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Szabadka, Szabadság tér 1. 
 

 A honvédelmi törvény 29. szakasza és a 

Szerb Köztársaság elnökének, a Népképviselőház 

elnökének és a Szerb Kormány elnökének a 
rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló rendelete 

alapján, a kihirdetett rendkívüli állapot körülményei 

között és tekintettel a rendkívüli állapot 
kihirdetéséről szóló rendelettel bevezetett 

intézkedésekre és korlátozásokra a válságkezelő 

városi törzskar a 2020.03.16-án  megtartott első 

rendkívüli ülésén meghozta az alábbi  
 

PARANCSOT 

 

I 

1. A városi és elővárosi autóbusz járatokat a 

hétvégén és állam i ünnepek idején érvényes 
menetrend szintjére csökkentjük és 

megszüntetjük az éjszakai járatokat; 

2. Valamennyi vendéglátó-ipari létesítmény 

rövidített nyitva tartással, maximum 8-tól 20 
óráig üzemelhet, a Szerb Kormány 

záróhatározatának betartása mellett, melynek 

értelmében tilos a zárt térben, 50 főt 
meghaladó nyilvános összejövetel; 

3. Elrendeljük az összes óvoda működésének 
felfüggesztését; 

4. Elrendeljük az időseket tömörítő valamennyi 

központ és nyugdíjas klub működésének 
felfüggesztését; 

5. Elrendeljük az összes sportlétesítmény 

működésének és a művelődési események 
megtartásának felfüggesztését; 

6. Elrendeljük Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának, hogy alakítson hívóközpontot a 

lakosság tájékoztatására és a 65 évnél 
idősebbeknek nyújtott segítség biztosítására 

az élelem és gyógyszerek házhoz szállítása és 

az otthon nyújtott orvosi ellátás 
megszervezése érdekében, és hogy 

tájékoztassa a lakosságot a hívóközpont 

telefonszámairól; 

7. Utasítjuk a közigazgatási hivatal vezetőjét és 
a Szabadka város által alapított 

közintézmények, közvállalatok és 

közművállalatok igazgatóit, hogy a súlyos 
idült betegségben szenvedő és 60 évnél 

idősebb dolgozók számára tegyék lehetővé 

az otthonról történő munkavégzést. 
 

II 

A jelen parancs 2020.03.16. napjától 

hajtandó végre. 
A jelen parancs végrehajtását az illetékes 

köztársasági szervek mellett a közigazgatási hivatal 

illetékes titkárságai is ellenőrzik. 
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III 

A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában és a tájékoztatási eszközök 

révén. 

 

A válságkezelő törzskar parancsnoka 

Bogdan Laban polgármester s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 
Telefon: 554-050 so@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 


