Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Општински штаб за ванредне ситуације Oпштине Трстеник, на телефонској седници
одржаној дана 24. 03. 2020. године, доноси:
НАРЕДБУ
Члан 1.
УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Трстеник, са новим мерама Владе Републике
Србије, а посебно у делу ограничења рада, окупљања и кретања, донетим закључно
са 23. 03. 2020. године, објављеним на „Правно-информационом систему Републике
Србије“ (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid 19).
Члан 2.
У циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID19 и заштите
становништва, забрањеноје кретање на јавним местима,односно ван
станова,просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван
домаћинства (окућница) и то:
1. Лицима са навршених 65 и више година живота-у градском подручју
2. Лицима са навршених 70 и више година живота-у сеоском подручју.
Забрана из става 1. овог члана не односи се на период недељом од 03:00-08:00
часова.
Члан 3.
Забрањено је свим лицима излазак ван станова,просторија и објеката за становање
у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у времену од 17:00 до 05:00
часова, осим суботом када забрана траје од 17:00-03:00 часова.
Изузетно од става 1, овог члана дозвољено је извођење кућних љубимаца у шетњу
свакога дана у периоду од 20 до 21 час. Грађани могу извести своје љубимце у
шетњу у максималном трајању од 20 минута и највише 200 метара од свог
пријављеног пребивалишта. Те шетње се не смеју обављати у групама.
Члан 4.
Забрањено је кретање и боравак у свим парковима и јавним површинама
намењеним за рекреацију и спорт.
Члан 5.
Забрана кретања се не односи на физичка лица којима је неодложно потребна
здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.
Забрана се не односи на:
– здравствене раднике са лиценцом,
– припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби
безбедности и Војске Србије, који су на задатку,
– лицима којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање, и
– физичким лицима којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два
лица у пратњи тог лица.

Члан 6.
Дозвољено је сваког дана у периоду од 05:00 до 20:00 сати кретање путем и боравак
на отвореном ради обављања пољопривредних радова свим лицима, без обзира на
старост, уколико за превоз и рад користе трактор или другу пољопривредну машину
намењену за ту сврху.
Члан 7.
Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним трговинским
објектима, током трајања ванредног стања:
– понедељак-субота од 07:00 до 15:00 часова,
– недеља од 08:00 до 15:00 часова,
– недеља од 04:00 до 07:00 часова, искључиво они малопорадајни објекти са
списака који се налази сајту општине Трстеник и саопштењима Радио Телевизије
Трстеник и то искључиво за грађане старије од 65. година.
Ограничава се радно време пекарама током трајања ванредног стања:
– понедељак-недеља од 06:00 до 16:00 часова
Ограничава се радно време aпотека током трајања ванредног стања
– понедељак-недеља од 07:00 до 16:00, осим дежурне апотеке.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет
квадратних метара уз поштивање општих мера превенције и физичке удаљености
потрошача, у складу са Обавештењем објављеним на интернет презентацији Владе
РС https://www.srbija.gov.rs/vest/453303/vlada-poostrila-mere-u-borbi-protivkoronavirusa.php.
Члан 8.
Налаже се свим објектима, пиљарама и драксторима где се врши продаја свежег
воћа и поврћа да приликом куповине истих, грађани не смеју сами узимати робу већ
ће то за њих вршити радници који морају ностити заштитну маску и рукавице, док ће
се наплата обављати код другог лица које ће искључиво радити са новцем.
Комунална и санитарна инспекција ће вршити контролу извршења наредбе.
Члан 9.
Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена на сајту Општине Трстеник.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Trstenik
SAOPŠTENjE ZA MEDIJE

Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Trstenik, na telefonskoj sednici održanoj
dana 24. 03. 2020. godine, donosi:
NAREDBU
Član 1.
USKLAĐUJU SE svi prethodno doneti akti Opštinskog štaba za vanredne situacije na
teritoriji opštine Trstenik, sa novim merama Vlade Republike Srbije , a posebno u delu
ograničenja rada, okupljanja i kretanja, donetim zaključno sa 23.03.2020. godine,
objavljenim na „Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije“ (http://www.pravnoinformacioni-sistem.rs/fp/covid 19).
Član 2.
U cilju suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID19 i zaštite stanovništva,
zabranjenoje kretanje na javnim mestima,odnosno van stanova,prostorija i objekata za
stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica) i to:
1. Licima sa navršenih 65 i više godina života-u gradskom području
2. Licima sa navršenih 70 i više godina života-u seoskom području.
Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na period nedeljom od 03:00-08:00 časova.
Član 3.
Zabranjeno je svim licima izlazak van stanova,prostorija i objekata za stanovanje u
stambenim zgradama i izvan domaćinstava (okućnica) u vremenu od 17:00 do 05:00
časova, osim subotom kada zabrana traje od 17:00-03:00 časova.
Izuzetno od stava 1, ovog člana dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju
svakoga dana u periodu od 20 do 21 čas. Građani mogu izvesti svoje ljubimce u šetnju u
maksimalnom trajanju od 20 minuta i najviše 200 metara od svog prijavljenog prebivališta.
Te šetnje se ne smeju obavljati u grupama.
Član 4.
Zabranjeno je kretanje i boravak u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za
rekreaciju i sport.
Član 5.
Zabrana kretanja se ne odnosi na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena
pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.
Zabrana se ne odnosi na:
– zdravstvene radnike sa licencom
– pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i
Vojske Srbije, koji su na zadatku,
– licima kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje, i
– fizičkim licima kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u
pratnji tog lica.

Član 6.
Dozvoljeno je svakog dana u periodu od 05,00 do 20,00 sati kretanje putem i boravak na
otvorenom radi obavljanja poljoprivrednih radova svim licima, bez obzira na starost,
ukoliko za prevoz i rad koriste traktor ili drugu poljoprivrednu mašinu namenjenu za tu
svrhu.
Član 7.
Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim trgovinskim objektima,
tokom trajanja vanrednog stanja:
– ponedeljak-subota od 07:00 do 15:00 časova,
– nedelja od 08:00 do 15:00 časova,
– nedelja od 04:00 do 07:00 časova, isključivo oni maloporadajni objekti sa spisaka koji se
nalazi sajtu opštine Trstenik i saopštenja Radio televizije Trstenik i to isključivo za građane
starije od 65. godina.
Ograničava se radno vreme pekarama tokom trajanja vanrednog stanja:
– ponedeljak-nedelja od 06:00 do 16:00 časova
Ograničava se radno vreme apoteka tokom trajanja vanrednog stanja
– ponedeljak-nedelja od 07:00 do 16:00,osim dežurne apoteke.
Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih
metara uz poštivanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača, u skladu sa
Obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade RS
https://www.srbija.gov.rs/vest/453303/vlada-poostrila-mere-u-borbi-protivkoronavirusa.php
Član 8.
Nalaže se svim objektima, piljarama i drakstorima gde se vrši prodaja svežeg voća i
povrća da prilikom kupovine istih, građani ne smeju sami uzimati robu već će to za njih
vršiti radnici koji moraju nostiti zaštitnu masku i rukavice, dok će se naplata obavljati kod
drugog lica koje će isključivo raditi sa novcem.
Komunalna i sanitarna inspekcija će vršiti kontrolu izvršenja naredbe.
Član 9.
Ova naredba stupa na snagu ODMAH i biće objavljena na sajtu Opštine Trstenik.

