
Секретар Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, утврдио је и објављује 
пречишћен текст Наредбе.

Пречишћен текст Наредбе обухвата: Наредбу II бр.87-7/2020 од 16.03.2020. 
године (“Службени лист града Зајечара”, број: 11/2020) и Наредбу о изменама и 
допунама Наредбе II бр.87-7/2020,   II бр.87-12/2020 од 18.03.2020. године (“Службени 
лист града Зајечара”, број: 11/2020).

II бр.87-41/2020 СЕКРЕТАР
У Зајечару, 19.03.2020.године   Марко Ђуричић, с.р.

       Н А Р Е Д Б А
(пречишћен текст)

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ јавном превознику на територији града Зајечара, Николић 
превоз д.о.о. Санмариновац (у даљем тексту:јавни превозник), да у аутобусима којима 
врши градски и приградски превоз не сме бити, у исто време, више од 50 лица, 
рачунајући и возача.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавном превознику  да у возилу врши пријем лица старијих од 65 
година и млађих од 18 година (сем у пратњи родитеља или старатеља).

НАЛАЖЕ СЕ јавном превознику да и даље настави са редовном хигијенизацијом 
својих возила средствима која су се показала ефикасним у сузбијању вируса.

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ јавном превознику на територији града Зајечара да редукује 
градски и приградски саобраћај на период од 06,30-19,00 часова и то по летњем режиму 
саобраћаја.

3. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање такси превоза у време трајања забране кретања 
грађана (од 20,00 до 05,00).

НАРЕЂУЈЕ СЕ такси превозницима на територији града Зајечара да редовно 
врше дезинфекцију својих возила као и да приликом превоза носе заштитне маске и 
рукавице.



4. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској Установи „Ђулићи“ да прекине рад за време 
трајања ванредног стања.

5. НАРЕЂУЈЕ СЕ Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару, као и 
удружењима грађана на територији града Зајечара затварање дневних центара и 
клубова за одрасла и старија лица за време трајања ванредног стања. Ова наредба се 
односи и на клубове пензионера и сличним организацијама у граду и селима, те су 
дужни да одмах прекину сваку своју активност до окончања ванредног стања. 

6. НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада свих спортских објеката на територији града 
Зајечара (спортске хале, спортских терена, теретана и сл.) а Спортском савезу града 
Зајечара да прекине све активности спортских клубова за време трајања ванредног 
стања. 

7. НАРЕЂУЈЕ СЕ престанак рада свих Домова културе и отказивање свих 
културних, спортских и туристичких манифестација као и прослава и забава било које 
врсте у време трајања ванредног стања.

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе, свим директорима јавних предузећа, 
директорима установа и других субјеката чији је оснивач Град Зајечар да тешким 
хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година омогуће рад од куће, а уколико 
је то немогуће обезбеде минимум процеса рада уз строго поштовање свих хигијенско-
техничких мера за спречавање ширења заразе односно, ограничне број људи у 
просторији, користе заштитне маске и слично. Уколико у овим предузећима има 
запослених који су родитељи деце млађе од 12 година дужни су да једног запосленог 
ослободе радне дужности за време трајања ванредног стања ради чувања деце.

Ова наредба се односи и на друга правна лица као и на послодавце код којих 
раде самохрани родитељи деце до 12 година.

Запослени у градској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач 
град Зајечар, а чији је брачни друг запослен у МУП-у, Војсци Србије и здравственим 
установама, а има дете млађе од 12 година, ослобађа се радне обавезе за време 
трајања ванредног стања, ради чувања деце.

9. НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима јавних предузећа, директорима установа и других 
субјеката чији је оснивач Град Зајечар да одмах усвоје мере за спречавање настанка и 
ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга 
имајући у виду специфичност делатности, пружања јавних услуга и људских ресурса 
којима руководе. Такође су дужни да одмах одреде координатора који ће бити задужен 
за пуну примену и спровођење мера на нивоу предузећа, установе и органицизације.

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе града Зајечара да матичној служби 
забрани издавање било којих докумената за лица која су на привремном раду у 
иностранству, односно лица која немају стално боравиште на територији града Зајечара 
за време трајања ванредног стања.

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани, кафићи, барови и други 
угоститељски објекти) да скрате радно време од 07,00,до 19,00 часова као и да се 
строго придржавају одлука и мера које је донела Влада РС и прилагоде  максималан 
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4. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској Установи „Ђулићи“ да прекине рад за време 
трајања ванредног стања.

5. НАРЕЂУЈЕ СЕ Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару, као и 
удружењима грађана на територији града Зајечара затварање дневних центара и 
клубова за одрасла и старија лица за време трајања ванредног стања. Ова наредба се 
односи и на клубове пензионера и сличним организацијама у граду и селима, те су 
дужни да одмах прекину сваку своју активност до окончања ванредног стања. 

6. НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада свих спортских објеката на територији града 
Зајечара (спортске хале, спортских терена, теретана и сл.) а Спортском савезу града 
Зајечара да прекине све активности спортских клубова за време трајања ванредног 
стања. 

7. НАРЕЂУЈЕ СЕ престанак рада свих Домова културе и отказивање свих 
културних, спортских и туристичких манифестација као и прослава и забава било које 
врсте у време трајања ванредног стања.

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе, свим директорима јавних предузећа, 
директорима установа и других субјеката чији је оснивач Град Зајечар да тешким 
хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година омогуће рад од куће, а уколико 
је то немогуће обезбеде минимум процеса рада уз строго поштовање свих хигијенско-
техничких мера за спречавање ширења заразе односно, ограничне број људи у 
просторији, користе заштитне маске и слично. Уколико у овим предузећима има 
запослених који су родитељи деце млађе од 12 година дужни су да једног запосленог 
ослободе радне дужности за време трајања ванредног стања ради чувања деце.

Ова наредба се односи и на друга правна лица као и на послодавце код којих 
раде самохрани родитељи деце до 12 година.

Запослени у градској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач 
град Зајечар, а чији је брачни друг запослен у МУП-у, Војсци Србије и здравственим 
установама, а има дете млађе од 12 година, ослобађа се радне обавезе за време 
трајања ванредног стања, ради чувања деце.

9. НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима јавних предузећа, директорима установа и других 
субјеката чији је оснивач Град Зајечар да одмах усвоје мере за спречавање настанка и 
ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга 
имајући у виду специфичност делатности, пружања јавних услуга и људских ресурса 
којима руководе. Такође су дужни да одмах одреде координатора који ће бити задужен 
за пуну примену и спровођење мера на нивоу предузећа, установе и органицизације.

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе града Зајечара да матичној служби 
забрани издавање било којих докумената за лица која су на привремном раду у 
иностранству, односно лица која немају стално боравиште на територији града Зајечара 
за време трајања ванредног стања.

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани, кафићи, барови и други 
угоститељски објекти) да скрате радно време од 07,00,до 19,00 часова као и да се 
строго придржавају одлука и мера које је донела Влада РС и прилагоде  максималан 

број  гостију у угоститељским објектима ( 1 гост на 4м2 и минимално растојање од 2м 
између гостију, не рачуунајући у исту квадратуру баште.

11а. Радно време свих продавница, угоститељских објеката, пекара (осим 
производних погона), киоска, објеката брзе хране, пиљара, занатских радњи, 
фризерских и козметичких салона, агенција и сл., помера се од 07,00 до 19,00 часова, 
осим дежурне апотеке која  ради 24,00 часа.
. Јавна и приватна погребна предузећа изузимају се од утврђеног радног времена.

11б. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ продаја половне робе, гардеробе и сличних производа  на 
отвореном  и забрана излагања и продаје прехрамбене робе, воћа, поврћа и сл. испред 
малопродајних објеката, киоска и слично.

12. НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада кладионицама, казинима и осталим правним 
лицима који организују игре на срећу, дечијим играоницама и ноћним баровима за 
време трајања ванредног стања.

13. НАРЕЂУЈЕ СЕ комуналној полицији и инспекцијским службама да појачају 
надзор над свим објектима затвореног типа у складу са одлуком Владе РС и овом 
наредбом, те да у случају увођења казнених одредби за правна и физичка лица која 
прекрше одређене забране, најстрожије исте примењују.

14. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим удружењима грађана као и добровољним друштвима да 
ставе на располагање све расположиве људске ресурсе за помоћ најстаријим 
грађанима у виду доношења намирница и лекова на кућу и организовања лекарске 
помоћи. Ови субјекти су дужни да одреде лице задужено за контакт и доставе Штабу 
бројеве телефона на које их штаб може контактирати.

15. НАРЕЂУЈЕ СЕ Црвеном крсту да од уторка 17.03.2020.г.у просторијама  којсе 
се налазе у ул.Крфској успоставе  call центар за помоћ у снабдевању грађана старијих 
од 65 година и успоставе најмање 3(три) мобилне телефонске линије за ове потребе, а 
које ће бити на располагању од 07,00-19,00 часова сваког дана. Ове услуге грађани 
старији од 65 година могу користити искључиво за снабдевање основним животним 
намирницама и лековима једном недељно. 

16. НАРЕЂУЈЕ СЕ комуналним предузећима да редовно обављају послове 
водоснабдевања, чистоће, грејања и погребних услуга уз обезбеђење заштитних маски, 
рукавица и дезинфекционим средствима за запослене.

17. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКСП Зајечар да у сарадњи са ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар врши 
редевно прање и дезинфекцију улица првог приоритета, јавних тргова и других јавних 
површина,  јавних паркиралишта, трговинских центара и свих места на којима се 
окупља већи број грађана.

18. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Хигијени“ Зајечар да врши редовну дезинфекцију 
градских пијаца, обезбеде адекватну заштиту изложене робе,онемогуће рад продаваца 
који не носе заштитну опрему (маске и рукавице) и редовно извештавају Штаб о 
предузетим мерама.
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19. НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима продавница, трговинских објеката брзе хране, 
цвећара, фризерским и козметичким салонима као и свим осталима који раде са 
странкама да почевши од 17.03.2020.г. свим запосленима који су у директном контакту 
са потрошачима обезбеде заштитне маске и рукавице. Уколико нису у могућности дужни 
су да обуставе рад до обезбеђења адекватних заштитних средстава.

Истима се наређује да сходно квадратури својих објеката обезбеде да потрошачи 
буду удаљени (како у продавници тако и на каси) најмање 2 (два) метра један од другог. 

У случају да се купци/потрошачи не буду желели да се придржавају ове мере 
власници објеката или радници дужни су да одмах, без одлагања, позову дежурне 
бројеве комуналне полиције 065/609-41-08 и 069/ 717-371.

20. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Зајечара да у сарадњи са  call центром 
Црвеног крста у смислу пружања неопходне помоћи у виду достављања најпотребнијих 
намирница и медикамената формира банер на инфо сајту града Зајечара преко кога ће 
грађане информисати о свим донетим и предузетим мерама. 

21. Ангажују се повереници и заменици повереника цивилне заштите на 
пословима заштите и спасавања, сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама.

22. Штаб за ванредне ситуације посебно апелује на грађане да се у потпуности 
схвати и крајње одговорно примени наредба Владе РС као и наредба овог штаба као и 
на медије да пруже пун допринос у представљању свих релевантних мера које имају за 
циљ спречавање и ширење корона вируса, а све у циљу заштите здраваља грађана.

Непоштовање  ове наредбе повлачи за собом пуну одговорност како матeријалну 
тако и кривичну. 

Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања.

II

Ову наредбу објавити у Сл. листу града Зајечара, на интернет презентацији града 
Зајечара и огласити на огласним местима у месним зајединицама. 

II бр. 87-41/2020 КОМАНДАНТ 
           ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У Зајечару, дана 19.03.2020.г.
       Бошко Ничић,с.р.
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19. НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима продавница, трговинских објеката брзе хране, 
цвећара, фризерским и козметичким салонима као и свим осталима који раде са 
странкама да почевши од 17.03.2020.г. свим запосленима који су у директном контакту 
са потрошачима обезбеде заштитне маске и рукавице. Уколико нису у могућности дужни 
су да обуставе рад до обезбеђења адекватних заштитних средстава.

Истима се наређује да сходно квадратури својих објеката обезбеде да потрошачи 
буду удаљени (како у продавници тако и на каси) најмање 2 (два) метра један од другог. 

У случају да се купци/потрошачи не буду желели да се придржавају ове мере 
власници објеката или радници дужни су да одмах, без одлагања, позову дежурне 
бројеве комуналне полиције 065/609-41-08 и 069/ 717-371.

20. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Зајечара да у сарадњи са  call центром 
Црвеног крста у смислу пружања неопходне помоћи у виду достављања најпотребнијих 
намирница и медикамената формира банер на инфо сајту града Зајечара преко кога ће 
грађане информисати о свим донетим и предузетим мерама. 

21. Ангажују се повереници и заменици повереника цивилне заштите на 
пословима заштите и спасавања, сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама.

22. Штаб за ванредне ситуације посебно апелује на грађане да се у потпуности 
схвати и крајње одговорно примени наредба Владе РС као и наредба овог штаба као и 
на медије да пруже пун допринос у представљању свих релевантних мера које имају за 
циљ спречавање и ширење корона вируса, а све у циљу заштите здраваља грађана.

Непоштовање  ове наредбе повлачи за собом пуну одговорност како матeријалну 
тако и кривичну. 

Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања.

II

Ову наредбу објавити у Сл. листу града Зајечара, на интернет презентацији града 
Зајечара и огласити на огласним местима у месним зајединицама. 

II бр. 87-41/2020 КОМАНДАНТ 
           ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У Зајечару, дана 19.03.2020.г.
       Бошко Ничић,с.р.

На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
8/19  и 22/19), члана 8. Пословника Комисије за спровођење избора за чланове Савета 
Месних заједница („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/20), а у вези са Одлуком о 
проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/20) и чланом 5. Уредбе о мерама 
за време ванредног стања („Сл. Гласник РС“, бр. 31/20),

Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на седници 
одржаној 19. 03. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАТАРНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 12. АПРИЛ 2020. 

ГОДИНЕ

I
Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Вратарница, расписаних за 12. април 2020. године, почев од дана доношења 
ове Одлуке док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр.
29/20).

II
Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора из тачке 1. ове Одлуке, утврђени законом, Одлуком о месним заједницама и 
Статутом града Зајечара.

III
Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове Савета Месне заједнице Вратарница биће утврђени у складу са временом 
наставка спровођења изборних радњи почев од дана престанка ванредног стања.

IV
Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. 

Ове Одлуке остају на правној снази.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Зајечара“, а објављује се и на интернет презентацији града Зајечара и на огласној 
табли месне заједнице.

I број: 013-7/2020
У Зајечару,  19. 03. 2020. године.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Марко Минић, с.р.
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