
На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 5. Одлуке о 

образовању штаба за ванредне ситуације општине Инђија („Службени лист општине 

Инђија“ број 11/16  и 26/16), a  у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне 

болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 37/20),  

 Општински штаб за ванредне ситуације општине Инђија, на седници одржаној 

дана  16.07.2020. године, доноси  

 

     Н А Р Е Д Б У 

 

I 

 

1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских објеката и других објеката 

услужне делатности на територији општине Инђија, тако да ти објекти неће 

радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана. 

2. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга за столовима  у баштама 

угоститељских објеката и других објеката услужне делатности, тако да за једним 

столом могу бити највише два корисника услуга у дијаметралном размаку. 

3. ОГРАНИЧАВА СЕ  радно време кладионица на теиторији општине Инђија, тако 

да ти објекти неће радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана. 

4. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника у дечијим играоницама и салама за прославе, 

тако да у објекту истовремено не може бити више од десет корисника. 
5. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ   рад ноћних клубова, дискотека и других објеката који обављају 

делатност ноћних клубова на територији општине Инђија. 

6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад теретана, спортских хала, спортских сала и сличних објеката где 

се обављају спотске активности. 

7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Установи „Спортски центар“ Инђија, да организује рад на градском 

базену у Инђији. 

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ  употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање 

физичке дистанце од минимум 1,5 m.  

 

II 

 За спровођење наредбе од тачке 1-6, задужују се послодавци, власници односно 

корисници објеката у којима се обављају наведене делатности, и исти су одговорни у 

складу са законом. 

 За спровођење наредбе из тачке 7. задужује се директор Установе „Спортски 

центар“ Инђија, и исти је одговоран у складу са законом. 
За спровођење наредбе из тачке 8. задужена су сва правна и физичка лица који 

су корисници затвореног простора, и исти су одговорни у складу са законом.  

 

III 

Спровођење мера из ове наредбе  у складу са законом утврђеним овлашћењима, 

обезбеђује и надзире Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине 

Инђија.    

 

IV 

 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 
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