ОДЛУКА
о спровођењу мера заштите становништва од ширења епидемије COVID -19 на
територији општине Нови Кнежевац
I
Послодавцима се налаже да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће.
Уколико рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго
поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (коришћење
заштитних маски, рукавица, ограничен број људи у просторији) у складу са препорукама
Владе Републике Србије.
II
Свим државним и општинским органима и установама чији су оснивачи налаже се да се
поштује забрана рада са странкама у складу са Закључком Владе Републике Србије.
Центар за социјални рад има обавезу да достави податке о угроженим категоријама
становништва (лица преко 65 година која немају помоћ породице) са њиховим адресама и
бројевима телефона како би се исти преко волонтера и редовних служби организовано
снабдевали са намирницама и лековима до краја данашњег дана координатору волонтера
Дејану Мијатову.
Волонтери свакодневно помажу у снабдевању најугроженијим групама односно лицима
којима је кретање ограничено на кућу, а њихови бројеви телефона објављују се на
званичној интернет страници оптшине.
III
Забрањује се рад и окупљање свих удружења грађана, спортских и културних удружења и
спортских клубова. Добровољно ватрогасно друштво у Новом Кнежевцу дужно је да буде
у приправности до окончања ванредног стања.
IV
Угоститељски објекти (кафићи, ресторани, кладионице и други), трговачки објекти
(продавнице, воћаре, цвећаре, пекаре и друге), као и лица која раде са странкама, односно
које врше услуге клијентима (адвокати, фризери, обућари, козметичари, продавци
осигурања и други), раде са гостима, купцима односно странкама са скраћеним радним
временом од 8.00 до 18.00 часова. Уколико се полицијски час продужи, време рада
угоститељских и трговачких објеката и других наведених лица ће се скратити, тако што ће
крај радног времена бити два сата пре отпочињања полицијског часа.
Забрањује се рад теретана до окончања ванредног стања.
Дозвољена је само достава хране до 19.00 часова.
У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама и на
отвореном простору дистанца између гостију мора бити 2 метра, а лица треба да се
понашају одговорно, односно да избегавају руковање.
Власници објеката пекара и продавница су у обавези да обезбеде следеће услове:

- растојање од 2m између купаца
- да у простору пекаре борави највише 1 особа на 4 m²
- да један запослени буде ангажован искључиво на каси, те да исти не послужује
кориснике.
Запослени у угоститељским објектима, пекарама и свим продавницама имаjу обавезу да
носe рукавице и заштитну маску и вршe редовну дезинфекцију подова и пултова, односно
дезинфекцију обуће на улазу у објекат, као и све заштитне мере прописане важећим
прописима.
Власници свих угоститељских објеката, пекара и продавница су у обавези да испред
објекта истакну укупан број лица која могу боравити истовремено унутар и ван тог
објекта, придржавајући се притом свих мера заштите за спречавање ширења корона
вируса.
V
Комунално предузеће на територији општине – редовно обавља послове водоснабдевања,
чистоће, одржавање јавних површина и зеленила и погребне службе, а директору се
налаже да обезбеди маске, рукавице и дезинфекциона средства за запослене. Налаже се
директору да запослени на административним пословима обављају послове према
минимуму који обезбеђује процес рада.
VI
Пијаца на територији општине Нови Кнежевац ради једанпут недељно и то средом, с тим
што се врши дезинфекција пијачног простора вече пре и вече после истека радног времена
пијаце. Такође, врши се надзор над спровођењем мера Владе РС које се односе на отворен
простор у погледу броја окупљених људи и размака између лица.
Дезинфекцију врши ЈКП „7. Октобар“, а надзор врши комунални инспектор Драган Гајин,
у складу са Законом.
У случају ако дође до кршења услова из претходног става рад из претходног става се
забрањује.
VII
Налаже се ЈКП „7. Октобар“ дезинфекција дечијих игралишта и шеталишта у центру
Новог Кнежевца, као и других јавних површина по потреби.
VIII
Налаже се такси превозницима на територији општине да приликом обављања делатности
носе маске и рукавице и користе дезинфекциона средства и врше дезинфекцију возила.
Налаже се предузимање неопходних мера заштите у аутобусима превоза радника и
поступање на начин утврђен мерама Владе РС (дезинфекција подова и додирних
површина), с тим што возачи аутобуса морају имати заштитне маске и рукавице.
Банке и ЈП Пошта на територији општине у обавези су да спроведу заштитне мере
сагласно наредби Владе РС.

Налаже се бензинским станицама и ауто-перионицама на територији општине да спроведу
заштитне мере које су неопходне за спречавање ширења вируса, са препоруком да се
елиминише контакт купаца са точилицама за гориво, као и да особље у објектима носи
рукавице и заштитне маске.
Препоручује се управницима зграда да спроведу заштитне мере неопходне за спречавање
ширења корона вируса.
Наређује се Одсеку за инспекцијске послове Општинске управе општине Нови Кнежевац
да врши контролу спровођење ове одлуке, посебно у делу рада угоститељских објеката и
објеката у јавној својини општине Нови Кнежевац и да о томе обавештава команданта
Штаба за ванредне ситуације општине Нови Кнежевац.
IX
Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине. Опела и изјављивање
саучешћа су дозвољени само на отвореном простору односно испред капеле у што крећем
временском периоду без физичког контакта. На уласку у капелу потребно је обавезно
обезбедити средства за дезинфекцију руку.
X
Забрањује се одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и слично) са више лица од
броја лица предвиђених уредбом Владе РС.
XI
Послодавци који имају потребу за ангажовањем радника у временском периоду
послицијског часа, дужни су да издају радни налог на свом меморандуму са потписом
одговорног лица. Радни налог мора да садржи све податке о запосленом и то име, презиме,
ЈМБГ, радно место, почетак смене, време завршетка смене, назив фирме, ПИБ фирме и
одговорно лице које заступа фирму.
Радни налог је оправдање да се лице креће у временском периоду забране кретања.
Такође, послодавци су дужни да траже дозволу за кретање за све раднике које ангажују у
време полицијског часа и то од надлежног Министарства. Ближа упутства могу се пратити
путем званичног интернет сајта Министарства привреде https://privreda.gov.rs/obavestenjetabela-za-privredne-subjekte/ а табеле са подацима радника достављају се путем мејл адресе
vanrednostanje@privreda.gov.rs
Сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге
пољопривредне површине), уколико има неодложну потребу да се креће у време
полицијског часа, је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту
биља на мејл agromere@registar-uzb.rs односно на одговарајући број телефона 064/8818449.
Пољопривредници старији од 65 година се за дозволу кретања морају обратити
Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде, уколико имају оправдано
образложење за кретањем (храњење стоке ван места пребивалишта односно боравишта).

XII
У случају да се одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља
и других надлежних министарстава питања из ове одлуке уреде на други начин,
примењиваће се акти поменутих органа као акти више правне снаге.
XIII
Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа
општине који нису у сагласности са овом одлуком до дана укидања ванредног стања у
Републици Србији.
XIV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине
Нови Кнежевац“ и на интернет страници општине Нови Кнежевац, а важи до доношења
одлуке о престанку ванредног стања у Републици Србији.
Одлука ће путем Комуналног инспектора бити достављена свим угоститељаким
објектима, кладионицама, продавницама, пекарама, фризерским и козметичким салонима,
теретанама, бензинским станицама и такси превозницима на територији оптшине Нови
Кнежевац.

Комадант општинског штаба
За ванредне ситуације
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