
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС" бр. 28/20), члана 6.
став 1. тачка 5. Oдлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града
Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'', бр. 18/19), чл. 51. став 1. и 128. став 2. Статута града
Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Градоначелник града
Зрењанина дана 18. марта 2020. године, донео је

ОДЛУКУ О НЕОПХОДНИММЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА ИМАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА

БРОЈ 2 / 2020

1. За време трајања ванредног стања, проглашеног дана 15. марта 2020. године, на
територији града Зрењанина уводе се следеће мере, задаци и активности:

а) Препоручује се послодавцима да процес рада и даље организују тако да сви који то могу раде
од куће. Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују
све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничен број људи у просторији,
коришћење заштитних маски и сл);

б) Грађани: самоизолација – без окупљања, без посета, без излазака из куће без преке потребе.
Изузеци: када се иде у продавнице и апотеке, за шетање кућних љубимаца, бацање смећа.
Лицима старијим од 65 година забрањује се излазак из домова, за њих све неопходне радње
обављају млађи чланови породице и волонтери које ангажује Градски штаб за ванредне
ситуације;

в) Пооштравају се мере које се односе на ограничавање јавног окупљања на отвореном и у
затвореном простору. Окупљања су у оба случаја ограничена тако да дистанца између лица мора
бити најмање два метра, као и да на површини од четири квадратна метра не може бити више од
једног лица. Власници су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу
боравити истовремено унутар тог објекта. Из примене ове одлуке изузета су лица која због радне
обавезе и специфичног начина организације рада објективно не могу применити ову меру;

г) Ограничава се радно време свих угоститељских објеката од 08.00 до 19.00 часова. У
угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише оноликог броја
људи, прописаног претходном одредбом в);

д) Одељењу комуналне милиције и инспекцијских послова издаје се наредба за појачани надзор
над свим објектима затвореног типа, у складу с одредбом в) и одлуком Владе Републике Србије
од 17. марта;

ђ) Редукује се јавни градски и приградски саобраћај у дневном режиму, у складу с потребама
привреде и предлозима које ће доставити Градско веће града Зрењанина;

е) Радно време позивног, кол-центра у Градској управи, који пружа информације за помоћ
грађанима, евидентира њихове потребе и координира рад са месним заједницама, биће од 07.00-
19.30 часова, свакодневно;



ж) Помоћ грађанима и даље организовати путем: организације Црвеног крста, волонтера,
канцеларије за младе, добровољних ватрогасних друштава, јединица цивилне заштите опште
намене......

з) У свим месним заједницама организовати продужени рад и дежурства у периоду рада кол-
центра Градске управе;

и) Радно време градских пијаца биће од 06-17 часова;

ј) За спровођење одредби ове Одлуке ангажовати припаднике јединица Цивилне заштите опште
намене, у координацији са одељењем Комуналне милиције и одељењем инспекција Градске
управе града Зрењанина.

2. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Градском штабу за ванредне ситуације,
- свим субјектима цивилне заштите на територији Града.
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