
      На основу 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 21.03.2020. године, донео 

Н А Р Е Д Б У
о изменама и допунама Наредбе 

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.11/2020 и бр 12/2020)

I

У складу са новим мерама Владе РС, врше се измене и допуне Наредбе Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара, („Сл. Лист града Зајечара“, бр.11/2020 и бр. 12/2020),

Тачка 1. мења се и гласи:

„НАРЕЂУЈЕ СЕ јавном превознику на територији града Зајечара, Николић превоз д.о.о. 
Самариновац (у даљем тексту:јавни превозник), да у потпуности обустави градски и приградски 
превоз путника почев од 21.03.2020. године и изврши дезинфекцију објекта и перона аутобуске 
станице у ул.Хајдук Вељковој у Зајечару. 

Тачка 2. мења се и гласи:

Забрана из тачке 1. не односи се на превоз радника на основу уговора о посебном 
линијском превозу, као и на послодавце који сами врше превоз својих запослених, те им у складу 
са Уредбом о мерама за време ванредног стања нису потребне посебне дозволе. Хигијенске 
мере и мере дезинфекције возила и коришћења заштитних маски и рукавица и даље остају на 
снази у складу са претходном наредбом Штаба за ванредне ситуације града Зајечара. 

Тачка 3. мења се и гласи: 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање такси превоза у време трајања забране кретања грађана.

Тачка 11. мења се и гласи: 

НАРЕЂУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани,кафићи,барови, локали и киосци брзе 
хране и други угоститељски објекти) и тржним центрима да престану са радом почев од 
21.03.2020. године у 20.00 часова. Из наредбе се изузимају здравствене ординације, 
стоматолошке амбуланте и остали здравствени субјекти (лабораторије, ординације, поликлинике, 
апотеке, ветеринарски субијекти и сл.) који послују у оквиру тржних центара. 

Из ове наредбе такође се изузимају локали и киосци брзе хране који производе храну и 
врше доставу исте на кућну адресу, уз обавезну примену хигијенско техничких мера.

Додаје се Тачка 23. и гласи:

НАРЕЂУЈЕ СЕ управницима стамбених заједница (зграда) да у року од 48 сати изврше 
дезинфекцију јавних простора у зградама (заједничких просторија, ходника и гелендера) у 
сарадњи са ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар а уз помоћ агенција за одржавање хигијене стамбених 
заједница са којима су склопили уговоре.



Додаје се Тачка 24. и гласи:

Контролу наредби Штаба за ванредне ситуације града Зајечара вршиће комунална 
милиција, полиција, надлежне испекцијске службе и припрадници војске на задатку контроле мера 
ванредног стања.

Додаје се тачка 25 и гласи:

Забрањује се окупљање групе више од 5 људи у складу са мерама Владе РС.

Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања.

II

Ову Наредбу објавити у „Сл.листу града Зајечара,“  и на интернет презентацији града 
Зајечара.

II бр. 87-57/2020
У Зајечару, 21.03.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ
   Бошко Ничић, с.р.
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