
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 03. априла 2020. године, донео је

ОДЛУКУ О НЕОПХОДНИММЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА ИМАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА

БРОЈ 6 / 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) Налаже се ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да, према израженим потребама и захтевима,
обавља дезинфекцију јавних простора и установа на територији Града Зрењанина, у складу с
предвиђеним мерама заштите од вируса Ковид-19 и на начин прописан од стране стручних
институција;

б) Рад локала, који могу да раде у складу са Одлуком Владе, који се налазе у Централној (Новој)
пијаци, ул. Булевар М.Миланковића бб у Зрењанину, одвија се суботом од 07.00 часова до
12.00 часова, када ће капије наведене пијаце бити отворене, а радним данима од 07.00 до 13.00
часова;

в) Одељењу комуналне милиције и инспекцијских послова издаје се наредба за појачани надзор
над свим објектима затвореног типа, у складу с одредбом б) и одлукама Владе Републике
Србије од 29. марта;

г) Радно време позивног, кол-центра у Градској управи, који пружа информације за помоћ
грађанима, евидентира њихове потребе и координира рад са месним заједницама суботом ће
бити од 07.00-12.00 часова, а недељом неће радити;

д) У свим месним заједницама продужени рад и дежурства одвијају се суботом у периоду од
07.00 - 12.00 часова, а недељом неће радити.

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