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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 8. телефонској седници  одржаној дана 26.04.2020. године доноси следеће: 

 

Н А Р Е Д Б Е 

I 

Наредба број 8-2/74/2020-VII тачка I од 21.04.2020. године, мења се и гласи: 

“ЗАБРАЊУЈЕ СЕ кретање свим лицима старијим од 65 година. Изузев петком, када лица 

старија од 65 година могу напуштати своје домове од 04.00 до 07.00 часова ујутру, ради 

куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у 

трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно 

боравишта. 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ кретање свим лицима која нису навршила 65 година, од 18.00 до 05.00 

часова радним данима,  као и од 18.00 часова у петак до 05.00 часова у понедељак. 

Изузетно за време првомајских празника, лицима која нису навршила 65 година забрањује 

се кретање од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка 4. маја до 05 часова“ 

II 

Наредба број 8-2/74/2020-VII тачка II од 21.04.2020. године, мења се и гласи: 

„На основу Закључка Владе о сагласности са наставком рада послодаваца у област 

грађевинарства, области пружања oдређених услуга и трговина на мало, као и зелених 

пијаца, уз примену превентивних мера ("Службени гласник РС", број 58 од 20. априла 

2020.). Налаже  се отварање Зелене пијаце на територији Општине Сремски Карловци уз 

обавезно примену свих мера заштите против ширења корана вируса. Радно време Зелене 

пијаце је сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. 

Послодавци – управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга 

(закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену 



свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника 

услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу 

заштитних средстава тј. маски и рукавица) 

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају 

упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се 

односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту. 

Задужује се ЈКП „Белило“ и Одељење за инспекцијске послове ради реализације ове 

Наредбе.“ 
 

 

Наредбу доставити: Члановима Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 

Сремски Карловци, начелнику Општинске управе, ЈКП „Белило“, Одељењу за инспекцијске 

послове. 

 

К О М А Н Д А Н Т 

Ненад Миленковић, с.р. 


