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На  основу  члана  43.  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управљању
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,бр.87/2018),  члана 25.став1.тачка 40. Статута
града Пирота ( „Сл.лист града Ниша,“бр.20/2019 ),и члана 9.став 1. тачка 2.Пословника  о
раду Градског штаба за ванредне ситуације Пирот,  Штаб за ванредне ситуације града
Пирота, на телефонској седници одржаној дана, 26.августа 2021. године доноси, следећу

Н А Р Е Д Б У

I.

Штаб за ванредне ситуације града Пирота, одобрава  одржавање манифестације
“Традиционална  литијска  шетња“,  поводом  славе  Града  Пирота  „Успенија  Пресвете
Богородице“  на  отвореном  простору   дана  28.августа  2021.године,  трасом  од  храма
Саборне цркве улицом Саве Немањића, Кнеза Лазара, Николе Пашића, преко „Големог
моста“,улицом  Књаза  Милоша  и  Српских  владара,  до  зграде  Градске  управе  града
Пирота, са почетком у 11 часова до 12.30 часова, уз поштовање свих прописаних мера за
спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 донетих од стране Владе Републике
Србије  и  министарства   здравља  а  на  предлог  кризног  штаба  за  сузбијање  болести
COVID 19. 

II.

Приликом литијске шетње дозвољено је највише до 500 учесника.
Растојање између лица мора бити најмање 2 m, односно на свака 4 m2 може бити 
присутно једно лице. 
Препорука је ношење заштитиних маски од стране самих учесника у литијској

шетњи.

III.           

Налаже  се  Градској  управи  града  Пирота,  као  организатору  манифестације  да
примени све донете наредбе Штаба за ванредне ситуације града Пирота ради спречавања
и сузбијања заразне болести  COVID 19 током литијске шетње од храма Саборне цркве
до седишта Градске управе града Пирота.



Налаже  се  Градској  управи  града  Пирота,  као  организатору  манифестације
прославе славе Града Пирота да за учеснике  обезбеди заштитне маске и средства за
дезинфекцију.

IV.

О спровођењу законом прописаних мера заштите током одржавања манифестације
прославе Славе Града Пирота, стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други
законом надлежни органи, и Агенција за обезбеђење  Armada Security  из Пирота коју је
Градска управа града Пирота ангажовала током одржавања манифестације.

Контрола поштовања мера вршиће се током манифестације, а свако непоштовање и
кршење прописаних мера заштите повлачи одговорност физичког и правног лица као
организатора наведене манифестације.

V.

Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници
Града Пирота.

Командант Штаба 
_______________
мр Владан Васић 


