Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-II-2/2020
Дана: 02.09.2020.
Суботица
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
епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): Градски штаб за ванредне
ситуације на 14. ванредној седници од 02.09.2020.године доноси

НАРЕДБУ
I
1. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у објектима културе у затвореном
простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго
место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и
запослених који учествују у организацији догађаја.
2. Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору објеката културе,
дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца
одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски
посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.
3. Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало
и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно
пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном
простору и у простору организованих башти на отвореном - уз примену превентивних мера
прописаних овом уредбом и утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из
области безбедности и здравља на раду.
4. (2) Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и
кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених
и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести
COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно
међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију
мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном
кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених - за пружање
услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег
растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или
сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних
средстава тј. маски и од корисника

услуга - за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план
примене мера, као саставни део акта из става 1. овог члана.
5. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту и ноћни
клубови неће радити од 21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту
неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у отвореном делу
објекта (башти) од 01.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
6. Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским
центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која
обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора,
дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од
утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе
на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује
ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања
између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или
сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и
уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу
заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу
донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси
сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
7. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката
ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
8. Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у
објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност
корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно
међусобног растојања између два лица од 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, како од стране запослених тако и
корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта
о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и
здравља на раду.
9. Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Градска управа Града Суботице путем
Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове.
II
Oва наредба ступа на снагу одмах.
II
Ову наредбу објавити у „ Службеном листу Града Суботице“ и у средствима јавног информисања.
Командант
Градског штаба за ванредне ситуаљције
Стеван Бакић

