
      

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 05.05.2020. године, донео 

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

(„Сл. Лист града Зајечара“, бр.17/2020, 18/2020, 19/2020 и 20/2020)

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, 18/2020,19/2020 и 20/2020), 

Тачке 2., 3. и 5. се бришу.

Тачка 7. мења се и гласи: 

НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада свих спортских објеката затвореног типа, осим теретана и 
фитнес клубова, на територији града Зајечара.

Тачка 12. се брише.

Тачка 17. се мења и гласи: 

НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада дечијим играоницама и ноћним баровима за време трајања 
ванредног стања.

Тачка 26. се брише.

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.87-100/2020
У Зајечару, 05.05.2020. 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 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К 
о ублажавању мера за време ванредног стања  и након престанка истог и трајања 

ванредних мера на територији града Зајечара

1. Дозвољава се рад тржних центара почев од 08.05.2020.године уз примену 
превентивних мера у односу на запослене и кориснике, ради спречавања ширења заразне 
болести Covid 19.

Радно време ТЦ може да почне најраније у 07,00 сати и траје до 22,00 сата након 
укидања ограничења забране кретања а до тада најкасније један сат пре почетка забране 
кретања. 

Превентивне мере подразумевају:

- Испред улаза у сваку продавницу у оквиру ТЦ (ритејл парка и сл.) мора бити 
постављена дезинфекциона баријера за обућу која се не може заобићи;

- У продавницу у оквиру ТЦ не може ући ниједно лице које на себи нема адекватну 
заштитну опрему (маску и рукавице) и уколико исту не носи на прописан начин;

- У улазу у радњу мора се истаћи натпис на коме је јасно видљив максималан број 
особа које се у једном тренутку у њој могу налазити а на основу правила једна особа на 10 m2
(не рачанујући магацин и канцеларијски простор);

- Забрањено је коришћење кабина за пробање робе  а продавци су дужни да уз рачун 
о куповини, изврше замену робе ако купцу величина не одговара;

- На улазу у продавницу пословођа/менаџер исте дужан је да обезбеди дежурног 
радника-редара који ће вршити дезинфекцију рукавица купаца и пратити да ли имају 
прописану заштитну опрему као и број купаца који се налазе у истом тренутку у истој;

-Купци који чекају на улазу у продавницу дужни су да одржавају прописану дистанцу од 
2m;

- Руководству ТЦ (ритејл парка) налаже се да у тоалетима ТЦ (ритејл парка) примењују 
исте мере заштите прописане за ресторане и угоститељске објекте.

2. Дозвољава се рад кладионицама, казинима и осталим правним лицима који 
организују игре на срећу почев од 11.05.2020.године уз примену превентивних мера у односу 
на запослене и кориснике, ради спречавања ширења заразне болести Covid 19.

- Радно време ових објеката може да почне најраније у 07,00 сати и траје до најкасније 
22,00 сата након укидања ограничења забране кретања а до тада најкасније један сат пре 
почетка забране кретања;

- За ове објекте и њихове раднике и клијенте важе исте превентивне мере прописане 
за рад угоститељских објеката и ресторана сем што клијенти/корисници не могу, ни у једном 
тренутку скидати, унутар објекта, заштитне маске и рукавице;

- Објекат у истом тренутку не може примити више од 1 клијента на 10 m2 ( не рачунајући 
помоћне просторије објекта);
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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 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К 
о ублажавању мера за време ванредног стања  и након престанка истог и трајања 

ванредних мера на територији града Зајечара

1. Дозвољава се рад тржних центара почев од 08.05.2020.године уз примену 
превентивних мера у односу на запослене и кориснике, ради спречавања ширења заразне 
болести Covid 19.

Радно време ТЦ може да почне најраније у 07,00 сати и траје до 22,00 сата након 
укидања ограничења забране кретања а до тада најкасније један сат пре почетка забране 
кретања. 

Превентивне мере подразумевају:

- Испред улаза у сваку продавницу у оквиру ТЦ (ритејл парка и сл.) мора бити 
постављена дезинфекциона баријера за обућу која се не може заобићи;

- У продавницу у оквиру ТЦ не може ући ниједно лице које на себи нема адекватну 
заштитну опрему (маску и рукавице) и уколико исту не носи на прописан начин;

- У улазу у радњу мора се истаћи натпис на коме је јасно видљив максималан број 
особа које се у једном тренутку у њој могу налазити а на основу правила једна особа на 10 m2
(не рачанујући магацин и канцеларијски простор);

- Забрањено је коришћење кабина за пробање робе  а продавци су дужни да уз рачун 
о куповини, изврше замену робе ако купцу величина не одговара;

- На улазу у продавницу пословођа/менаџер исте дужан је да обезбеди дежурног 
радника-редара који ће вршити дезинфекцију рукавица купаца и пратити да ли имају 
прописану заштитну опрему као и број купаца који се налазе у истом тренутку у истој;

-Купци који чекају на улазу у продавницу дужни су да одржавају прописану дистанцу од 
2m;

- Руководству ТЦ (ритејл парка) налаже се да у тоалетима ТЦ (ритејл парка) примењују 
исте мере заштите прописане за ресторане и угоститељске објекте.

2. Дозвољава се рад кладионицама, казинима и осталим правним лицима који 
организују игре на срећу почев од 11.05.2020.године уз примену превентивних мера у односу 
на запослене и кориснике, ради спречавања ширења заразне болести Covid 19.

- Радно време ових објеката може да почне најраније у 07,00 сати и траје до најкасније 
22,00 сата након укидања ограничења забране кретања а до тада најкасније један сат пре 
почетка забране кретања;

- За ове објекте и њихове раднике и клијенте важе исте превентивне мере прописане 
за рад угоститељских објеката и ресторана сем што клијенти/корисници не могу, ни у једном 
тренутку скидати, унутар објекта, заштитне маске и рукавице;

- Објекат у истом тренутку не може примити више од 1 клијента на 10 m2 ( не рачунајући 
помоћне просторије објекта);

- Клијенти који чекају на улаз морају поштовати дистанцу а радници ових објеката 
дужни су да дезинфекционим средством, на бази мин. 70% алкохола дезинфикују рукавице 
сваког клијента који улази.

3. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију 
и спорт грађана на територији града Зајечара.

Док бораве у парковима и на јавним површинама, из тачке 3. овог Закључка  грађани су дужни да:

- одржавају социјалну дистанцу, односно међусобно растојање од најмање 2 метра између 2 лица 
која не бораве у истом домаћинству;

- користе заштитне маске и рукавице;

-дезинфикују справе за вежбање или друге справе пре њихове употребе;

- не окупљају се у групе, сем чланова истог домаћинства (што се утврђује увидом у личну карту), више од 
двоје;

4. Одобравају се, почев од 08.05.2020. године  тренинзи спортиста на отвореном уколико се од 
стране свих субјеката (спортисти, тренери, овлашћена лица спортских клубова, овлашћена лица 
спортских објеката) омогући придржавање свих услова и мера утврђених ових закључком.

Одржавање тренинга се организује на отвореним спортским теренима, односно 
отвореном простору на коме постоје услови за обављање тренинга под условима и на начин 
да се поштују следеће мере:

- тренинзи могу почети најраније у 07,00 сати и завршити се најкасније сат времена пре ограничења 
кретања прописаног од КШ Републике Србије, а ако то ограничење не постоји онда до 20,00 сати;

- препоручује се свим руководиоцима клубова /тренерима да обезбеде бесконтактне топломере и да 
сваког играча са повишеном температуром или другим симптомима инфекције вируса Covid- 19
одмах удаље са терена и онемогуће даљи контакт са било ким од присутних лица на терену;

- спортисти морају бити физички удаљени један од другог најмање два (2) метра, а за сваког 
спортисту мора постојати простор од најмање 10 квадратних метара;

-на тренингу може истовремено бити највише 10 особа укључујући и тренера, док број техничког и 
другог особља мора бити сведен на апсолутни минимум и то тако да ни у једном моменту укупан број 
лица на отвореном спортском објекту/терену, у делу у коме се одвија тренинг (фудбалски терен, 
атлетска стаза и сл.) не може прећи укупан број од 12 лица;

-при доласку и одласку са тренинга спортиста је дужан да носи заштитну маску и рукавице;

- спортиста мора на тренинг да долази  и одлази са њега сам или највише у друштву још једног лица;

- при доласку на тренинг и одласку са тренинга спортиста је дужан да се придржава свих мера физичке 
дистанце;

-коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су свлачионице, туш кабине и сл. није могуће до 
даљњег те се препоручује ношење суве пресвлаке и пешкира ради пресвлачења након тренинга;

- спортисти морају користити своја лична средства за хигијену (пешкири и др.);

-при остављању ствари, спортиста је дужан да их остави у својој засебној торби која је затворена;

-током тренинга спортиста мора да користи само своју боцу за воду, сок и сличне напитке и не сме исте 
делити ни са ким другим (исто се односи и на храну/воће коју евентуално користи током тренинга);
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- по доласку на тренинг и након завршеног тренинга спортисти су дужни да оперу руке сапуном и,
по могућству,   топлом водом у трајању од најмање 20 секунди;

- када није на тренингу спортиста је дужан да се придржава свих мера физичког размака;

- на спортском терену, где се тренинг одржава, или се тај терен користи при одржавању тренинга, 
морају бити постављена средства за дезинфекцију руку и одеће и обуће спортиста;

- организатор тренинга је дужан да обезбеди посебну корпу у коју се баца сва потрошена 
пластична и друга амбалажа, као и папирне марамице – убруси и чији садржај се, након 
тренинга, ставља у посебно затворену пластичну кесу која се потом одлаже као ризичан отпад;

- пре почетка и након завршетка тренинга, организатор тренинга је дужан да дезинфикује 
фиксиране спортске справе које су коришћене при тренингу спортиста који је одржан на 
отвореном;

- пре и након сваког тренинга све лопте, као и други спотрски реквизити који се користе на 
тренингу морају се дезификовати средством са најмање 70% алкохола;

- организатори тренинга у сарадњи са руководством отворених спортских објеката су дужни да 
обезбеде да временски размак у распореду између два тренинга буде минимално 30 минута;

- о сваком одржаном тренингу организатор тренинга је дужан да води посебну евиденцију у 
којој се морају навести имена свих особа које су биле присутне, ради накнадног евентуалног 
епидемиолошког праћења контаката.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.87-101/2020 КОМАНДАНТ ШТАБА
У Зајечару, 05.05.2020. године                Бошко Ничић, с.р.
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- по доласку на тренинг и након завршеног тренинга спортисти су дужни да оперу руке сапуном и,
по могућству,   топлом водом у трајању од најмање 20 секунди;

- када није на тренингу спортиста је дужан да се придржава свих мера физичког размака;

- на спортском терену, где се тренинг одржава, или се тај терен користи при одржавању тренинга, 
морају бити постављена средства за дезинфекцију руку и одеће и обуће спортиста;

- организатор тренинга је дужан да обезбеди посебну корпу у коју се баца сва потрошена 
пластична и друга амбалажа, као и папирне марамице – убруси и чији садржај се, након 
тренинга, ставља у посебно затворену пластичну кесу која се потом одлаже као ризичан отпад;

- пре почетка и након завршетка тренинга, организатор тренинга је дужан да дезинфикује 
фиксиране спортске справе које су коришћене при тренингу спортиста који је одржан на 
отвореном;

- пре и након сваког тренинга све лопте, као и други спотрски реквизити који се користе на 
тренингу морају се дезификовати средством са најмање 70% алкохола;

- организатори тренинга у сарадњи са руководством отворених спортских објеката су дужни да 
обезбеде да временски размак у распореду између два тренинга буде минимално 30 минута;

- о сваком одржаном тренингу организатор тренинга је дужан да води посебну евиденцију у 
којој се морају навести имена свих особа које су биле присутне, ради накнадног евентуалног 
епидемиолошког праћења контаката.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.87-101/2020 КОМАНДАНТ ШТАБА
У Зајечару, 05.05.2020. године                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 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К 
са инструкцијама за обезбеђивање мера превенције у оквиру управљања и рада 

угоститељских објеката на територији града Зајечара

На основу заједичког договора представника већине угоститељских објектата и 
представника ШВС, на састанку одржаног 04.05.2020.г., угоститељски објекти (ресторани, 
кафићи, барови, локали и други угоститрљски објекти) на територији града Зајечара, сем 
ноћних клубова, могу почети са радом, почевши од 07,00 сати, дана 11.05.2020.г.

До 01.06.2020.г. угоститељски објекти не могу, након укидања забране кретања, радити 
дуже од 22,00 сата, а до тада најдуже до један сат пре почетка забране кретања. 

Угоститељски објекти пре почетка рада морају испунити услове прописане овим 
Закључком и од надлежног одељења градске управе Зајечар прибаве решење за постављање 
летње баште на јавној површини.

Услови које угоститељски објекти морају да испуне за почетак рада су: 

Обавезна заштитна опрема

1. Направити план рада у погледу организације функционисања у условима примене 
неопходних мера заштите.

2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и 
дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.

3. Обавезно је правилно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног 
процеса (маске, радне униформе и по потреби рукавице). Запослени који директно 
комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.

4. Гости у угоститељске објекте морају улазити са маском, која се мора носити и приликом 
преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје. Без маски у простору 
објекта могу боравити само гости док су за својим столом. У свим осталим приликама боравка 
у простору објекта, доласка/одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења 
санитарних просторија, гости морају да носе маску (или други вид заштитне покривке за нос и 
уста и рукавице).

5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода истиче 
средњим млазом све док се не испусти цела запремина воде у цевима, односно док вода не 
поприми своје уобичајене карактеристике (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и 
устали јој се температура).

6. Пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, 
прибора и опреме, као и проветравање просторија.

7. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку (у скалду са 
могућностима – без контактни дозери). 

8. Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката 
организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима, не 
буде мањи од прописане социјалне дистанце од два метра. У супротном обезбедити физичке 
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баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова, 
у висини која је изнад висине глава гостију који седе.

9. Појачати хигијенске мере у целом објекту. Прање обављати средствима која се редовно 
користе уз чешћу примену мера дезинфекције простора, површина и предмета, посебно оних 
који се често додирују (кваке, пултови, ручке ормарића, судопере, столови, столице, прекидачи 
за светло, славине, кључеви и сл.). Повремено обавити и дезинфекцију приступних прилаза 
објекту. Сто и столице након одласка госта обавезно дезинфиковати.

10. Избацити из употребе послуживање гостију кечапом, сенфом, сосевима, уљима, 
сланицима, шећером, чајевима и сличним из посуда за заједничку употребу, као и 
самоуслуживање прибора из заједничких гондола.

11. Користити папирне меније за једнократну употребу који се бацају после сваког госта 
или евентуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају 
дезинфиковати после сваког госта. Може се користити и истицање менија на површинама 
видљивим гостима како би се смањио контакт са могућим контаминираним површинама.

12. Контролисати поступак прања посуђа - обавезно машинско прање или, ако за то нема 
услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским 
дезинфекционим средством.

13. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у 
складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и 
неопходно контактно време. Строго водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у 
контакт са храном.

14. Приликом припреме хране потребно је придржавати се уобичајених принципа добре 
хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних 
ризика за све болести преносиве храном.

15. Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија и то:

• На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној 
дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне 
просторије поставити дозер са дезинфекционим средством.

• Контролисати улазак посетилаца у санитарне просторије - улазак дозвољен само по 
једној особи;

• Приликом уласка, особа мора имати маску;

• На улазу и приликом изласка особа мора извршити дезинфекцију руку;

• У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и 
једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са 
дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени 
дезинфицијенс) - у складу са могућностима препоручују су бесконтакгни дозери;

• Више пута у току дана (минимално на сваких 30 минута рада), спровести чишћење и 
дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт.

16. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекгу и башти -
употребљених маски, рукавица и другог отпада - кеса у канти са педалом за ножно отварање. 
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за 
управљање медицинским отпадом, уз прописане мере заштите.
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баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова, 
у висини која је изнад висине глава гостију који седе.

9. Појачати хигијенске мере у целом објекту. Прање обављати средствима која се редовно 
користе уз чешћу примену мера дезинфекције простора, површина и предмета, посебно оних 
који се често додирују (кваке, пултови, ручке ормарића, судопере, столови, столице, прекидачи 
за светло, славине, кључеви и сл.). Повремено обавити и дезинфекцију приступних прилаза 
објекту. Сто и столице након одласка госта обавезно дезинфиковати.

10. Избацити из употребе послуживање гостију кечапом, сенфом, сосевима, уљима, 
сланицима, шећером, чајевима и сличним из посуда за заједничку употребу, као и 
самоуслуживање прибора из заједничких гондола.

11. Користити папирне меније за једнократну употребу који се бацају после сваког госта 
или евентуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају 
дезинфиковати после сваког госта. Може се користити и истицање менија на површинама 
видљивим гостима како би се смањио контакт са могућим контаминираним површинама.

12. Контролисати поступак прања посуђа - обавезно машинско прање или, ако за то нема 
услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским 
дезинфекционим средством.

13. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у 
складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и 
неопходно контактно време. Строго водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у 
контакт са храном.

14. Приликом припреме хране потребно је придржавати се уобичајених принципа добре 
хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних 
ризика за све болести преносиве храном.

15. Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија и то:

• На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној 
дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне 
просторије поставити дозер са дезинфекционим средством.

• Контролисати улазак посетилаца у санитарне просторије - улазак дозвољен само по 
једној особи;

• Приликом уласка, особа мора имати маску;

• На улазу и приликом изласка особа мора извршити дезинфекцију руку;

• У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и 
једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са 
дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени 
дезинфицијенс) - у складу са могућностима препоручују су бесконтакгни дозери;

• Више пута у току дана (минимално на сваких 30 минута рада), спровести чишћење и 
дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт.

16. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекгу и башти -
употребљених маски, рукавица и другог отпада - кеса у канти са педалом за ножно отварање. 
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за 
управљање медицинским отпадом, уз прописане мере заштите.

17. Угоститељске објекте редовно проветравати, у складу са временским приликама,
природним путем (отварањем прозора). Не користити вештачку вентилацију затвореног 
централизованог типа, као и климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему 
(систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу 
клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом).

18. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате 
услуга од послова услуживања хране (запослени који послужује храну и пиће не  може да 
обавља наплату услуге).

19. У поступку наплате услуга фаворизовати бесконтактно плаћање картицама (корисник 
прислања картицу аутомату за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Ако 
се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку/рукавица након сваке наплате, а 
пре било које друге радње.

20. За кориснике услуге по типу поруџбине (шалтерско издавање, киосци) уколико је 
могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа -
послове обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног 
дистанцирања. Обавезна је дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке 
појединачне радње (након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то 
ради иста особа).

У складу са могућностима, поставити преграде/заштиту између запослених и корисника, од 
плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати. У складу са 
могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло 
стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце - одржавања растојања између клијената 
од најмање два метра док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. 
видљиво означавање линијама на асфалту).

21. На видним местима поставити обавештење са мерама превенције (одржавање 
растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекције руку, уз препоруку 
кратког задржавања).

22. На спољној страни пултова доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са 
распршивачем са дезинфекционим средством.

Достава хране и пића – кетеринг

1. Запослени је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице (пожељно и визир).

2. Обавезно најавити долазак (телефоном или јављањем на интерфон).

3. Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијента.

4. Након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица.

5. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће 
(препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”).

Лична хигијена запослених

1. Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, 
најмање 20 секунди, обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или 
конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са 
површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта 
са гостима или корисницима услуга и др. Након прања, дезинфиковати руке (препоручују се 
дезинфицијенси на бази минимун 70 одсто алкохола).
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2. Избегавати додиривање очију, уста и носа.

Послодавац у обавези да обавести запослене

1. Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања у случају појаве симптома 
респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског 
јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у скпаду са 
званичним препорукама (јављања у Covic-19 амбуланти);

2. Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, рукавице, а у 
случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од два метра, и визир);

3. Поштовања социјалне дистанце - удаљеност од два метра у складу са могућностима 
током свих процеса рада, али и током пауза;

4. Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку;

5. Спровођења мера појачане опште хигијене - чешће прање и дезинфекција простора, 
површина, опреме;

6. Редовног проветравања простора.

Послодавац прати здравствено стање запослених

1. Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (путем 
бесконтактног мерења телесне температуре или праћењем појаве симптома болести).

2. Одмах врши удаљење са радног места запослене код којих су се испољили симптоми 
болести - повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне 
болести.

3. Простор у коме је боравила таква особа проветрити, детаљно дезинфиковати све 
површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са 
упутством произвођача, уз обавезно коришћење комплетне личне заштитне опреме.

4. Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од два метра 
растојања) са особом код које је потврђена Covid-19 инфекција се сматрају изложеним и даљи 
поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција и санитарне 
иснпекције

5. Организовати чешће, краће, паузе за одмор запослених за време рада, обзиром на 
обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, 
што додатно замара и оптерећује запослене.

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Кризног штаба РС и Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката, 
прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр. 87-102/2020
У Зајечару, 05.05.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
                Бошко Ничић, с.р.
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2. Избегавати додиривање очију, уста и носа.

Послодавац у обавези да обавести запослене

1. Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања у случају појаве симптома 
респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског 
јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у скпаду са 
званичним препорукама (јављања у Covic-19 амбуланти);

2. Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, рукавице, а у 
случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од два метра, и визир);

3. Поштовања социјалне дистанце - удаљеност од два метра у складу са могућностима 
током свих процеса рада, али и током пауза;

4. Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку;

5. Спровођења мера појачане опште хигијене - чешће прање и дезинфекција простора, 
површина, опреме;

6. Редовног проветравања простора.

Послодавац прати здравствено стање запослених

1. Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (путем 
бесконтактног мерења телесне температуре или праћењем појаве симптома болести).

2. Одмах врши удаљење са радног места запослене код којих су се испољили симптоми 
болести - повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне 
болести.

3. Простор у коме је боравила таква особа проветрити, детаљно дезинфиковати све 
површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са 
упутством произвођача, уз обавезно коришћење комплетне личне заштитне опреме.

4. Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од два метра 
растојања) са особом код које је потврђена Covid-19 инфекција се сматрају изложеним и даљи 
поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција и санитарне 
иснпекције

5. Организовати чешће, краће, паузе за одмор запослених за време рада, обзиром на 
обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, 
што додатно замара и оптерећује запослене.

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Кризног штаба РС и Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката, 
прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр. 87-102/2020
У Зајечару, 05.05.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
                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 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К 
са инструкцијама за организовање јавног превоза 

на територији града Зајечара

Јавни превоз на територији града Зајечара почиње да се обавља условно од 
08.05.2020.године, односно од дана када пристигну резултати свих тестираних возача и 
контролора (комуналних милицајаца).

Рад јавног градског, приградског и локалног превоза путника (у даљем тексту: јавни превоз) 
ће се организовати фазно, у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно на тај начин што 
ће се услуге јавног градског и приградског превоза пружати према следећим приоритетима: 

- прва фаза: запослена лица која имају потврду послодавца о радном ангажовању

- друга фаза: студенти и ђаци,

- трећа фаза: незапослени, остала лица (укључујући и пензионере млађе од 65 година),

- четврта фаза: лица старија од 65 година.

Прва фаза превоза (превоз радно ангажованих запослених лица) почиње да се обавља 
условно од 08.05.2020.г.односно од дана када пристигну резултати свих тестираних возача и 
контролора (комуналних милицајаца)

Друга фаза превоза (студенти и ђаци) почиње да се обавља даном отпочињања рада 
факултета, средњих и основних школа.  

Почетак обављања превоза за трећу и четврту фазу превоза биће накнадно одређен одлуком 
Штаба за ванредне ситуације на основу препорука Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

Возачи јавног превоза морају обавезно носити, на прописани начин, личну заштитну опрему 
(маску и рукавице) док управљају возилом.

Остала службена лица која се налазе у возилу (редари, кондуктери и контролори) морају 
обавезно носити, на прописани начин, личну заштитну опрему (маску и рукавице и по 
могућности и заштитне визире).

Возачка кабина мора бити одељена физичком баријером од путничког дела возила (пластична 
или друга погодна провидна преграда).

Услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитну опрему — маску и 
рукавице, тј. неће бити дозвољен улаз путницима који на правилан начин не користе заштитну 
маску (преко уста н носа) и рукавице.

Улазак путника у возило је могућ само на једним вратима (предњим или задњим), с тим што 
се возило мора видљиво обележити са спољашње и унутрашње стране на којим вратима је 
улаз, а на којим излаз путника из возила.

У унутрашњости возила мора бити јасно обележен правац кретања путника (од улаза ка 
излазу).
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На улазним вратима возила мора стајати један запослени код превозника (вв. редар) који ће 
водити рачуна да ли путници улазе правилно носећи личну заштитну опрему, давати упутства 
о понашању током вожње, вршити проверу валидације возних исправа, вршити друге радње 
како би се обезбедила сигурност путника и возача.

Седишта морају бити видљиво обележена са успоствљеним размаком који омогућава 
одговарајућу физичку дистанцу између путника (на дуплим седиштима само један путник и сл. 
– физичка дистанца у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила 
јавног градског и приградског превоза).

Места за стајање у возилу морају бити видљиво обележена на тај начин да се поштује 
одговарајућа физичка дистанца, у складу са могућностима, односно расположивим 
капацитетима возила јавног градског и приградског превоза.

Возило се обавезно мора појачано дезинфиковати, пре првог поласка или након повратка у 
аутобазу по завршетку рада, а по могућству возило треба дезинфиковати и у току радног дана. 
Посебну пажњу треба обратити на возачку кабину и рукохвате, валидаторе и друге предмете 
који се често додирују.

Пре и после сваке појединачне вожње, возило се мора проветрити природном вентилацијом, 
отварањем свих прозора и врата на возилу. Уколико временске прилике дозвољавају, 
препоручује се да прозори буду отворени и у току вожње. Не користити централизовани начин 
климатизације. У случају да су прозори блокирани, превозник је дужан да их одблокира.

На стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу (улазак један по 
један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника из 
возила и др.), као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда 
којим се обезбеђује физичка дистанца.

У складу са могућностима превозника, потребно је анагажовање што већег броја возила, а у 
циљу што редовнијег одвијања јавног превоза.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.87-103/2020 КОМАНДАНТ ШТАБА
У Зајечару, 05.05.2020. године              Бошко Ничић, с.р.
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На улазним вратима возила мора стајати један запослени код превозника (вв. редар) који ће 
водити рачуна да ли путници улазе правилно носећи личну заштитну опрему, давати упутства 
о понашању током вожње, вршити проверу валидације возних исправа, вршити друге радње 
како би се обезбедила сигурност путника и возача.

Седишта морају бити видљиво обележена са успоствљеним размаком који омогућава 
одговарајућу физичку дистанцу између путника (на дуплим седиштима само један путник и сл. 
– физичка дистанца у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила 
јавног градског и приградског превоза).

Места за стајање у возилу морају бити видљиво обележена на тај начин да се поштује 
одговарајућа физичка дистанца, у складу са могућностима, односно расположивим 
капацитетима возила јавног градског и приградског превоза.

Возило се обавезно мора појачано дезинфиковати, пре првог поласка или након повратка у 
аутобазу по завршетку рада, а по могућству возило треба дезинфиковати и у току радног дана. 
Посебну пажњу треба обратити на возачку кабину и рукохвате, валидаторе и друге предмете 
који се често додирују.

Пре и после сваке појединачне вожње, возило се мора проветрити природном вентилацијом, 
отварањем свих прозора и врата на возилу. Уколико временске прилике дозвољавају, 
препоручује се да прозори буду отворени и у току вожње. Не користити централизовани начин 
климатизације. У случају да су прозори блокирани, превозник је дужан да их одблокира.

На стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу (улазак један по 
један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника из 
возила и др.), као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда 
којим се обезбеђује физичка дистанца.

У складу са могућностима превозника, потребно је анагажовање што већег броја возила, а у 
циљу што редовнијег одвијања јавног превоза.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.87-103/2020 КОМАНДАНТ ШТАБА
У Зајечару, 05.05.2020. године              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 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К 
са инструкцијама за рад  установе за децу „Ђулићи“ (дечијих вртића)

на територији града Зајечара

Установа за децу „Ђулићи“ (дечији вртићи) на територији града Зајечара почеће са радом 
условно од 11.05.2020.г., односно од дана када пристигну резултати свих тестираних радника ове 
установе радно ангажованих као и када установа испуни све препоруке Завода за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар, а које се односе на припремне радње пре пријема деце. 

У првој фази биће отворени следћи објети установе за децу „Ђулићи“ :

- „Ђурђевак“ (насеље „Краљевица“);

- „Маслачак“ (насеље „Котлујевац“ / „Кључ III);

- „Свитац“ (насеље „Попова плажа“);

- „Здравац“ у ул.Косте Чауша

- „Љиљан“ у ул.Омладинској (код Шумске секције).

Сви родитељи морају, ако желе да користе услуге Установе, од свог послодавца прибавити 
потврду да је њихово радно ангажовање неопходно као и потврду педијатра да је дете здраво и 
да може у вртић. 

Пре пријема деце у вртић обавезно је обавити следеће припремне радње: 

• Пре почетка рада, потребно је провести прање, чишћење и дезинфекцију простора, 
прибора и опреме, као и проветравање просторија.

• Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средства и прибора за чишћење 
и дезинфекцију.

• На улазу у објекат поставити дезобаријере у ширини да се исте не могу заобилазити.

• Увести обавезно прање или дезинфекцију руку приликом уласка у објекат, као и прање 
руку деце при пријему у установу.

• Пријем деце обављати у складу са важећом процедуром поновног доласка детета након 
дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра.

• Приликом доласка/одласка деце успоставити процедуру контролисаног уласка како се не 
би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра, у складу са 
могућностима, организовање прихвата деце испред објекта (на улазу), у унапред договореним 
интервалима. Родитељи деце треба да носе маску и рукавице при доласку.

• Едуковати родитеље о важности остајања код куће деце са симптомима болести –
респираторне, цревне инфекције, повишена температура и сл. или са сумњом на почетак болести 
(умор, губитак апетита и сл.)
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• Едуковати запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања и стања деце и 
придржавања поступка у складу са препорукама везаним за превенцију појаве болести Covid-19 
(укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћења личне заштитне опреме). Запослене 
код којих су се испољили симптоми болести, одмах удаљити са радног места.

Приликом пријема деце Установа је обавезна да предузме следеће мере: 

• Спроводити строгу тријажу деце при пријему у објекат. Особа која обавља тријажу треба да пре 
прегледа и након сваког прегледа уколико је имала контакт са дететом опере руке топлом водом 
и сапуном, као и да користи личну заштитну опрему – маску, рукавице, визир, радну униформу. 
Обавезно је мерење телесне температуре бесконтактним топломером при доласку детета –
обрисати га након сваког мерења алкохолном марамицом или дезифицијенсом. При свакој сумњи 
на постојање респираторне болести, дете не примати у колектив.

• Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће дезинфекције простора, 
површина и предмета, укључујући играчке, површине и предмете који се често додирују 
(прекидачи за светло, кључеви, ручке ормарића, судопера, столови, столице, објекти за играње у 
дворишту и сл.)

• Обезбедити да деца за столовима седе на удаљености од 2 метра.

• Не мешати групе и васпитаче, у складу са препоруком социјалног дистанцирања. Боравак деце 
организовати тако да се међусобни контакт различитих васпитних група деце (смештених у 
одвојеним просторијама) максимално избегне, у складу са могућностима: одвојено време за игру 
уз организовање игара у истим мањим групама – боравак на отвореном, примене хигијенских 
мера пре оброка, током служења оброка и сл.

• Не дозволити да деца међу собом деле храну или напитке.

• Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати, посебно мекане играчке. Не мешати 
играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Успоставити јасну 
процедуру за прање, дезинфекцију и одлагање чистих и „прљавих“ – коришћених играчака како 
би се спречило њихово укрштање. Прање и чишћење играчака обављати ван домашаја деце.

• Појачати хигијенске мере приликом прања, умивања, храњења, држања деце у наручју.

• Увести чешће прање руку деце, а обавезно након кијања, кашљања, плача, пре и после 
конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању руку детету, особље мора након тога 
опрати своје руке.

• Увести обавезан надзор при прању руку деце.
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мера пре оброка, током служења оброка и сл.

• Не дозволити да деца међу собом деле храну или напитке.

• Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати, посебно мекане играчке. Не мешати 
играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Успоставити јасну 
процедуру за прање, дезинфекцију и одлагање чистих и „прљавих“ – коришћених играчака како 
би се спречило њихово укрштање. Прање и чишћење играчака обављати ван домашаја деце.

• Појачати хигијенске мере приликом прања, умивања, храњења, држања деце у наручју.

• Увести чешће прање руку деце, а обавезно након кијања, кашљања, плача, пре и после 
конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању руку детету, особље мора након тога 
опрати своје руке.

• Увести обавезан надзор при прању руку деце.

• Током мењања пелена у млађим групама, строго поштовати процедуру одржавања хигијене руку 
пре и након замене и одлагања пелена. Након замене пелена, обавити и прање руку детета, као 
и прања и дезинфекцију површина и завршног прања руку након спроведене процедуре.

• Користити средства за прање која се рутински користе.

• При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са 
упутством произвођача, везаном за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно 
време.

• Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван домашаја деце и не смеју 
се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло удисање евентуалних испарења.

• Редовно, у складу са временских приликама, природним путем – отварањем прозора, 
проветравати просторије, посебно просторије за боравак деце. Не користити вештачку 
вентилацију.

• Дневни одмор – спавање организовати тако да се деца на креветима позиционирају по принципу 
„ноге – глава“ уз препоручену раздаљину од 2 метра. Обезбедити појединачне кревете и 
постељину за свако дете и строго водити рачуна да се не мешају.

• Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране морају носити маске и рукавице и спроводити 
мере појачане личне хигијене, посебно учесталог прања руку и мере појачане опште хигијене.

• Приликом припреме хране потребно је строго се придржавати принципа добре хигијенске праксе
у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести 
преносиве храном, посебно значајне у условима организоване колективне исхране.

• Спроводити појачане едукативне активности са децом, са циљем лакшег разумевања и усвајања 
нових правила поступања о важности: а) честог и правилног прања руку (минимум 20 секунди –
нпр.уз неку песмицу), б) кашљања и кијања у подлактицу, в) социјалног дистанцирања које треба 
осмислити кроз игру деце – разместити их да седе на удаљености једни од других – нпр. да 
вежбају да рашире руке и „машу крилима“ тако да се не додирују, г) избегавање додиривања лица.

• На видним местима поставити едукативне постере са препорукама о превентивним активностима.
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• Контролисати разлоге одсуства деце, контактирати родитеље а по потреби и педијатра надлежног 
Дома здравља.

• Не спроводити организоване групне активности у објекту (приредбе и сл.), као ни организоване 
посете местима где се очекује окупљање већег броја људи (биоскопи, позоришта и сл.), излете, 
екскурзије итд.

• Код наменских возила за транспорт хране неопходно је спровести појачану дезинфекцију. У том 
смислу потребно је да возач носи маску која прекрива нос и уста или визир, рукавице и појачати 
мере личне хигијене возача као и обавезну дезинфекцију унутрашњости возила (возачка кабина, 
рукодржачи, седишта итд.)

Уколико дође до сумње или постојања симптома Цовид-19 код деце потребно 
предузети следеће:

• Обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома болести детета током боравка у 
објекту

• Код сваке промене здравственог стања, дете изоловати у собу за изолацију, одмах обавестити 
родитеље/старатеље и, у најкраћем року, дете упутити лекару. Уколико се врши мерење телесне 
температуре обичним топломером (препоручено само код деце код које се сумња на повишену 
температуру), обавезна је дезинфекција топломера након мерења, као и хигијена руку.

• Проверити здравствено стање остале деце која бораве у колективу и сваки сумњив случај 
изоловати.

• У случају потврде Ковид-19 инфекције, простор у коме је особа боравила не користити. Отворити 
спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења простора сачекати бар 24 
сата. Детаљно опрати и дезинфиковати простор, површине, прибор, опрему и др. наменским 
дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне 
заштитне опреме.

Закључак објавити у Службеном листу града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II бр.87-104/2020
У Зајечару, 05.05.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
      Бошко Ничић, с.р.
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