
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 02.04.2020. године, донео 

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

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.11/2020, бр.12/2020, бр.13/2020, бр.14/2020 и 
бр.15/2020)

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, 
бр.13/2020 и бр.14/2020), 

Тачка 2. мења се и гласи: 

Забрана из тач.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. 

Наређује се превознику који врши превоз радника да предузме све хигијенске мере 
и мере дезинфекције возила а превоз радника врши у складу са мерама заштите које је 
прописала Влада РС. 

Лица (радници) која користе ову врсту превоза морају имати заштитне маске и 
рукавице приликом превоза. Превозници радника у чијим се превозним средствима 
затекну путници без заштитних маски и рукавица биће искључени из саобраћаја и 
предати у надлежност полиције. 

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, 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. 

Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђенолг радног 
времена.

Додаје се тачка 11 г која гласи: 

Забрањује се рад фризерских, козметичких салона и салона за масажу као и свих 
салона лепоте за време трајања ванредног стања.

Тачка 18 мења се и гласи:

Забрањује се коришћење свих јавних површина и паркова као и дечијих игралишта.
Затварају се излетишта Попова плажа и Вањин јаз  и сва лица затечена на њима 

биће санкционисана сходно закону.  
Парк шума Краљевица се може користити у времену од 10.00 до 16.00 часова тако 

да се лица могу кретати у групи до 5 (пет) особа а растојање између њих не сме бити 
мање од 5 метара.

Непоштовање ове забране повлачи за собом прекршајну и кривичну одговорност а 
за непоштовање ове забране од стране малолетног лица одговорност сноси родитељ или 
старалац. 

Тачка 19 мења се и гласи:

Наређује се власницима продавница, трговинских објеката брзе хране, цвећарама 
као и осталима који раде са странкама да 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 заштитних средстава. 

Наређује се свим малопродајним објектима да испред својих објеката поставе 
дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.натопљен дезинфикционим средством) као и да 
својим купцима обезбеде (уколикко купци немају сопствене), заштитне рукавице и маске. 

Забрањује се свако задржавање испред малопродајних објеката (конзумирање 
пића и сличних окупљања) осим окупљања у циљу чекања реда ради куповине уз 
поштовање прописане удаљености. 

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

Малопродајни објекти који се не буду придржавали ове забране као и наредбе која 
се односи на постављање дезинфекционе баријере на улазу биће затворени за време 
трајања ванредног стања. Такође, малопродајни објекат који прими потрошача без 
заштине маске и рукавице у објекат ради куповине биће затворен за време трајања 
ванредног стања. 

Тачка 21 мења се и гласи: 

Ангажују се повереници цивилне заштите на пословима заштите и снабдевања, 
сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама.

Наређује се повереницима цивилне заштите да у складу са својим овлашћењима 
врше контролу примене и поштавња мера које је донела Влада РС као и примену и 
поштовање наредби које доноси Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара.

Повереницима ће, од стране команданта Штаба за ванредне ситуације, бити 
издате дозволе за кретање у време полицисјког часа какко би могли да врше контролу 
потшовања примене прописаних мера и наредби, а списак лица којима су издате дозволе 
биће предат Полицијској управи Зајечар.
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Снабедевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама 
које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. 

Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђенолг радног 
времена.

Додаје се тачка 11 г која гласи: 

Забрањује се рад фризерских, козметичких салона и салона за масажу као и свих 
салона лепоте за време трајања ванредног стања.

Тачка 18 мења се и гласи:

Забрањује се коришћење свих јавних површина и паркова као и дечијих игралишта.
Затварају се излетишта Попова плажа и Вањин јаз  и сва лица затечена на њима 

биће санкционисана сходно закону.  
Парк шума Краљевица се може користити у времену од 10.00 до 16.00 часова тако 

да се лица могу кретати у групи до 5 (пет) особа а растојање између њих не сме бити 
мање од 5 метара.

Непоштовање ове забране повлачи за собом прекршајну и кривичну одговорност а 
за непоштовање ове забране од стране малолетног лица одговорност сноси родитељ или 
старалац. 

Тачка 19 мења се и гласи:

Наређује се власницима продавница, трговинских објеката брзе хране, цвећарама 
као и осталима који раде са странкама да 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 заштитних средстава. 

Наређује се свим малопродајним објектима да испред својих објеката поставе 
дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.натопљен дезинфикционим средством) као и да 
својим купцима обезбеде (уколикко купци немају сопствене), заштитне рукавице и маске. 

Забрањује се свако задржавање испред малопродајних објеката (конзумирање 
пића и сличних окупљања) осим окупљања у циљу чекања реда ради куповине уз 
поштовање прописане удаљености. 

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

Малопродајни објекти који се не буду придржавали ове забране као и наредбе која 
се односи на постављање дезинфекционе баријере на улазу биће затворени за време 
трајања ванредног стања. Такође, малопродајни објекат који прими потрошача без 
заштине маске и рукавице у објекат ради куповине биће затворен за време трајања 
ванредног стања. 

Тачка 21 мења се и гласи: 

Ангажују се повереници цивилне заштите на пословима заштите и снабдевања, 
сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама.

Наређује се повереницима цивилне заштите да у складу са својим овлашћењима 
врше контролу примене и поштавња мера које је донела Влада РС као и примену и 
поштовање наредби које доноси Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара.

Повереницима ће, од стране команданта Штаба за ванредне ситуације, бити 
издате дозволе за кретање у време полицисјког часа какко би могли да врше контролу 
потшовања примене прописаних мера и наредби, а списак лица којима су издате дозволе 
биће предат Полицијској управи Зајечар.

Штаб за ванредне ситуације ће утврдити изглед и садржину дозволе а свака 
злоупотреба исте биће законски најстрожије санкционисана.
         Дистрибуцију дозвола извршиће координатор за ове послове задужен испред Штаба 
за ванредне ситуације.

Повереници су дужни да свако непоштовање мера, односно наредби ШВС града 
Зајечара пријаве надлежној Полицијској управи у Зајечару као и Комуналној полицији 
града Зајечара. За непоштовање ове нардбе, повереници сносе пуну одговорност.

Додаје се тачка 23 а која гласи:

Наређује се управницима стамбених заједница да на улазу у стамбену јединицу 
поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.натопљен дезинфикционим средством).

Управници зграда средство за дезинфекцију хатријум хипохлорид (NaOCl) могу 
преузети у количини до 5 литара у ЈКП „Водовод“ Зајечар (код портирнице) тел.019/422-
04, с тим да морају са собом понети посуду за преузимање дезинфекционог средства.

Препоручује се власницима приватних стамбених објеката да на улазу у своје куће 
поставе  дезинфекционе баријере (сунђер или сл.натопљен дезинфикционим средством).

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. 87-77/2020
У Зајечару, 02.04.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ
Бошко Ничић, с.р.
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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 02.04.2020. 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 и  II број 87-67/2020 (у даљем тексту: Закључак), у 
члану 1. у табели, редни број  44. мења се и гласи: 

„44. Халово Давид Ђорђевић.“ 

Члан 2. 

У свему осталом Закључак остаје непромењен. 

Доставити:
-именованима
-Штабу за ВС Града Зајечара

II Број 87-80/2020

У Зајечару, 02.04.2020. године 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

КОМАНДАНТ 

Бошко Ничић, с.р. 
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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 02.04.2020. 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 и  II број 87-67/2020 (у даљем тексту: Закључак), у 
члану 1. у табели, редни број  44. мења се и гласи: 

„44. Халово Давид Ђорђевић.“ 

Члан 2. 

У свему осталом Закључак остаје непромењен. 

Доставити:
-именованима
-Штабу за ВС Града Зајечара

II Број 87-80/2020

У Зајечару, 02.04.2020. године 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

КОМАНДАНТ 

Бошко Ничић, с.р. 

Садржај Службеног листа број 16/2020

АКТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Наредба о изменама и допунама Наредбе („Сл. Лист града Зајечара“, бр.11/2020, 
бр.12/2020, бр.13/2020, бр.14/2020 и бр.15/2020)…......................................................1

Закључaк o измени закључка о именoвању повереника цивилне заштите у
насељеним местима.......................................................................................................4
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