
 
 

                
На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона o смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситујама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), 

члана 17. став 1. Уредбе о састваву, начину и организацији рада штабова за ванредне 

ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број 27/2020), Општински штаб за 

ванредне ситуације, на 39. телефонској седници од 04.09.2020. године, доноси: 

 

НАРЕДБУ 

 

1. Тачка 1. Tехничке исправке од 02.09.2020. године мења се и гласи: Ограничава се 

радно време угоститељских објеката, објеката за приређивање игара на срећу и 

игара за забаву (ресторани, кафићи, барови,ноћни клубови, пицерије и остали 

угоститељски објекти, кладионице, играонице и сл.), као и објеката који пружају 

услуге исхране и пића (киосци са грил и брзом храном)  на територији општине 

Нови Бечеј, тако да ВИКЕНДОМ објекти који немају башту и ноћни клубови неће 

радити од 21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту 

неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у 

отвореном делу објекта (башти) од 01.00 час до 06.00 часова наредног дана. 

РАДНИМ ДАНИМА објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од 

21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће 

пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у 

отвореном делу објекта (башти) од 23.00 час до 06.00 часова наредног дана. - 

 
2. Тачка 4. Наредбе од 17.07.2020. године мења се и гласи: Забрањује се 

окупљање на свим јавним местима у затвореном и на отвореном простору на 

територије општине Нови Бечеј за више од 30 људи. 

 

 

3. За спровођење Тачке 1. ове наредбе задужени су власници/корисници простора. 

 

4. Наређује се Општинској управи Нови бечеј да организује рад тако да надлежна 

одељења врше надзор над применом мера из ове наредбе. 

 

5. Наредба ступа на снагу даном доношења тј. 04.09.2020. године. 

 

 

 

 



 
 

Наредбу доставити: 

- Комаданту општинског штаба 

- Начелнику општинског штаба 

- МУП, ПС Нови Бечеј 

- Субјектима система смањења ризика од катастрофа 

- Архиви  
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