
      

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 21.04.2020. године, донео 

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

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.17/2020 и 18/2020)

I

У складу са мерама Владе РС, врше се измена и допуна Наредбе Штаба за ванредне 
ситуације града Зајечара, („Сл. Лист града Зајечара“, бр.17/2020 и 18/2020), 

Тачка 13. 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 четвртка од 07.00 до 17.00 часова
- петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова а за остале грађане од 08.00 

до 17.00 часова
Напред наведени субјекти могу да самостално одреде радно време у наведеним временским 

интервалима.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних 

метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
Снабдевање 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.

Тачка 15. мења се и гласи: 

Зелена пијаца у Курсулиној улици и зелена пијаца у насељу „Краљевица“ почињу са радом од 
четвртка 23.04.2020.г. од 06.00 до 16.00 часова. Продавци на зеленој пијаци морају бити удаљени са 
робом за дужину једне тезге. Продавци и купци морају носити заштитне маске и рукавице и држати 
једни од других ( као и купци међусобно) дистанцу од 2 метара. 

Забрањује се продаја робе ван пијачних тезги а посебно робe из возила или робe која је 
изложена на јавним површинама пијаце.

НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „ХИГИЈЕНА“ из Зајечара да најмање два пута дневно, пре и после радног 
времена пијаце, обави дезинфекцију простора пијаца и тезги раствором натријум хипохлорита. 

Налаже се ЈКП „ХИГИЈЕНА“ Зајечар да у сарадњи са ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, најкасније 
два сата након затварања пијаца, изврше уклањање отпада из контејнера и корпи за одлагање отпада 
и исте дезинфикују.



Тачка 26. мења се и гласи: 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење свих јавних површина и паркова као и дечијих игралишта.
Затварају се излетишта Попова плажа и Вањин јаз. 
Парк шума Краљевица се може користити у периоду од понедељка до петка у времену од 10.00 

до 17.00 часова тако да се лица могу кретати у групи до 2 (две) особе а растојање између њих не сме 
бити мање од 2 метара.

Тачка 30.мења се и гласи:

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. 

Упозоравају се грађани да употребљене маске и рукавице на бацају по улицама, парковима, 
јаругама, зеленим површинама, крај путева и слично с обзиром да исте представљају опасан 
медицински отпад. 

Штаб ће, у најкраћем временском року, организовати јавне службе, добровољце и волонтере 
за добровољно сакупљање овог отпада са детектованих локација и његово безбедно одлагање у 
складу са прописима о уклањању опасног отпада. 

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. 87-88/2020
У Зајечару, 21.04.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ
     Бошко Ничић, с.р.
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