
      

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 26.04.2020. године, донео 

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

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.17/2020, 18/2020 и 19/2020)

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, 18/2020 и 19/2020), 

Тачка 7. мења се и гласи:

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

Тачка 16. се брише.

Тачка 27. мења се и гласи: 

Власници кућних љубимаца који нису навршили 65 година,  могу изводити своје кућне 
љубимце  у периоду од 23.00 часа до 01.00 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08.00 
до 10.00 часова у трајању од 20 минута, највише до 200 метара удаљености од места 
пребивалишта, односно боравишта. 

Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања.

II

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

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр. 87-93/2020
У Зајечару, 26.04.2020. године

КОМАНДАНТ
    Бошко Ничић, с.р.



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 26.04.2020. године, донеo 

З А К Љ У Ч А К 
о инструкцији за рад теретана и фитнес клубова 

на територији града Зајечара

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и 
кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес 
клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес;

Радно време ових објеката може бити у периоду од 08.00 до 17,00 сати, сем дана када  је на 
снази забрана кретања;

2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера;

3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро 
проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге 
реквизите за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће, а 
најмање  5 пута; 

4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити 
дезинфекција руку са препаратом на бази минимално 70% алкохола;

5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне 
рукавице током целокупног радног времена;

6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене, као и 
заштитне рукавице;

7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, 
мобилним телефоном или електронском поштом  а власници морају водити, уредну, евиденцију о 
заказивању термина, бројевима телефона и меил адресама корисника који су извршили заказивање; 

8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш 
кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши 
детаљна дезинфекција те просторије;

9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања 
мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 
метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу;

10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају детаљно дезинфиковати након сваке употребе 
сваког корисника;
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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 26.04.2020. године, донеo 

З А К Љ У Ч А К 
о инструкцији за рад теретана и фитнес клубова 

на територији града Зајечара

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и 
кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес 
клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес;

Радно време ових објеката може бити у периоду од 08.00 до 17,00 сати, сем дана када  је на 
снази забрана кретања;

2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера;

3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро 
проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге 
реквизите за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће, а 
најмање  5 пута; 

4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити 
дезинфекција руку са препаратом на бази минимално 70% алкохола;

5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне 
рукавице током целокупног радног времена;

6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене, као и 
заштитне рукавице;

7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, 
мобилним телефоном или електронском поштом  а власници морају водити, уредну, евиденцију о 
заказивању термина, бројевима телефона и меил адресама корисника који су извршили заказивање; 

8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш 
кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши 
детаљна дезинфекција те просторије;

9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања 
мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 
метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу;

10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају детаљно дезинфиковати након сваке употребе 
сваког корисника;

11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, 
(повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија 
клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти;

12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, 
(повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га 
замоле да ОДМАХ напусти просторије клуба, са препоруком да се без одлагања јави 
надлежном дому здравља - COVID амбуланти.

До испуњења свих предвиђених мера из овог закључка ниједна теретана и фитнес клуб у 
граду Зајечару не може почети са радом. 

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.     87-94/2020
У Зајечару, 26.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
                Бошко Ничић, с.р.
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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 26.04.2020. године, донеo 

З А К Љ У Ч А К 
о инструкцији за рад козметичких и фризерских салона

на територији града Зајечара

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и 
кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку 
приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон;

Радно време свих ових објеката може бити од 08.00 до 17.00 сати, сем у дане када постоји 
забрана кретања;

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен 
дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са 
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством);

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и 
дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све 
просторије што чешће (а најмање 5 пута);

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са 
препаратом на бази од минимално 70% алкохола;

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона 
телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом  а власници МОРАЈУ водити 
евиденцију заказивања са временом када је исто извршено и са ког броја телефона или меил адресе;

6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два 
корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл.). У салону може бити 
максимално једна особа на 10 метара квадратних;

7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица  (по могућности 
визира);

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и 
немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица 
салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава 
појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге НИ СЛУЧАЈНО не пружају;
9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито она која се непосредно користе на 
кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) 
морају бити ОБАВЕЗНО дезинфиковани НАКОН СВАКЕ УПОТРЕБЕ.  По могућству користити 
једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине 
(пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника 
и одмах након завршетка третмана одложити у посебну пластичну кесу и исту затворити;
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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 26.04.2020. године, донеo 

З А К Љ У Ч А К 
о инструкцији за рад козметичких и фризерских салона

на територији града Зајечара

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и 
кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку 
приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон;

Радно време свих ових објеката може бити од 08.00 до 17.00 сати, сем у дане када постоји 
забрана кретања;

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен 
дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са 
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством);

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и 
дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све 
просторије што чешће (а најмање 5 пута);

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са 
препаратом на бази од минимално 70% алкохола;

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона 
телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом  а власници МОРАЈУ водити 
евиденцију заказивања са временом када је исто извршено и са ког броја телефона или меил адресе;

6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два 
корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл.). У салону може бити 
максимално једна особа на 10 метара квадратних;

7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица  (по могућности 
визира);

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и 
немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица 
салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава 
појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге НИ СЛУЧАЈНО не пружају;
9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито она која се непосредно користе на 
кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) 
морају бити ОБАВЕЗНО дезинфиковани НАКОН СВАКЕ УПОТРЕБЕ.  По могућству користити 
једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине 
(пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника 
и одмах након завршетка третмана одложити у посебну пластичну кесу и исту затворити;

10.Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју 
треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место;

11.Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те 
их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој 
температури;

12. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за 
пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се 
НАКОН СВАКОГ појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије;

13. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати 
минимум два пута у току радног дана,

14. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити 
дезинфикован пре почетка и након завршетка рада салона;

15. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, 
(повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање) одговорно лице салона дужно је да, БЕЗ ОДЛАГАЊА удаљи запосленог из просторија 
салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти;

16. У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена 
температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени 
и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти 
просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID 
амбуланти.

До испуњења свих предвиђених мера из овог закључка ниједан салон у граду Зајечару не може 
почети са радом. 

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.  87-95/2020
У Зајечару, 26.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
      Бошко Ничић, с.р.
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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 26.04.2020. године, донеo 

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се свим привредним субјектима који обављају, искључиво, производну 
делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних 
мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

Превентивне мере из става 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних 
активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника 
услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:

- физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних 
активности и радног простора на начин да се избегне директан контакт између лица када 
годто природа посла дозвољава,

- обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад 
после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо 
баријера (дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола 
са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционимсредством),

- обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије.

- обавезно коришћење личних заштитних средстава тј.маски и рукавица,

- обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,

- често проветравање свих просторија,

- редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,

- у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена 
температура иједанод знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) 
одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних 
просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном домуздравља - COVID амбуланти,

- све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз 
обезбеђивање безбедности свих лица.

2. И поред препоруке Министарства културе и информисања, на територији града 
Зајечара установе културе до даљег не могу обављати своју делатност, сем минималног 
процеса рада одржавања и дезинфекције простора ових установа. 

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.
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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 26.04.2020. године, донеo 

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се свим привредним субјектима који обављају, искључиво, производну 
делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних 
мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

Превентивне мере из става 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних 
активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника 
услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:

- физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних 
активности и радног простора на начин да се избегне директан контакт између лица када 
годто природа посла дозвољава,

- обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад 
после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо 
баријера (дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола 
са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционимсредством),

- обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије.

- обавезно коришћење личних заштитних средстава тј.маски и рукавица,

- обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,

- често проветравање свих просторија,

- редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,

- у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена 
температура иједанод знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) 
одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних 
просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном домуздравља - COVID амбуланти,

- све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз 
обезбеђивање безбедности свих лица.

2. И поред препоруке Министарства културе и информисања, на територији града 
Зајечара установе културе до даљег не могу обављати своју делатност, сем минималног 
процеса рада одржавања и дезинфекције простора ових установа. 

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.    87-96/2020
У Зајечару, 26.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
               Бошко Ничић, с.р.
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