
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 70/20), Штаб за ванредне 
ситуације града Зајечара je на седници одржаној 21.03.2021. године, донео  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 

 I  Од понедељка 22. марта 2021. године, забрањује се рад свим објектима који 
пружају услуге у области угоститељства (ресторани, кафићи, ноћни клубови, барови и сл.) и 
тржним центрима. 
 
   Сви објекти продаје хране и установе културе (биоскопи, позоришта, галерије и 
библиотеке) могу да раде до 21 час а сви остали објекти до 20 часова, по следећим 
условима: 
 
- сви објекти који буду отворени морају обезбедити поштовање мере од минимум 9 
квадратних метара по особи или посетиоцу, изузетак су фитнес клубови, спа центри, 
теретане и слично где мора бити обезбеђено 16 квадратних метара по особи 
 
- угоститељским објектима дозвољена је шалтерска продаја хране и пића као и да се 
достава може вршити 24 сата дневно. 
 
 Вршиће се појачана контрола од стране комуналне инспекције, комуналне милиције и 
санитарне инспекције свих објеката којима није забрањен рад. 
 
 II Овај Закључак ступа на снагу одмах по доношењу. 
 
 III За време важења овог Закључка не примењују се одредбе Наредбе Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20) која прописује 
ограничење радног времена објектима из става I овог Закључка на другачији начин. 
 
 
 IV Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
II број: 87-  22/2021 
 
У Зајечару, 21.03.2021. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

КОМАНДАНТ 
       Бошко Ничић, с.р. 
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