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ВЛ А Д А
3896

На основу члана 53а тачка г) Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 
136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 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 изменама и 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, 122/20, 126/20, 138/20 и 141/20) у 
члану 3. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у периоду од 30. но-
вембра 2020. године, најкасније до почетка зимског распуста за школ-
ску 2020/2021. годину, извођење наставе за ученике од 5. до 8. разреда 
основне школе и за ученике средње школе, врши се извођењем наста-
ве на даљину, с тим да се наставницима и ученицима може омогући-
ти несметано оцењивање и закључивање оцена, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера, у просторијама основних и средњих школа.

Зимски распуст из претходног става, сагласно прописима ко-
јима се уређује школски календар, почиње 21. децембра 2020. го-
дине и завршава се 15. јануара 2021. године и важи за све ученике 
основних и средњих школа на територији Републике Србије.”

Члан 2.
У члану 9в речи: „1. децембром 2020. године” замењују се 

речима: „15. децембром 2020. године”.

Члан 3.
У члану 9г речи: „3. децембром 2020. године” замењују се 

речима: „15. децембром 2020. године”.

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња, а примењује се од 30. новембра 2020. године.

05 број 53-9654/2020
У Београду, 26. новембра 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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