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На основу члана 41. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), а у вези са Наредбом о 

проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 37/20), и члана  

17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације,  Штаб за ванредне ситуације општине 

Бач доноси  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Вада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 21.12.2020. године најновије 

препоруке Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, 

према којима ће радно време тржних центара, продавница гардеробе, кладионица, коцкарница 

и дечјих играоница од понедељка до петка бити до 20 часова. 

 

Радно време угоститељских објеката, и то кафића и ресторана, такође ће бити од понедељка 

до петка до 20 часова, с тим да у времену од 17 до 20 часова није дозвољена било каква 

музика унутар локала, без изузетка. 

 

Такође, радним данима до 20 часова могу да раде фризерски и козметички салони, салони за 

негу лепоте, као и објекти из области спорта и рекреације – теретане, фитнес центри, базени, 

спа центри, балони за фудбал, кошарку, тенис или било који други рекреативни спорт. 

 

Нове мере ступају на снагу данас 21. децембра и биће на снази до петка, 25. децембра, а 

надлежне инспекције и комунална милиција строго ће контролисати поштовање свих мера. 

 

Подсећамо на то да је, у складу са раније донетим мерама, угоститељским објектима 

дозвољено да обављају делатности доставе хране нон стоп, 24 сата, седам дана у недељи, као 

и осталим привредницима чија је то основна делатност. 

 

Такође, апотеке и бензинске пумпе (делатност продаје горива) могу да раде нон-стоп, свакога 

дана без ограничења. 

 

Ординације и лабораторије које пружају медицинске услуге могу да раде током читавог дана, 

укључујући и викенд. 

 

Продавнице прехрамбене индустрије, трговинске радње, малопродајни објекти као и трафике, 

киосци и слично, где се по правилу не улази у објекат приликом куповине, могу радити и 

радним данима и викендом до 21 час. 

 

Објекти и установе из области културе – биоскопи, позоришта, музеји и галерије, почев од 

данас 21. децембра, могу да раде сваког дана до 21 час. 

 

 

 

 

Командант Штаба 

др Стева Панић с.р. 

 


