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 16. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА
1. За време трајања ванредног стања, проглашеног дана 15. марта 2020. године, на
територији града Зрењанина уводе се следеће мере, задаци и активности:
а) Увођење ванредног стања не значи да престаје рад у привреди, приватном и јавном
сектору. Препоручује се послодавцима да процес рада 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) Град Зрењанин позива све послодавце на својој територији да у максималној мери свим
својим запосленима омогуће рад од куће. Веома је важно да у овом тренутку покажемо
солидарност и због тога апелујемо на послодавце да се понашају одговорно и имају неопходно
разумевање за своје запослене. Ово се посебно односи на грађане чија деце престају да иду у
вртиће и школе. Све друге појединости ће бити прецизиране у допунским актима који ће бити
усвојени;
в) 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. Препорука за лица старија од 65 година да уопште не излазе напоље, а да за њих све
неопходне радње обављају млађи чланови породице;
г) Обим јавног саобраћаја у дневном режиму остаје исти као и до сада, редукује се у
ноћном режиму, уз дежурства у такси удружењима;
д) У потпуности се обуставља рад свих образовних институција, Предшколска установа
Зрењанин неће имати дежурних вртића;
ђ) Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и
осталих угоститељских објеката) од 8 до 20 часова. У угоститељским објектима током радног
времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише педесет лица, заједно са
особљем објеката.
е) Установе за социјалну заштиту затвориће дневне центре и клубове за одрасле и старије;
ж) Јавна установа “Спортски објекти” и Спортски савез град Зрењанина прекинуће са
радом свих спортских објеката на територији града;
з) Градска управа града Зрењанина, јавна предузећа и установе чије је оснивач Град, су
дужне да омогуће рад од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година,
запосленим у Градској управи;

и) Градски штаб за ванредне ситуације је дужан да хитно формира позивни, кол-центар с
циљем пружања информација за помоћ грађанима, као и координације рада са месним
заједницама. Задатак центра јеорганизовање помоћи најстаријим суграђанима у виду доношења
намириница и лекова на кућну адресу и организовања лекарске помоћи;
ј) Градски штаб за ванредне ситуације формираће дистрибутивни центар за сву неопходну
опрему и намирнице, током трајања ванредног стања;
к) Одељење комуналне милиције и Одељење инспекција спроводиће појачани надзор над
свим објектима затвореног типа који примају више од 50 особа, у складу са одлуком Владе
Републике Србије до 15. марта;
л) Градски штаб за ванредне ситуације наложиће свим месним заједницама на територији
Града да ангажују поверенике и заменике повереника цивилне заштите на пословима заштите и
спасавања;
љ) Помоћ грађанима организоваће се путем: организације Црвеног крста, волонтера,
добровољних ватрогасних друштава, јединица цивилне заштите опште намене и других
организација и субјеката;
м) У месним заједницама организоваће се продужени рад, дежурства и кол-центри;
н) Председници Скупштине станара су дужни да идентификују особе са посебним
потребама и исте податке доставе кол - центру;
н) У буџету Града Зрењанина обезбедиће се неопходна финансијска средства за набавку
средстава за дезинфекцију, хигијену, неопходних медицинских средстава, намирница за доставу
најстаријим суграђанима.
2. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Градском штабу за ванредне ситуације,
- свим субјектима цивилне заштите на територији Града.
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