
Радно време продавница и пијаца за Васкршње и првомајске празнике
петак, 26 април 2019 10:00

Већина продавница и пијаца у Србији за Ускрс, 28. априла неће радити, а осталих
празничних дана њихово радно време биће скраћено.

  

  

Током ускршњих и првомајских празника радно време трговинских ланаца, тржних
центара, пијаца и пошта биће измењено.

  

Током празновања Васкрса, до 26. до 29. априла, дежураће 74 поште широм Србије, док
ће Главна пошта у Београду у Таковској 2, и поште на граничним и административним
прелазима радити без прекида.

  

У дане Међународног празника рада, 1. и 2. маја, радиће 48 дежурних пошта, али ће

 1 / 4



Радно време продавница и пијаца за Васкршње и првомајске празнике
петак, 26 април 2019 10:00

Главна пошта у Таковској и поште на граничним и административним прелазима радити
непромењено.

  

Продавнице "Лидл" на Велики петак радиће скраћено до 18 сати, у петак ће радити
нормално, док ће на Васкрс бити затворене. У понедељак ће радити нормално, док ће на
Празник рада, 1. маја радити скраћено, до 14 сати, а већ 2. маја уобичајено.

  

Све продавнице Идеа и Рода ће у петак и суботу радити уобичајено.

  

У недељу, 28. априла, биће отворена само продавница Идеа на Златибору, од 8 до 15х и
продавница Идеа на Копаонику која ће радити од 8 до 20х.

  

У среду, 1. маја, већина продавница Идеа ће бити отворена за потрошаче до 15х, а 2.
маја радиће уобичајено.

  

У среду и четвртак, Рода маркети радиће редовно.

  

Продавнице Делезе Србија (Макси, Shop&Go, Темпо) ће у петак, 26. априла радити до
18х, а следећег дана радиће уобичајено.

  

У недељу, 28. априла биће отворена само Макси продавница у Чајетини.

  

Одређени број Макси маркета неће радити 1. и 2. маја, а оне продавнице које буду
отворене радиће по редовном радном времену.

  

Тих дана ће Темпо маркети радити уобичајено, а продавнице Shop&Go биће затворене.
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Сви "Рода", "Идеа" и "Меркатор" хипермаркети у суботу, понедељак и уторак радиће
уобичајено, док ће у недељу бити затворени.

  

На Велики петак, 26. априла, продавнице компаније Лидл Србија биће отворене до 18х, а
у суботу, 27. априла и понедељак, 29. априла имаће уобичајено радно време. У среду, 1.
маја, продавнице Лидл радиће до 14х, а следећег дана уобичајено.

  

Радње Универекспорта ће у петак, суботу и понедељак радити по устаљеном радном
времену. По скраћеном радном времену, од 7.30 до 20.30х радиће у петак и суботу
продавнице Супер Веро и Џамбо (Јумбо), а од понедељак 29. априла имаће редовно
радно време.

  

Метро Кеш и Кери (Metro Cash&Carry) ће у петак, 26. априла, радити уобичајено, а у
среду, 1. маја неће радити.

  

Недеља, 28. април биће нерадан дан и за робну кућу Икеа, док ће осталим данима
радити редовно.

  

Тржни центри "Делта сити", "Ушће" и "Биг фешн" биће затворени на Васкрс, док ће на
Велики петак, радити до 18 сати.

  

У понедељак, 29. априла, као и за 1. и 2. мај радиће редовно, од 10 до 22 сата.

  

Зелене пијаце на Васкрс, у недељу, 28. априла, неће радити, осим пијаца "Земун",
"Душановац", "Баново брдо", "Беле воде", "Горња варош" и "Палилула", које ће радити од
6 до 13 сати.

  

У понедељак, 29. априла, све зелене пијаце ће радити скраћено, од 6 до 13 сати.
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Отворени тржни центар Нови Београд, популарни "Бувљак" неће радити 28. и 29.
априла, а осталих дана радиће у уобичајеном радном времену, од 8 до 20 сати.

  

Током празника, од петка до понедељка, од 26. до 29. априла, и у среду и четвртак,
"Паркинг сервис" неће контролисати и наплаћивати паркирање у зонираним деловима
града. Све јавне гараже, посебна и СМС паркиралишта биће непрекидно отворени за
време празника и радиће по уобичајеном систему наплате, као и Служба "паук".

  

(Бета, Танјуг)
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