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ТИТЕЛ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ДОНЕО ЈЕ НОВЕ МЕРЕ:
На основу члана 38. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), а у вези са Наредбом о проглашењу
епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 37/20), Општински штаб за ванредне
ситуације, на телефонској седници, донео је:
ЗАКЉУЧАК
1. Забрањује се организовано окупљање више од 10 лица на јавним просторима у затвореном простору
и отвореном простору, уз обавезну физичку дистанцу од најмање 1,5 метара.
2. Сви привредни субјекти који обављају угоститељску делатност дужни су да у угоститељским
објектима који немају башту, као и ноћним клубовима на територији општине Тител, ограниче
радно време на период од 6.00 до 21.00 час.
Оваква врста обавезе не односи се на рад привредних субјеката који не пружају услуге
становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.
3. Привредни субјекти који обављају угоститељску делатност дужни су да у угоститељским објектима
који имају башту радно време у затвореном делу објекта ограниче до 21.00 час, а у отвореном делу
објекта (башти) до 23.00 часа.
4. Сви привредни субјекти који обављају делатност у трговинским форматима (хипермаркет,
супермаркет, мини маркет и слично) и врше услуге дужни су да радно време организују у периоду
од 6.00 до 21.00 час.
Ово ограничење не односи се на апотеке, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и
шалтерску продају хране.
5. Сет мера предвиђа и да се у свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и у свим
привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (тржни центри,
хипермаркет, супермаркет, мини маркет...), угоститељским објектима, баштама и другим објектима
где се врши продаја робе и пружање услуга, ограничава број лица која могу бити истовремено
присутна у објекту, тако да на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.
У односу на поштовање ограниченог броја лица која могу истовремено бити присутна у једном
објекту, на свим улазима у објекат од сада ће бити обавеза привредних субјеката да јасно истакну
површину и број лица којa могу бити истовремено присутнa у објектима.
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