
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/19 и 
17/19), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 
03.12.2020. године, донео  

ЗАКЉУЧАК 
о ограничавању радног времена 

 
 I Почев од 04.12.2020. године па до доношења нових одлука Кризног Штаба 
РС и Владе РС, ОГРАНИЧАВА СЕ радно време објеката у којима се обавља 
делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), 
пружања услуге у области угоститељства (ресторани, кафићи, барови и сл.), 
пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним 
објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, 
пијаце и сл.), и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, 
играонице и сл.), дечијим играоницама као и објектима у којима се обавља делатност 
пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту 
са корисником услуге (козметички, фризерски и салони лепоте) и делатност у 
области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом 
простору или дуготрајни непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, 
теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и 
рекреацију и слично), тако да ти објекти радним данима (од понедељка до петка) 
могу радити од 05.00 до 17.00 часова. Наведени објекти неће радити од петка од 
17.00 часова до понедељка до 05.00 часова ујутру.  
 Ограничење из става 1. овог Закључка се не односи на радно време: 
 - апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, који 
могу да раде и ван радног времена утврђеном у ставу 1. овог Закључка као и 
суботом и недељом. 
 - трговинске и друге радње, пекаре и продајна места на којима се врши 
продаја прехрамбених производа могу да раде радним данима као и суботом и 
недељом до 21.00 час. 
 - пијаце које суботом и недељом могу да раде од 06.00 до 15.00 часова. 
 - друге радње и објекти на којима се пружају услуге где није обавезно 
присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања (обућарске, 
кројачке, столарске, стаклорезачке и сличне радње, сервиси и технички прегледи и 
сл.) могу да раде и суботом. 
 
 II Почев од 04.12.2020. године, па до стварања повољније епидемиолошке 
ситуације, забрањује се организовање спортских дешавања и тренинга у спортској 
хали на Краљевици.  
 
 III Установе које обављају делатност у области културе (позоришта, биоскопи, 
музеји, библиотеке, историјски архив, фолклорна друштва и сл.) могу обављати само 
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оне делатности које не подразумевају истовремено присуство више лица у истом 
простору, те је истима забрањено организовање било каквих културних и других 
догађаја у којима учествује више лица. 
 
 IV За време важења овог Закључка не примењују се одредбе Наредбе Штаба 
за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20) која 
прописује ограничење радног времена објектима из става I овог Закључка на 
другачији начин. 
 V Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
II број: 87- 188/2020 
 
У Зајечару, 03.12.2020. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

               КОМАНДАНТ 
  Бошко Ничић, с.р. 

 
 

 



3. ДЕЦЕМБАР 2020.           S L U Ж B E N I  L I S T                 БРОЈ 67       СТРАНА |    3

оне делатности које не подразумевају истовремено присуство више лица у истом 
простору, те је истима забрањено организовање било каквих културних и других 
догађаја у којима учествује више лица. 
 
 IV За време важења овог Закључка не примењују се одредбе Наредбе Штаба 
за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20) која 
прописује ограничење радног времена објектима из става I овог Закључка на 
другачији начин. 
 V Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
II број: 87- 188/2020 
 
У Зајечару, 03.12.2020. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

               КОМАНДАНТ 
  Бошко Ничић, с.р. 

 
 

 

      На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/19 и 
17/19), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 
03.12.2020. године, донео  
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о   ограничавању  броја путника у  

превозним средствима јавног превозника на територији Града Зајечара 
 
 
 
 

 I Почев од 04.12.2020. године до стварања повољније епидемиолошке 
ситуације ОГРАНИЧАВА СЕ број путника у свим превозним средствима јавног 
превозника на територији Града Зајечара „Николић превоз“ доо Самариновац до 
половине капацитета превозног средства које се користи на утврђеној 
релацији/линији, уз примену свих прописаних превентивних мера заштите. 
 
 II За време важења овог Закључка не примењују се одредбе Наредбе Штаба 
за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20) која 
прописује другачији режим превоза од режима прописаног овим Закључком. 
 
  
 III Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info  и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
    
                    
 
II број: 87- 189/2020 
 
У Зајечару, 03.12.2020. године 
 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           КОМАНДАНТ 
                  Бошко Ничић, с.р. 
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      На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/19 и 
17/19), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 
03.12.2020. године, донео  
 

ЗАКЉУЧАК 
о   организацији рада установа, јавних предузећа и других правних лица чији је 

оснивач Град Зајечар 
 

 I Почев од 04.12.2020. године до стварања повољније епидемиолишке 
ситуације у установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је 
оснивач Град Зајечар, као и у органима Града Зајечара, организовати рад на 
следећи начин: 
 
 1.омогућити рад од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта 
и којим радом се не угрожава функционисање и обављање надлежности напред 
наведених правних лица; 
 2.уколико би радом од куће било отежано функционисање и обављање 
надлежности напред наведених правних лица, извршити прерасподелу радног 
времена (сменски рад, наизменични рад по данима и сл.) на тај начин што у радном 
простору/канцеларијама послодавца не сме боравити истовремено више од два 
запослена.  
 3.забрањује се окупљање више од два запослена код послодавца у 
заједничким просторијама, односно ван радног простора/канцеларија, као и одлазак 
запослених у радне просторе/канцеларије других запослених без прописане 
заштитне опреме, а све ради спречавања ширења заразне болести  COVID-19. 
 
  II Почев од 04.12.2020. године до стварања повољније епидемиолошке 
ситуације у спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2  НАЛАЖЕ СЕ Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару да 
организује пружање услуге „Дневни боравак у Клубу за стара лица“ на тај начин што 
ће просторије напред наведеног Клуба бити затворене за кориснике, а  наведена 
услуга ће се пружати путем телефона или других комуникационих средстава од 
стране запослених у Клубу. 
 
 III Доношењем овог Закључка престаје да важи Закључак II бр. 87-184/2020 од 
21.11.2020. године. 
 
 IV Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info  и у „Службеном листу Града Зајечара“.   
                    
II број: 87- 190/2020 
 
У Зајечару, 03.12.2020. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           КОМАНДАНТ 
                Бошко Ничић, с.р. 
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      На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/19 и 
17/19), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 
03.12.2020. године, донео  
 

ЗАКЉУЧАК 
о   организацији рада установа, јавних предузећа и других правних лица чији је 

оснивач Град Зајечар 
 

 I Почев од 04.12.2020. године до стварања повољније епидемиолишке 
ситуације у установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је 
оснивач Град Зајечар, као и у органима Града Зајечара, организовати рад на 
следећи начин: 
 
 1.омогућити рад од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта 
и којим радом се не угрожава функционисање и обављање надлежности напред 
наведених правних лица; 
 2.уколико би радом од куће било отежано функционисање и обављање 
надлежности напред наведених правних лица, извршити прерасподелу радног 
времена (сменски рад, наизменични рад по данима и сл.) на тај начин што у радном 
простору/канцеларијама послодавца не сме боравити истовремено више од два 
запослена.  
 3.забрањује се окупљање више од два запослена код послодавца у 
заједничким просторијама, односно ван радног простора/канцеларија, као и одлазак 
запослених у радне просторе/канцеларије других запослених без прописане 
заштитне опреме, а све ради спречавања ширења заразне болести  COVID-19. 
 
  II Почев од 04.12.2020. године до стварања повољније епидемиолошке 
ситуације у спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2  НАЛАЖЕ СЕ Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару да 
организује пружање услуге „Дневни боравак у Клубу за стара лица“ на тај начин што 
ће просторије напред наведеног Клуба бити затворене за кориснике, а  наведена 
услуга ће се пружати путем телефона или других комуникационих средстава од 
стране запослених у Клубу. 
 
 III Доношењем овог Закључка престаје да важи Закључак II бр. 87-184/2020 од 
21.11.2020. године. 
 
 IV Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info  и у „Службеном листу Града Зајечара“.   
                    
II број: 87- 190/2020 
 
У Зајечару, 03.12.2020. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           КОМАНДАНТ 
                Бошко Ничић, с.р. 

Садржај Службеног листа број 67/2020 
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