СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXIV

Житиште

Излази по потреби

17.07. 2020.

Број 25.
страна 1.

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 87/18), Штаб за ванредне ситуације општине
Житиште на телефонској седници одржаној 17.07.2020. године, донео је следећу

Наредбу
1. На територији општине Житиште забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више
од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне
заштите.
2.У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је
окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.
3. У свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке
дистанце од два метра.
4. На територији општине Житиште забрана организовања свечаности, као и организовања
спортских и других забавних 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 обавезни размак од два метра између столова.
8. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.
9. У основним школама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену
свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и
рукавица).
10. Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда.
11. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес
центрима и теретанама (маске и рукавице).
12. Честа дезинфекција свих јавних објеката.
13. Дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама
(препорука).
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14. Што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.
15. Наређује се Општинској управи Општине Житиште да организује рад тако да надлежна
одељења врше надзор над применом мера из ове наредбе.
16 . Наредба ступа на снагу даном доношења,тј.од 17.07.2020.године.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 I 12/2016 ) не сматра
се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила.
Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

