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На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и су-
збијање 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

Н А Р Е Д Б У

о изменама и допунама 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 ограничењи-
ма за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 33/21) у 
тачки 2. подтачка 1) додаје се став 2. који гласи:

„Под условима прописаним у ставу 1. ове подтачке у једини-
цама локалне самоуправе Нова Варош, Нови Пазар, Прибој, При-
јепоље, Сјеница и Тутин у периоду од 13. априла 2021. године до 
13. маја 2021. године, угоститељски објекти који имају отворени
део објекта (башту) могу пружати угоститељске услуге само на 
отвореном делу објекта  – најкасније до 23.30 часова.”

Подтачка 2. брише се.
2. После тачке 2. додаје се тачка 2а која гласи:
„2а Почев од 12. априла 2021. године у радном времену сва-

ког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити затворени или отворе-
ни трговински центри и слични објекти у којима се обавља делат-
ност у области трговине на мало (у даљем тексту: објекат), осим 

 – корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона ре-
дар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане 
речи: корона редар); 

 – корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу
ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у 
објекту све време боравка; 

 – уколико корона редар примети да неко лице не носи маску,
без одлагања ће обавестити то лице да напусти објекат са упозоре-
њем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице 
одбије да напусти објеката без одлагања ће о томе обавестити на-
длежне инспекцијске службе.

Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа 
услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно 
пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера 
утврђених Уредбом 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), дужан је 
да обезбеди следеће: 

 – на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна повр-
шина радње и број лица која могу бити присутна;

 – уколико радња има више улаза и излаза, морају се одредити
и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;

 – у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије
кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или 
окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни прав-
ци кретања од улаза до излаза;

 – испред каса или приликом другог чекања корисника у реду
мора уочиљивим ознакама бити видно обележно неопходно расто-
јање између корисника од минимум два метра; 

 – физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
 – запослени морају носити заштитну маску током рада, а на-

рочито током контакта са корисницима, као што су запослени који 
раде на касама, и сл.;

 – заједничке просторије и предмете које користе корисници
(тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезин-
фиковати раствором на бази 70% алкохола;

угоститељских објеката у затвореном простору, а који се налазе у 
склопу тог објекта и у којима се врши услуживање хране и пића 
седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја).

Управљач објекта дужан је да обезбеди да се испред шалтера 
за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица 
која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање 
два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија 
кретања до и од шалтера.

Управљач објекта, поред спровођења мера утврђених 
Уредбом 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), дужан је да обез-
беди следеће:

 – на улазу мора видно бити истакнута корисна површина це-
лог објекта, односно простора и број лица која могу бити присут-
на (под корисним површином подразумева се продајни део, одно-
сно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и 
обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

 – уколико објекат има више улаза и излаза, морају се одреди-
ти и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;

 – у објекту морају бити одређене и видљиво обележене ли-
није кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак 
или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни 
правци кретања од улаза до излаза;

 – на улазу у објекат морају се користити дезобаријере;
 – физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
 – запослени морају носити заштитну маску током рада, а на-

рочито током контакта са корисницима;
 – заједничке просторије и предмете које користе корисници

(тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), морају се на 
сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;

 – мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање
мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико 
објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је 
веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач цен-
тра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на 
сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази 
по један корона редар; 

 – мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање
мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико 
радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине 
је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице 
(предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, 
тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних 
метара налази по један корона редар;

 – корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона ре-
дар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане 
речи: корона редар); 

 – корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу но-
шења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка 
у радњи; 

 – уколико корона редар примети да неко лице не носи маску,
без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозоре-
њем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице 
одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити на-
длежне инспекцијске службе;

 – корона редар је дужан да упозори кориснике на неопход-
ност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.”

3. У досадашњој тачки 4. речи: „тач. 1. и 2.” замењују се „ре-
чима: „тач. 2. и 3.”.

4. Редни број: „2.” испред речи: „У радном времену” заме-
њује се рeдним бројем: „3.”, а досадашњи редни бројеви од 3 –6. 
замењују се редним бројевима 4 –7.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00130/1/2021-23
У Београду, 9. априла 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р. 
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