Oпштина Tрстеник
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

У складу са са новим мерама и одлукама Владе Републике Србије,
Штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана
23.03.2020.године донео је следеће наредбе и мере:
1. Затварају се пијаца у Трстенику и и све пијаце на територији
општине Трстеник.
2. Ограничава се радно време са потрошачима у
малопродајним трговинским објектима, током трајања
ванредног стања, по следећем принципу:
• 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 саопштења 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.
3. 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 носити 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.
4. Наређује се ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник да настави са
интензивним прањем и дезинфекцијом свих асфалтираних
улица у граду и на селу, по редоследу приоритета који ће
сачинити ЈКСП „КОМСТАН“.
5. Наређује се строго поштовање санитарне заштите у свим
установама, јавним предузећима и другим институцијама које
раде. Обезбедити лице на улазу које је под санитарном
заштитом и врши дезинфекцију свих особа које улазе и која
морају имати лична санитарна и заштитна средства.
6. Наређује се дезинфекција свих јавних објекта и установа по
програму који ће израдити ЈП за уређивање грађевинског
земљишта Трстеник.
7. Налаже се Предшколској установи „БИСЕРИ“ Трстеник да за
период од проглашења ванредног стања па до даљњег не
наплаћује услуге боравка деце у вртићу.
8. Налаже се поштовање свих мера Владе Републике Србије у
смислу ограничења кретања, затварања угоститељских и
других објеката, као и рада малопродајних објеката
доступних грађанству и пензионерима.

Opština Trstenik
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

U skladu sa sa novim merama i odlukama Vlade Republike Srbije, Štab za
vanredne situacije na sednici održanoj dana 23.03.2020.godine doneo je
sledeće naredbe i mere:
1. Zatvaraju se pijaca u Trsteniku i i sve pijace na teritoriji opštine
Trstenik.
2. Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim
trgovinskim objektima, tokom trajanja vanrednog stanja, po sledećem
principu:
• 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.
3. 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 nositi
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.
4. Naređuje se JKSP „KOMSTAN“ Trstenik da nastavi sa intenzivnim
pranjem i dezinfekcijom svih asfaltiranih ulica u gradu i na selu, po
redosledu prioriteta koji će sačiniti JKSP „KOMSTAN“.

5. Naređuje se strogo poštovanje sanitarne zaštite u svim ustanovama,
javnim preduzećima i drugim institucijama koje rade. Obezbediti lice
na ulazu koje je pod sanitarnom zaštitom i vrši dezinfekciju svih
osoba koje ulaze i koja moraju imati lična sanitarna i zaštitna
sredstva.
6. Naređuje se dezinfekcija svih javnih objekta i ustanova po programu
koji će izraditi JP za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik.
7. Nalaže se Predškolskoj ustanovi „BISERI“ Trstenik da za period od
proglašenja vanrednog stanja pa do daljnjeg ne naplaćuje usluge
boravka dece u vrtiću.
8. Nalaže se poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije u smislu
ograničenja kretanja, zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata, kao i
rada maloprodajnih objekata dostupnih građanstvu i penzionerima.

