COVID
19
ГРАДИШТЕ

ОПШТИНА

ВЕЛИКО

УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЈАВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТАНЕ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ ВЛАДЕ РС – COVID 19

ВИРУС КОРОНА COVID-19

Oдлука о укидању ванредне ситуације на територији општине
Велико Градиште – 18.01.2021.
Ступиле на снагу нове мере Владе у вези с радним временом –
21.12.2020.
Обавештење о новим мерама Владе Србије за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19 – 04.12.2020.
Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште –
01.12.2020.
Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште –
25.11.2020
Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Велико Градиште – 25.11.2020.
Закључак Штаба за ванредне ситуације о одређивању посебних
мера заштите – 24.11.2020
Oбавештењe о новим мерама за сузбијање епидемије – 24.11.2020
Апел грађанима за придржавање превентивних
спречавање обољевања од COVID-19 – 19.11.2020

мера

за

Обавештење о ограничењу рада угоститељских и других објеката –
15.11.2020
Oбавештење о раду јавних служби са грађанством – 12.11.2020.
Апел за поштовање мера превенције – 12.11.2020
Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште –
28.10.2020
Обавештење о новим мерама о радном времену угоститељских
објеката – 29.09.2020
Влада и Кризни штаб донели нове мере за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19 – 01.09.2020
Обавештење

Општинског

штаба

за

ванредне

ситуације

–

14.08.2020.
Нове одлуке у вези са спречавањем ширења корона вируса
15.07.2020.
Одлука о начину плаћања услуга Предшколске установе „Мајски
цвет“ у Великом Градишту током трајања опасности од ширења
заразне болести COVID-19 – 18.05.2020.
Наредба о начину рада Општинске управе и установа ЈЛС од
11.05.2020.
Наредба о почетку рада скелског прелаза у Раму – 04.05.2020.
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања, од 01. до 03. маја– 30.04.2020.
Дежурна апотека током првомајских празника
Наредба о дозволи коришћења паркова, шеталишта и дечијих и
рекреативних игралишта и отварању кафића и ресторана на
територији општине Велико Градиште – 29.04.2020.

Наредба о наставку рада Предшколске установе „Мајски цвет“ –
29.04.2020.
Наредба о почетку рада робне – бувље пијаце у Великом Градишту
– 29.04.2020.
Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у
четвртак, 30.04.2020.
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања, у периоду од 27.04. до 03.05.2020.
Обавештење за приређиваче игара на срећу
Обавештење: Почињу са радом козметички и фризерски салони,
теретане и фитнес клубови
Наредба о продаји цвећа и расада у општини Велико Градиште –
24.04.2020.
Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у петак,
24.04.2020.
Измена наредбе о отварању Бувље пијаце у Великом Градишту број
88-58/2020-01-2 од 21.04.2020. – 22.04.2020.
Наредба о наставку рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ и
Народног музеја „Велико Градиште“ из Великог Градишта
22.04.2020.

–

Наредба о отварању Бувље пијаце у Великом Градишту за потребе
продаје цвећа, 21.04.2020.
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања, 21.04.2020.
Обавештење за
21.04.2020.

послодавце

у

области

пружања

услуга

–

Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у петак,
17.04.2020
Oбавештење корисницима комуналних услуга ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ – 16.04.2020
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања, у периоду од 16.04. до 20.04.
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања – 14.04.2020
Наредба о почетку рада зелених пијаца на подручју општине
Велико Градиште
Помоћ за попуњавање пријава за издавање дозволе за кретање
Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у петак,
10.04.2020
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања– 09.04.2020
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Привремени престанак наплате
услуге коришћења јавних паркиралишта у Великом Градишту
Обавештење o издавању дозволе за кретање током полицијског
часа
Општина Велико Градиште поделиће грађанима 4.000 маски
За најугроженије суграђане 1.000 пакета помоћи
Обавештење о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и
забрани кретања лица на територији Републике Србије
Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у суботу
– 04.04.2020 – 03.04.2020

Измена наредбе о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања
ванредног стања – 03.04.2020
Обавештење о ограничењу организовања игара на срећу и забрани
обављања делатности пружања услуга које захтевају близак
контакт између пружаоца и корисника услуге

МДУЛС: Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за
упис деце у основну школу“ електронским путем
Упутство за власнике стоке и пчеларе за добијање одобрења за
кретање
Упутство за произвођаче воћа и поврћа за добијање одобрења за
кретање
ЈКП “Дунав Велико Градиште“: Обавештење о забрани паљења ватре
на отвореном
Апел за допринос акцији Црвеног крста за помоћ најугроженијима
Наредба о забрани рада зелених пијаца – 29.03.2020
МУП: Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији
Републике Србије
Објашњење поводом недоумица око примене Закључка у вези рада
кладионица, коцкарница и угоститељских објеката
Влада РС: Брнабић донела одлуку о исплати пензија уз посебна
овлашћења и путем доставе
Влада РС: Oтворен контакт центар за притужбе на рад банака у
вези са исплатом пензија
Саопштење МДУЛС са информацијама о јединственом контакт центру
за пријављивање неправилности у време пандемије корона вируса
МДУЛС:

Информација

о

регистровању

возила

и

добијању

саобраћајних дозвола у време ванредног стања
МДУЛС: Информација за пољопривреднике како да дођу до радних
дозвола које им омогућавају кретање у време након 17 сати и
пре 5 сати
МДУЛС: Информација о томе како је могуће користити електронске
услуге на порталу еУправа Канцеларије за ИТ и електронску
управу
Одлукa о привременој обустави извршења буџета
Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у недељу
Бесплатна услуга ПУ „Мајски цвет“ током трајања ванредног
стања
еВртић за упис деце у установе предшколског васпитања и
образовања
Обавештење о радном времену малопродајних објеката
ЈКП Дунав Велико Градиште: Обавештење грађанима и корисницима
Зелене пијаце у Великом Градишту
Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним
објектима – 23.03.2020
ЈКП „Дунав Велико Градиште: Обустава рада са странкама путем
непосредног контакта – 23.03.2020
ЈКП „Дунав Велико Градиште: Обрачун стања потрошње воде за
март – 23.03.2020
Министарство здравља: Наредба о забрани окупљања у Републици
Србији на јавним местима у затвореном простору – 21.02.2020
Министарство унутрашњих послова: Наредба о ограничењу и
забрани кретања лица на територији Републике Србије –
18.03.2020. и 21.03.2020

Закључак о раду угоститељских објеката и забрани јавног
окупљања у затвореном простору – 21.03.2020
Рад малопродајних објеката са потрошачима старијим од 65
година – 21.03.2020
Ограничење радног времена са потрошачима у малопродајним
објектима – 21.03.2020
Oбавештење Дома здравља Велико Градиште
Закључак о привременој обустави рада скелских прелаза у Раму
Инструкција привредним субјектима у вези са поступком за
издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова
Важно обавештење за пољопривреднике
Дезинфекција јавних површина
Обустава рада Општинске управе са странкама путем непосредног
контакта
КОЛ ЦЕНТAР за грађане старије од 65 година

*

Кол центар ради

и викендом
Oбавештење о раду јавних служби са грађанством
Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о раду са странкама
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о радном времену
зелене пијаце
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о раду бувље (робне)
пијаце
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о вршењу уплата
корисника

