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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 9. телефонској седници  одржаној дана 30.04.2020. године доноси 

следеће: 

 

Н А Р Е Д Б Е 

I 

Наредба број 8-2/80/2020-VII тачка I од 26.04.2020. 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 суботе 2. маја до 05 часова, као и  у 

суботу 2. маја и недељу 3. маја  од 18.00 до 05.00 часова наредног дана. Лица старија од 65 

година,  у петак 1. маја могу да изађу у шетњу два пута, у било које доба дана, у трајању 

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

боравишта.“ 

 

 

Наредбу доставити: Члановима Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 

Сремски Карловци, начелнику Општинске управе. 

 

 

 



II 

Наредба број 8-2/86/2020-VII тачка I од 29.04.2020. године, мења се и гласи: 

 „Налаже се ограничавање радног времена малопродајним објектима на територији 

Општине Сремски Карловци у току ванредног стања по следећем распореду: 

- Понедељак 27. април – среда 29. април од 07.00 до 17.00 часова; 

-Четвртак 30. април за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова а за остале 

грађане од 08.00 до 17.00 часова; 

- Петак 1.мај, нерадан дан 

- Субота 2. мај 07.00 до 17.00 часова; 

- Недеља 3. мај 07.00 до 17.00 часова; 

-Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно 

у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за 

запослена лица. 

 

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратна 

метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености. 

На основу списка Министарства трговине, туризма и телекомуникације, малопродајни 

објекти на територији Општине Сремски Карловци који су предвиђени за рад петком од 

04.00 до 07.00 часова, ради снабдевања лица старијих од 65 година су: „Микромаркет“, 

Митрополита Стратимировића 34; Микромаркет“, Браће Анћелић 7; Микромаркет“, 

Прерадовићева 5а; Микромаркет“, Петроварадинска 31; „PerSu“, Митрополита 

Стратимировића 2а; „Месара Буба“, Прерадовићева 16; „Месара Буба“, Прерадовићева 

13“; „Арчи плус“, Митрополита Стратимировића 25, Домаћа млекара“Маглић“ 

Прерадовићева 7“ 

 

III 

Налаже се да се изврши дезинфекција вртића „Коцкица“ предшколске установе „Радосно 

детињство“ Нови Сад и предшколске  установе „Winnie the Pooh“, који раде као 

предшколске установе по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Дезинфекцију извршити до 07.05.2020. године, како би вртићи могли да почну са радом  

од 11.05.2020. године.  

Задужују се Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине и ЈКП 

„Белило“ ради извршења ове Наредбе. Након спроведене дезинфекције доставити 

извештај Штабу. 

 

Наредбе доставити: Члановима Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 

Сремски Карловци, начелнику Општинске управе, Одељењу за комунално стамбене 

послове и заштиту животне средине и ЈКП „Белило“ 

 

К О М А Н Д А Н Т 

Ненад Миленковић, с.р. 


