
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 

29/20) Члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. 

закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), члана 41. став 8. Закона о смањењу ризика од 

катастровфа и управљању ванредним ситуацијама („Службени Гласник РС“ бр. 87/18), 

члана 5. Одлуке о  образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Инђија 

(„Службени лист општине Инђија“, број 11/16 и 26/16) 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Инђија, на седници одржаној  

16.03.2020. године  доноси  

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 

 

 

 

 

 

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих ноћних клубова – дискотеда и др. објеката који се 

воде као ноћни клубови и који обављају делатност ноћних клубова на територији 

општине Инђија.  

 

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ скраћено радно време свих угоститељских објеката на територији 

Општине Инђија, тако да радно време може бити од 8.00 до 20.00 часова. У 

угостетељским објектима може бити највише педесет лица. 

 

3. НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада теретанама и другим објектима за спорт и  

рекреацију на територији општине Инђија.  

 

4. НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада дечијих изграоница, школица и других објеката који 

окуплљају децу, на територији општине Инђија.    

 

5. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи Општине Инђија Одељењу за привреду и 

нвестиције да организује јавни превоз на територији Општине Инђија у смањеном 

обиму и његово стављање у режим вожње у време када је школски распуст.  

 

6. НАРЕЂУЈЕ  СЕ Начелнику Општинске управе општине Инђија да организује кол 

центар  који ће бити доступан грађањима од 00.00 до 24.00 часа и да бројеве 

телефона учини доступним путем средстава јавног информисања, друштевних 

мрежа и путем средстава јавног информисања. 

 

7. НАРЕЂУЈЕ СЕ Начелнику Општинске управе општине Инђија да организује 

инспекцијски надзор над поштовањем радног времена угоститељских и других 

објеката, као и придржавање мере да у објекту не буде више од 50 лица.  

 

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ средствима информисања која обављају делатност на територији 

општине Инђија да континуирано објављју бројеве телефона преко који се 



грађањи могу обратити надлежнима у Општини, јавном сектору, Дому здравља у 

Инђији, као и амбулантама у насељеним местима општине Инђија 

 

9. НАРЕЂУЈЕ СЕ  директору Дома здравља  Др Милорад Мика Павловић у Инђији 

да контактира све приватне апотеке и снабдеваче ради набавке што већег броја 

маски и средстава за дезинфекцију која би се поделила грађанима, а која ће бити 

плаћања из средстава  буџета општине Инђија; 

 

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ Директору Дома здравља у Инђији да поред постојећих 

телефонских линија обезбеди и још једну телефонску линију која би била 

доступна грађанима у времену од 00.00 до 24.00 часова непрекидно.  

 

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ Начелнику општинске управе општине Инђија да прибави апарате 

за дезинфекцију. 

 

12. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској организацији  Црвеног крста да ангажује и организује 

волентере у случају потребе доставе намирница и других средстава старим и 

немоћним лицима.  

 

13. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику Општинске управе општине Инђија и директорима 

јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Инђија да запослени  у 

јавном сектору чије је пребивалиште ван територији општине Инђија не долазе на 

посао на посао.  

 

14. НАРЕЂУЈЕ СЕ  Стручно оперативном тиму за сузбијање заразних болести и РХБ 

заштите да  сачини план и одреди приоритете за дезинфекцију установа и 

просторија, као и да у континуитету прати ситуацију   обавештава Команданта 

Штаба о мерама које треба предузети.  

 

15. НАРЕЂУЈЕ СЕ се директору  ЈКП „Комуналац“ Инђија да организује рад на 

пијаци на начин да запослени који раде на пијаци носе маску, са препорукама да 

посетиоци пијаце носе маску, те да се организује рад пијаце, односно улаз на 

пијацу само на два места, где ће бити обезбеђењо средство за дезинфекцију и 

запослени који ће спроводити дезинфекцију.  

 

16. НАРЕЂУЈЕ СЕ  се директору ЈКП „Комунац“ Инђија да организује сахрањивање 

умрлих на начин да   се на улазу у гробље обезбеди средство за дезинфекцију, те 

да запослени носе маске.  

 

17. НАРЕЂУЈЕ  се Кабинету  председника општине да изради обавештење које ће 

садржати контакт – телефонске бројеве институција које су доспутне грађанима 

за пријаву, као и да исте дистрибуира на видним местима на теритији општине 

Инђија, 

 

18. НАРЕЂУЈЕ СЕ  Кабинету председника општине да константвно обавештава 

грађање  о мерама које превентивно треба предузимати, као и о институцијама 

којима се грађани могу обратити за помоћ, као и да путем телефона прима пријаве 

волентера.  

 



19. НАРЕЂУЈЕ СЕ се директорима  Јавних предузећа и Установа чији је оснивач 

општина Инђија да предузму све мере  на заштити и дезинфекцији просторија, 

као и на заштити запослених који су у непосредном контакту са странкама, 

набавком маски и средстава за дезинфекцију.  

 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  

 

 

Број. 06-36/2020-I                                                               Командант Општинског штаба  

Дана, 16.03.2020. године  

И н ђ и ј а                                                                                          Владимир Гак  

 


