
 

На основу члана 29. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и 

начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 27/20), Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласнику РС“, 1203 од 02. октобра 

2020), Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским 

путем дана 9.10.2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији 

општине Врњачка Бања, доноси следећу 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације 

на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије. 

 

Члан 1. 

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним 

местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести 

COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и 

по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити 

присутно једно лице. 

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање 

између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и 

другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно. 

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски. 

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи 

дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из ст. 1. до 3. овог члана. 

 

Члан 2. 

Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да ти објекти и ноћни клубови 

неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. 

 

Члан 3. 

Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских 

објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје 

горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног 

дана. 

Члан 4. 

Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да 

објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног 

дана. 

Члан 5. 

Јединице локалне самоуправе дужне су да обављање градског и приградског превоза 

организују уз примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести 

COVID-19, у складу са препорукама надлежног завода, односно института за јавно здравље (у 

даљем тексту: препоруке). Од мера предвиђених препорукама може се одступити када је то 

потребно за обављање службене дужности овлашћених службених лица. 

Пружаоци станичне услуге на аутобуским станицама морају применити превентивне мере 

којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга у складу са 

посебним планом мера, који је саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске 

станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

 

Члан 6. 

 Наредбу објавити у Службеном листу општине Врњачка Бања. 
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