
Г Р А Д    П И Р О Т

Република Србија
Град Пирот
Градски штаб за ванредне ситуације
II бр. 8-134/2020.
27.04.2020. године
П и р о т

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и упрвљању ванредним
ситуацијама (,,Сл. гласник РС‘‘, бр. 87/2018), члана 17. став 1. и 2. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС‘‘, 98/2010) и члана 8. став 2. Пословника о раду
Градског штаба за ванредне ситуације, Градски штаб за ванредне ситуације града Пирота, у складу са
Уредбом о мерама за време ванредног стања (,,Сл. гласник РС‘‘, бр.31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20,
47/20,  49/20,  53/20,  56/20,  57/20,  58/20  и 60/20),  на  телефонској  седници дана  27.04.2020.  године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I
Престаје да важи Наредба  Градског штаба за  ванредне ситуације града Пирота II бр. 8-2/2020.

од 16.03.2020. године у делу забране рада теретана и фитнес клубова  на територији града Пирота.
Теретане и фитнес клубови  на територији града Пирота, сагласно Уредби Владе Републике

Србије о мерама за врема ванредног стања (,,Сл. гласник РС‘‘, бр.31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20,
47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20) почев од 27.04.2020. године настављају са радом  уз
обавезно  поштовање  Инструкција  за  рад  теретана  и  фитнес  клубова  у  примени  мера
превенција, спречавања ширења и смањења ризика болести Covid – 19 у области рекреативног
спорта који је  донео  Кризни штаб за  сузбијање заразнe болести  Covid –  19  на  седници од
24.04.2020. године.

II
Престаје да важи Наредба  Градског штаба за  ванредне ситуације града Пирота II бр. 8-6/2020.

од  18.03.2020.  године  у  делу  забране  рада  козмезичких  и  фризерских  салона  и  објеката  за
приређивање игара на срећу (кладионице и сл.) на територији града Пирота.

Козметички и  фризерски салони и објекти за приређивање игара на срећу, сагласно Уредби
Владе Републике Србије о мерама за врема ванредног стања (,,Сл. гласник РС‘‘, бр.31/20, 36/20, 38/20,
39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20) настављају са радом почев од 27.04.2020.
године уз обавезно поштовање Инструкција за рад козметичких и  фризерски салона у примени
мера  превенције,  спречавања  ширења  и  смањења ризика  болести  Covid –  19  коју  је  донео
Кризни  штаб  за  сузбијање  заразнe болести   Covid –  19  на  седници  од  24.04.2020.  године  и
поштовања Oдлуке Владе Републике Србије о ограничењу организовања игара на срећу (,,Сл.
гласник РС‘‘, бр.60/20). 

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном листу града

Ниша.

                                                                                                К о м а н д а н т 
                                                                           Градског штаба за ванредне ситуације
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