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М И Н И С ТА Р С Т ВА
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На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20,
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,
Министар здравља доноси

НАРЕДБУ
о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације
током трајања заразне болести COVID-19
1. У Наредби о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 33/21, 36/21 и 38/21) тачка 2. мења се и гласи:
„2. Почев од 7. маја 2021. године године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.
У затвореном делу угоститељског обекта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после
18.00 часова,
– укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености, и
– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под
корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.
У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
– за столом не може седети више од пет особа,
– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу
мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера)
између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после
18.00 часова.”
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 500-01-00130/1/2021-26
У Београду, 6. маја 2021. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4. став 4. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21), на предлог Института за јавно здравље
„Милан Јовановић Батут”,
Министар здравља доноси

УПУТСТВО
о измени Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава
захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
1. У Упутству о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 158/20, 2/21, 4/21, 7/21, 29/21, 32/21 и 44/21), у тачки 7. став 3. подтачка 9.
мења се и гласи
„9) на држављане Републике Србије и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који су потпуно вакцинисани (вакцинисани са две дозе, односно са једном дозом – акo су вакцинисани са AstraZeneca
COVID-19 vaccine) који о томе поседују потврду издату од стране надлежне здравствене установе, односно органа државе у којој се лице
вакцинисало.”
2. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-519/2020-08
У Београду, 6. маја 2021. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

