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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 4. телефонској седници  одржаној дана 03.04.2020. године доноси следеће: 

 

Н А Р Е Д Б Е 

I 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ кретање свим лицима старијим од 65 година. Забрана кретања се не 

односи на дан суботу, када лица старија од 65 година могу напуштати своје домове од 03.00 

до 08.00 часова ујутру, у циљу куповине намирница. 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ кретање свим лицима, свих старосних доби од 17.00 до 05.00 часова 

радним данима и викендом од 13.00 часова у суботу до 05.00 часова у понедељак. 

Доношењем ове Наредбе, престаје да важи Наредба број 8-2/38/2020-VII тачка I од 

22.03.2020. године. 

 

II 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на 

отвореном простору када је излазак лица дозвољен. 

 

III 

Налаже се кол центру Општине Сремски Карловци да усклади радно време са полицијским 

часом, односно да радно време буде до 16.00 часова радним данима и суботом до 12.00 

часова. 

 

 



IV 

Наредба број 8-2/34/2020-VII oд 21.03.2020. године, тачка II мења се и гласи: 

 „Налаже се ограничавање радног времена малопродајним објектима на територији 

Општине Сремски Карловци у току ванредног стања по следећем распореду: 

- Понедељак – петак од 07.00 до 15.00 часова; 

-Субота: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова а за остале грађане од 

08.00 до 12.00 часова; 

- Недеља нерадан дан; 

-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 суботом 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“. 

 

 

Наредбу доставити: Члановима Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 

Сремски Карловци, начелнику Општинске управе. 

 

К О М А Н Д А Н Т 

Ненад Миленковић, с.р. 


