
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XVIII        Број 14         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    16. март 2021.

                   
           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
         Број: 88- 17/2021-01-2 
        Датум: 16.03.2021. године 
               Велико Градиште 
 

На основу  члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљаљу ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 20 ст.1 
тачка 8 и чл.44  Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана   66. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), на предлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште  бр. 88-16/2021-01-2 на. 4.  
ванредној седници одржаној 16. 03. 2021. године, Председник општине Велико Градиште  
доноси  

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

1. Проглашава се ванредна ситуацијa на територији општине Велико Градиште 
2. Ванредна ситуација се проглашава због погоршања епидемиолошке ситуације 

настале  ширењем епидемије заразне болести COVID-19 и спровођења оперативних 
мера заштите безбедности  живота и здравља становништва. на територији општине 
Велико Градиште 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Велико Градиште у складу са чланом 43. и  44. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљаљу ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 
87/18) 

4.  Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Браничевског 
Управног Округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, јавним предузећима, 
установама и другим учесницима  у спровођењу мера заштите и спасавања. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику  општине Велико Градиште”.  

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

                                                                                                               Драган Милић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број 88- 18  /2021-01-2  
Датум: 16.03.2021. године  
Велико Градиште 
 
 
 
На  основу  члана  43.   став   1.  тачка   1.   и  2.     Закона  о  смањењу  ризика  од  
катастрофа  и  управљању  ванредним  ситуацијама  („Службени  гласник  Републике  
Србије",  број  87/2018)  и  члана  17.  став  1.  Уредбе  о  саставу  и  начину  рада  штабова  
за   ванердне   ситуације   ("Сл.   Гласник   РС"   бр,27/2020),   члана  13.  и   14,Уредбе   о  
мерама   за   спречавање   заразне   болести COVID 19  ( Службени гласник РС", бр. 151 од 15. 
децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 
од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021, 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. 
марта 2021.)а  у  складу  са  Одлуком  о  проглашењу  ванредне  ситуације  на територији  
општине   Велико Градиште   бр.  88-   17  /2021-01-2    од  16.03.2021.   године,   Општински   
штаб  за  ванредне  ситуације  општине   Велико Градиште на  седници  одржаној  16.03.2021.   
године,  доноси: 
 

НАРЕДБУ 
 
1.    Забрањује  се  окупљање  у  затвореном  и  отвореном  простору  више  од  пет  
лица.ако    није    могуће    обезбедити    физичку   дистанцу    од    два    метра    и  
одговарајуће  мере заштите. 
 
2.    У  јавним  парковима  и  игралиштима,   као  и  током  вежбања  на  отвореном  
простору   дозвољено   је   окупљање   до   пет   лица,    уз   одговарајуће   мере  
заштите. 
 
3.    У   свим   затвореним   просторијама   обавезно   ношење   заштитне   маске   и  
поштовање физичке дистанце од два  метра. 
 
4.    Забрана  организовања  свечаности,  као  и  организовања  спортских  и  других  

манифестација. 

5.    Ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако 
да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана; 

6.    Ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће 
пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта 
(башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана; 

7.    Прилагођавање  рада  угоститељских  објеката  тако  да  за  једним  столом  не  
могу   седети   више   од   два   лица,    изузев   ако   су   у   питању   родитељи   и  
малолетна деца  или лица  која живе у заједничком домаћинству,  уз обавезан  
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размак од два  метра  између столова 
 
8.    Пуна    примена    свих    превентивних    мера    у    установама    предшколског  
васпитања  и  образовања 
 
9.     У основним  и  средњим  школама  одложити  окупљања. 
 
10.     Спровођење    мера    заштита у    верским    објектима    и    приликом      вршења 
верских обреда 
 
11.    Спровођење  мера  заштите  у  козметичким  и  фризерским  салонима  (маске  и  
рукавице) 
 
12.  Честа дезинфекција  свих јавних објеката 
 
13.  Што  чешће  прање  улица  и  јавних  површина  уз  употребу  дезинфекционих  
средстава. 
 
14.  Препоручује се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним 
зградама. 
 
15. Налаже   се   Начелнику   општинске   управе   Велико Градиште,    и   директорима   свих јавних    
предузећа,    установа и    организација    чији    је     оснивач       Општина 
Велико Градиште,     да     организацијом     рада    обезбеди     адекватну    заштиту    свих  
угрожених категорија  радника  организованим  радом  од  куће 
 
16.  Одељењу  надлежном за  инспекцијске  послове  Општинске управе  Велико Градиште 
налаже  се  да врше мере  појачаног надзора   у  време трајања  ванредне ситуације. 
 
17.  Одређује се број  фиксног телефона  :  662-207  за  помоћ  лицима  која  су у  
изолацији  или  карантину,  за  помоћ  око  набавке животних намирница,  у  
времену од 07.00 -   15.00 часова. 
 
18.  Спровођење  мера заштите у складу са законом   утврђеним  овлашћењима,  
обезбеђују,  координирају  председници  општина,  преко  надлежних  
општинских служби,  штабова за  ванредне ситуације јединица локалне самоуправе и надлежни 
заводи. 
 
19. Изузетно од ове Наредбе , актом министра надлежног за послове здравља, који доноси на предлог 
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, радно време објеката, центара, радњи, места 
и других простора у којима се обављају делатности ограничава се, односно утврђује у складу са 
актуелном епидемиолошком ситуацијом. 

 

 
 
 
                                                                          Командант штаба за ванредне ситуације 
 
                                                                                       Драган Милић 
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