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ВЛ А Д А
3392

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) 
и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање  
заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне боле-

сти COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 
100/20, 109/20, 111/20, 120/20 и 122/20), у члану 7. после става 2. 
додају се ст. 3, 4. и 5, који гласе: 

„Правна лица и предузетници који обављају трговину на 
мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трго-
вина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пру-
жају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима 
се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата 
продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег 
затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица 
која не носе личне заштитне маске.

Правна лица и предузетници из става 3. овог члана дужни су 
да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, 
односно боравак лица без личних заштитних маски.

Правна лица и предузетници из става 3. овог члана дужна 
су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења 
личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и 
предузетника који имају до троје запослених.”

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 22. октобра 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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