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На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др.
Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,
чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10. Закона о заштити становништва
од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020,
152/2020, 153/2020-46, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021,19/2021-18, 22/2021, 29/21,
34/21, 48/21, 54/21), Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, бр. 33/21, 36/21, 38/21, 45/21 и 49/21), Наредбе о измени и допуни Наредбе о
радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке
ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС“ бр. 54/2021), Закључка
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID -19 бр. 08 бр. 53-5112/2021-1 од
31.05.2021. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на
територији општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград” бр. 41/2020), на
телефонској седници одржаној дана 01.06.2021. године, општински Штаб за ванредне
ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:
НАРЕДБУ
о измени радног времена и просторних ограничења за време неповољне
епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
1. Овом Наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за
период од 01. јуна 2021. године, па док налаже епидемиолошка ситуација.
2. Почев од 01. јуна 2021. године у радном времену сваког дана од 06.00 до 24.00 часа могу
радити угоститељски објекти.
У затвореном делу угоститељског обjекта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима
када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и
услуживања,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски
програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова,
– укупна попуњеност објекта не може бити већа од 50% максималне попуњености, и
– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и
број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део,
односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да
носе заштитне маске.
У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима
када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и
услуживања,
– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна
између особа које седе за различитим столовима,
– за столом не може седети више од пет особа,
– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између
свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних
може боравити само једно лице,
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– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора
поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између
корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски
програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова.
3. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);
2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и
некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у
којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама
смештаја;
3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), изузев
сталних или покретних киоска и трафика, који могу радити без ограничења радног времена
(трговина на мало, претежно новине и дуван);
4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке
делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина,
информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и
друге услужне делатности;
5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (теретана, вежбаонице и други
објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);
6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу
(кладионице, играонице и сл.);
7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених
производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.) и
пијаце,
8) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а
који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може
да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или
непосредно са јавне површине;
9) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позориште, музеји, галерија);
10) биоскоп (шифра 59.14. Уредбе о класификацији делатности „Службени гласник РС”, број
54/10) може радити тако што ће последња пројекција започети не после 23.00 часа, до када
могу и радити благајне за продају карата за те пројекције.
4. Могу радити без ограничења радног времена:
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),
2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,
3) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;
4) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске
ординације и сл.
5. У радном времену из тач. 1. - 4. ове Наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад
правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица
буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за
теретану где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.
6. У објектима у којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге услуге које
захтевају непосредан контакт између запосленог и корисника услуге, растојање између свих
присутних лица мора бити такво да на сваких четири метара квадратних може боравити
само једно лице и растојање између присутних лица не може бити мање од два метра.
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7. Одржавање професионалних, стручних, пословних и едукативих скупова могуће је
уколико скупу присуствује максимално 200 лица.
8. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за
непоштовање мера из тачке 1. – 7. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера
правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за непоштовање мера из тачке 1.- 7. ове Наредбе.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за
непоштовање мера из тачке 1. - 7. ове Наредбе.
Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да
се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом
Наредбом.
Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да забрани
обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере
прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а
најдуже на 72 сата.
9. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације бр. 06-6/2021-17/2 од
15.01.2021. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21).
10. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба бр. 06-53/2021-17/1 од
05.04.2021. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 20/21) и Наредба о измени радног
времена и просторних ограничења угоститељскиг објеката за време неповољне
епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 бр. 06-82/2021-17/1 од
07.05.2021. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 29/21).
11. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Димитровград“ и производи правно дејство док то налаже епидемиолошка ситуација.
Број: 06-112/2021-17/1
Датум: 01.06.2021. године.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Владица Димитров с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

