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На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите 

на територији општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 6/2015), Наредбе о забрани окупљања 

у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Сл. гласник”, 100/2020-7 и 

111/2020-14) и на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 

заразне болести  COVID 19 („Сл. гласник РС”, број 111/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Тител 

у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19, на телефонској седници одржаној дана 24.11.2020.  

године доноси следећи 

  

З А К Љ У Ч А К 

  

1.Забрањују се јавна окупљања на територији општине Тител на јавним местима у затвореном и отвореном 

простору – када се истовремено окупља више од 10 лица, с тим што растојање између присутних лица мора 

бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице а ради спречавања ширења 

заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, (са изузетком који се односи на рад привредних 

субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби). У свим 

затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 1,5 метара. 

2.У продавницама у којима се обавља трговина на мало (супермаркети и друге неспецијализоване 

продавнице, разне специјализоване продавнице и слично), (у даљем тексту: продавнице), обавезна је 

дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи, а број потрошача се ограничава према критеријуму 

у зависности од квадратуре на 4м2 по потрошачу. 

Поред наведеног, у продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера 

дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који могу истовремено 

боравити у том продајном објекту. Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка 

потрошача. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката 

ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана, изузев радног 

времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива.  

3. Обавезно ношење маски на пијацама. 

4.Обавезно мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавне намене, као и постављање 

средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене. 

5.Забрана масовних окупљања (прославе, рођендани, венчања и сл.) свих врста где је више од 10 људи у 

затвореном простору. 

6.Ограничава се радно време угоститељских објеката и објеката у којима се организују игре на срећу тако 

да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 18.00 до 05.00 часова наредног дана. Ограничава се број 

гостију за једним столом на 2, ограничава се ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и 

гласан говор. Обавезно ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и 

чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова. 

Обезбеђење броја гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту. 

 



 

Угоститељским објектима омогућена је шалтерска продаја хране и пића уз забрану задржавања 

купца у објекту и испред објекта. Рад објеката који буду имала шалтерску продају биће од 18.00 часова до 

23.00 часа. 

7.Обавезна је пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања. 

8.У јавном превозу, као и такси превозу, обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и 

дезинфекцију возила по завршетку сваке вожње.    

9.Налаже се појачан рад комуналних предузећа са територије општине Тител нарочито у погледу прања и 

дезинфекције јавних површина и установа у циљу обезбеђивања здравствене безбедности грађана општине 

Тител. 

10.Препоручује се управницима стамбених заједница да воде рачуна о појачаној хигијени у стамбеним 

зградама (у улазним вратима, кабинама лифтова, ходницама и др.). 

11.Препоручује се свим јавним и приватним предузећима и установама у јавном сектору на територији 

Општине Тител, да рад организују у сменама ради смањена истовремене присутности већег броја људи у 

пословним просторијама, у циљу смањења могућности заражавања и преноса вируса Ковид 19.  

12. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 24.11.2020. године до 03.12.2020. године на 

територији општине Тител. 

13.Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Тител, налаже се мера појачаног надзора 

над применом мера прописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. 

новембра 2020. год).  

14.Општински штаб за ванредне ситуације општине Тител апелује на све грађане да поштују прописане 

мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других. 

15.Општински штаб за ванредне ситуације општине Тител наставиће да прати развој епидемиолошке 

ситуације на подручју општине Тител, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и 

предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на 

територији општине Тител. 
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