
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 16.06.2021. године, донео  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 I Почев од 16.06.2021.г. дозвољава се рад трговинских, занатских и угоститељских 
објеката те се радно време објеката одређује према важећој Одлуци о распореду радног 
времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности („Сл.лист града 
Зајеачра“ бр.15/2014, 23/2014-др.одлука, 38/2014, 12/2015, 26/2015, 27/2015 – испр. 47/2015, 
9/2017- др.одлука, 20/2018, 22/2019 и 28/19)  која је била на снази пре почетка пандемије. 
 Дозвољава се емитовање музичког програма и то у угоститељским објектима на 
отвореном (баште, терасе и сличне просторе) до 24,00 часа радним данима и викендом а 
угоститељским објектима у затвореном простору до 24,00 радним данима а викендом до 01,00 
час, а сходно напред наведеној Одлуци о распореду радног времена обављања трговинске, 
угоститељске и занатске делатности.  
 Особље трговинских, занатских и угоститељских објеката дужно је да за време рада 
носи заштитну маску, док су потрошачи и гости угоститељских објеката дужни да носе 
заштитну маску приликом усласка и изласка из затвореног дела објекта као и да се 
придржавају свих прописаних епидемиолошких мера.  
 
 II Дозвољава се организовање прослава (матура, свадби, рођендана и сличних 
прослава) у затвореном простору до 50% попуњености капацитета објеката у затвореном 
простору објекта а на отвореном до 500 особа, уз поштовање свих прописаних 
епидемиолошких мера. 
  
 III Дозвољено је присуство публике на спортским утакмицама тако да у затвореном 
простору буде попуњено 30% капацитета а на отвореном 50% капацитета. 
 
 IV Овај Закључак ступа на снагу одмах по доношењу. 
 
 V 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. 
 
 VI Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара 
www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
II број: 87-37 /2021 
У Зајечару, 16.06.2021. године 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

КОМАНДАНТ 
Бошко Ничић, с.р. 
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