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 A honvédelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Népképviselőház 

elnökének és a Szerb Kormány elnökének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló rendelete alapján, a 

kihirdetett rendkívüli állapot körülményei között és tekintettel a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló 

rendelettel bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra, továbbá a Szerb Kormánynak az építőiparban és a 

szolgáltatóipar egyes területein tevékenykedő munkáltatók, a kiskereskedelmi üzletek és a zöldségpiacok 

működésének óvintézkedések melletti folytatásáról szóló záróhatározatra (az SZK Hivatalos közlönyének 

58/20 száma) a válságkezelő városi törzskar a 2020.04.21-én  megtartott hatodik rendkívüli ülésén 

meghozta az alábbi 

 

P A R A N C S O T 

 

I 

1. 2020.04.21. napjától ismét engedélyezzük a Szabadka Város Önkormányzatának területén 

üzemelő (szabadtéri és zárt terű) zöldségpiacok működését. 

2. A megnyitással a munkáltatók – a piacok üzemeltetői kötelesek a dolgozóknak és a 

szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a bérlőknek és a vásárlóknak) biztosítani illetve lehetővé 

tenni a biztonság és egészség megőrzését célzó óvintézkedések alkalmazását, de különösen a 

SARS-CoV-2 vírus okozta koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére vonatkozó 

intézkedéseket (mint az egymás közötti távolság betartása, a fertőtlenítés és a védőeszközök, 

vagyis a szájmaszk és védőkesztyűk viselése), és külön tervet készíteni az intézkedések 

foganatosításáról, amely a törvénynek és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően meghozott 

okirat részét képezi. 

3. A szolgáltatásokat igénybe vevők (a bérlők és a piaclátogatók, illetve vásárlók) kötelesek 

betartani a piaci dolgozók utasításait, és alkalmazni az egymás közötti távolság betartására és a 

személyes védelmet szolgáló eszközök használatára előírt, illetve kiszabott intézkedéseket. 

4. A munkáltatók – a piacok üzemeltetői kötelesek a zárt terű piacokon, illetve a piacok zárt 

területein lehetővé tenni a dolgozóknak és a szolgáltatásokat igénybe vevőknek a zárt terű piacon, 

illetve a piac zárt területén egy időben tartózkodó személyek maximális számát korlátozó 

óvintézkedések alkalmazását. 

 

II 

A jelen parancs 2020.04.21. napjától hajtandó végre. 

A jelen parancs végrehajtását a közigazgatási hivatal illetékes titkárságai ellenőrzik. 

 

         III 

A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában és a tájékoztatási eszközök 

révén. 

 

 

      A válságkezelő törzskar parancsnoka 

            Bogdan Laban polgármester 


