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 22. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА
БРОЈ 3 / 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) Забрањује се рад свих објеката и локала унутар тржних центара изузев самопослуга,
продавница хране и апотека.
Забрањује се боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.
Забрана јавног окупљања у затвореном простору пооштрена је тако да у затвореном простору не
може боравити више од 5 особа.
Трговинске радње, самопослуге, апотеке и слично не сматрају се јавним окупљањем у
затвореном простору.
б ) Рад угоститељских објеката организовати у складу са донетом Одлуком о посебним мерама
пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића. То не
подразумева затварање угоститељских објеката, већ се угоститељима забрањује да своју
делатност врше тако што би корисници услуга купљену храну и пиће конзумирали у самом
објекту или у башти угоститељског објекта.
То значи да грађанин може да купи храну и пиће „за понети“, а не може да купљену храну и
пиће конзумира за столом или шанком у самом угоститељском објекту или у башти
угоститељског објекта.
Уколико угоститељ жели да врши своју делатност за време трајања ванредног стања, неопходно
је да успостави доставну службу која би испоручивала храну и пиће за понети или да организује
шалтер преко кога би се продавала храна и пиће без уласка у сам угоститељски објекат. При
томе радници у угоститељском објекту морају да буду опремљени одговарајућом хигијенскотехничком опремом за спречавање ширења заразне болести.
Стога се ова одлука не односи само на ресторане и кафиће, већ и друге предузетнике
(кладионице, аутоперионице, играонице…) који су омогућавали корисницима својих услуга да за
столом или шанком конзумирају храну и пиће коју било купују или добијају бесплатно.
в) У складу с претходном одредбом, ограничава се радно време свих угоститељских објеката од
08.00 до 16.00 часова.
г) Одељењу комуналне милиције и инспекцијских послова издаје се наредба за појачани надзор
над свим објектима затвореног типа, у складу с одредбом а) и одлуком Владе Републике Србије
од 21. марта;

д) Обуставља се јавни градски и приградски саобраћај, осим за потребе привреде а у складу са
предлозима које ће доставити Градско веће града Зрењанина, а такси превоз се одвија у складу с
оредбама одлуке Владе Републике Србије.
ђ) 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 07.0016.00 часова, свакодневно.
е) У свим месним заједницама продужени рад и дежурства одвијају се у периоду од 07.00 - 15.00
часова, свакодневно.

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