Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: службено
Дана: 22.03.2020. године.
Сремски Карловци

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018) a у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 29/2020), Општински штаб за ванредне ситуације Општине Сремски Карловци, на
својоj 2. телефонској седници одржаној дана 22.03.2020. године доноси следеће:
НАРЕДБЕ
I
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ кретање свим лицима, свих старосних доби од 17.00 до 05.00. Забрана
кретења се не односи на дан недељу када лица старија од 65 година могу напуштати своје
домове од 03.00 до 08.00 часова ујутру, у циљу куповине намирница у самопослугама.
Доношењем ове Наредбе, престаје да важи Наредба 8-2/26/2020-VII тачка I од 18.03.2020.
године.
II
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани, кафићи, кладионице, играонице)
да пружају услуге конзумирања хране и пића у самом објекту или у башти угоститељских
објеката.
Уколико угоститељ жели да врши своју делатност за време трајања ванредног стања,
неопходно је да успостави доставну службу која би испоручивала храну и пиће за понети
или да организује шалтер преко кога би се продавала храна и пиће без уласка у сам
угоститељски објекат. При томе радници у угоститељским објектима морају бити
опремљени одговарајућом хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне
болести. Доношењем ове Наредбе престаје да важи Наредба 8-2/34/2020-VII тачка I од
21.03.2020. године.

III
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ улазак грађана у угоститељске објекте и баште угоститељских објеката.
То значи да грађанин може да купи храну и пиће „за понети“, а не може да купљену храну
конзумира за столом или шанком у самом угоститељском објекту.
IV
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно окупљање у затвореном простору, тако да у затвореном простору
не може боравити више од 5 особа.
V
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за
рекреацију и спорт. Задужује се ЈКП „Белило“да постави табеле о забрани боравка у
парковима и јавним површинама намењеним за спорт и рекреацију.
VI
Задужује се Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине да у
случају потребе организује превоз ради реализације радних задатака запослених. Такође,
формирати е-mail адресу на коју ће им надлежне службе и субјекти достављати своје захтеве
са потребама запослених.
VII
Налаже се позивном центру Општине Сремски Карловци да усклади радно време са
полицијским часом, односно да радно време буде најкасније до 16.00 часова.

Наредбу доставити: Члановима Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Сремски Карловци, начелнику Општинске управе, JKП „Белило“, Одељењу за комунално
стамбене послове и заштиту животне средине, Одељењу за инспекцијске послове ради
реализације.
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