
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС" број 29/2020),
члана 29. став 2. тачка 3) и 4) Закона о одбрани (''Службени гласник РС'', број 116/2007,
88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 и 36/2018) и члана 63. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/19) и Мера Владе РС, Председник општине Нови
Бечеј је дана 21. априла 2020. године донео

ОДЛУКУ О ПЕТОJ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА И

МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Овом Одлуком врше се пета измена и допуна Одлуке о неопходним мерама
безбедности и заштити становништва и матерјијалних добара у општини Нови Бечеј
број I 01 87-1/3-3-2020-1 од 16.03.2020. године (у даљем тексту: Одлука).

2. Тачка 1.19. мења се само за време празника и гласи:

Радно временe са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног
стања ограничава се по следећем принципу:

o Понедељак – четвртак од 07.00 до 17.00 часова.
o Петак за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од

08.00 до 17.00 часова.
o 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.

Трговац може, у складу са горе наведеном Одлуком да самостално одреди радно време у
наведеним временским интервалима.

3. Иза тачке 1.19. додаје се тачка 1.20. која гласи:

Од уторка, 21. априла, дозвољен је рад послодавцима из области пружања услуга,
попут аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара, кројача, хемијских
чишћења, школа за обуку возача, као и послодавцима из области трговине на мало –
књижарама, трговцима моторним возилима, бициклима, наутиком, техничком робом,
грађевинским материјалом. Сви послодавци су у обавези да радницима обезбеде
заштитна средства (маске, рукавице и дезинфекциона средства) и рад се мора
обављати уз поштовање социјалне дистанце.
Послодавци су дужни да израде посебан план мера рада током ванредног стања, док
су запослени у обавези да то поштују.

4. Иза тачке 1.20. додаје се тачка 1.21. која гласи:

Грађани старији од 65 година моћи ће, да уторком (од 21.04.2020.године), петком и
недељом излазе у шетњу у трајању од пола сата. Они ће својих пола сата за шетњу
моћи да искористе у периоду од 18 часова до један сат иза поноћи,
највише 600 метара од места становања

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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6. Ова Одлука се има објавити на званичној интернет презентацији Општине Нови Бечеј,
кабловској телевизији Општине Нови Бечеј, као и на други пригодан начин.

7. Ову Одлуку доставити: Штабу за ванредне ситуације и свим неопходним субјектима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 01 87-1/10-1-2020
Дана: 21.04.2020. године
Н О В И Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

САША МАКСИМОВИЋ с.р.


