
      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 25.03.2020. године, донео 

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

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.11/2020, бр.12/2020 и бр.13/2020)

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, бр. 12/2020 и 
бр.13/2020), 

Тачка 3. мења се и гласи: 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање такси превоза у време трајања забране кретања грађана 
према донетим мерама Владе Републике Србије. Такси превозници су дужни да редовно врше 
дезинфекцију својих возила као и да приликом превоза носе заштитне маске и рукавице.

Тачка 11. мења се и гласи: 

НАРЕЂУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани, кафићи, барови, локали 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. 

Киоцсима и локалима брзе хране дозвољава се продаја хране и то искључиво 
путем услужних шалтера (корисници услуга не могу улазити у локал) и доставом на кућну 
адресу, уз предходно предузете све мере заштите њихових радника (рукавице, маске и 
сл.) и уз поштовање прописаног растојања од 2 метара између људи у реду који врше 
куповину.

Тачка 11а. мења се и гласи:

НАРЕЂУЈЕ СЕ свим малопродајним објектима, пекарама (осим производних погона), 
киоска, објеката брзе хране којима је дозвољена продаја путем шалтера и испоруком на кућну 
адресу, пиљарама, занатским радњама, фризерским и козметичким салонима, агенцијама и свим 
осталим продајним објектима да ускладе своје радно време према мерама које је усвојила Влада 
РС и то на следећи начин: 

- од понедељка до суботе од 07.00 до 15.00 часова
- недељом: за грађане од 65 година од 04.00 до 07.00 часова а за остале грађане од 08.00

до 15.00 часова
Напред наведени субјекти могу да самостално одреде радно време у наведеним 

временским интервалима или да своје објекте потпуно затворе.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет 



квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
Снабедевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које 

дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. 
Препоручује се малопродајним објектима да својим купцима обезбеде (уколикко ови немају 

сопствене), заштитне рукавице и маске. 
Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђенолг радног времена.

Додаје се тачка 11в. која гласи: 

НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих пијаца на територији града Зајечара за време 
трајања ванредног стања, а снадбевање грађана воћем и поврћем обављаће се преко 
малопродајних објеката и пиљара. 

Налаже се ЈКП „Хигијени“ Зајечар  да физичким баријерама и тракама онемогуће 
било какав приступ пијацама те да у најкраћем могућем року уклоне тезге са дивље 
бувље пијаце преко пута старе ауобуске станице у бул.Зорана Ђинђића.

У тачки 15. бришу се речи „а који ће бити на располагању од 07.00 до 19.00 часова свакога 
дана“ и додаје се став 2 који гласи: 

Рад логистичких центара обавља се целодневно у складу са процедурама које дефинишу 
кретање лица и посебне радне налоге за ангажована лица. 

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. 87-66/2020
У Зајечару, 25.03.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ 
Бошко Ничић, с.р.

	 |			СТРАНА					БРОЈ	15	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 25. МАРТ	2020.2



квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
Снабедевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које 

дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Препоручује се малопродајним објектима да својим купцима обезбеде (уколикко ови немају

сопствене), заштитне рукавице и маске.
Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђенолг радног времена.

Додаје се тачка 11в. која гласи:

НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих пијаца на територији града Зајечара за време
трајања ванредног стања, а снадбевање грађана воћем и поврћем обављаће се преко 
малопродајних објеката и пиљара.

Налаже се ЈКП „Хигијени“ Зајечар да физичким баријерама и тракама онемогуће 
било какав приступ пијацама те да у најкраћем могућем року уклоне тезге са дивље
бувље пијаце преко пута старе ауобуске станице у бул.Зорана Ђинђића.

У тачки 15. бришу се речи „а који ће бити на располагању од 07.00 до 19.00 часова свакога
дана“ и додаје се став 2 који гласи:

Рад логистичких центара обавља се целодневно у складу са процедурама које дефинишу
кретање лица и посебне радне налоге за ангажована лица.

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. 87-66/2020
У Зајечару, 25.03.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ
Бошко Ничић

На основу чл. 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 25.03.2020. године, донео

ЗАКЉУЧAK

O ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ИМЕНOВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
У

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Члан 1.

У Закључку о именовању повереника цивилне заштите у насељеним 
местима II број: 87-11/2020 од 16.03.2020. године (у даљем тексту: Закључак), у 
члану 1. у табели, редни бројеви 7., 12., 17., 18., 28., 32. и 36. мењају се и гласе:

7. Брусник Олгица Перић

12. Вратарница Бранислава Стајковић

17. Горња Бела Река Мирослав Спасић

18. Градсково Зоран Ванчевић

28. Лесковац Миломир Микић

32. Мали Јасеновац Адам Станојевић

36. Планиница Љубиша Симоновић.“

Члан 2.

У свему осталом Закључак остаје непромењен.

Доставити:
-именованима
-Штабу за ВС Града Зајечара

II Број 87-67/2020

У Зајечару, 25.03.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

      КОМАНДАНТ

Бошко Ничић, с.р.
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