком Владе Републике Србије. 

10. Наређује се  начелнику Општинске  управе  Општине Бачки Петровац , да 
омогући рад од  куће  запосленим, тешким хроничним болесницима и  
запосленим особама  старијим од  60 година. 

11. Ову наредбу проследити средствима јавног информисања на територији 
општине ради објављивања и информисања грађана. 

12. Спровођење ове наредбе контолисаће Општинска управа – инспекцијске 
службе. 

13. Ова наредба ступа на снагу даном ојављивања у средствима јавног 
информисања а објавиће се и у службеном листу.  

 
              

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
 
Број: 016-01/2020- 9-1 vs  вс 
Дана:  17.03.2020.  године 
Бачки Петровац, Ул. Коларова бр. 6 
 021/780-378,780-571 
                    К О М А Н Д А Н Т 
                 ОПШТИНСКОГ ШТАБА  
            ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
                             Срђан Симић,  с.р. 
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