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ВЛ А Д А
2857

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 изменама и допунама 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 и 109/20) члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа 

и непосредног рада установа предшколског васпитања и образо-
вања и ученичког и студентског стандарда, као и извођење пре-
давања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у 
просторијама високошколских установа врши се у складу са ин-
струкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја  и надлежног завода, односно института за јавно 
здравље.”

Члан 2.
Чланови 4. и 5. бришу се.

Члан 3.
У члану 6. додаје се став 3. који гласи:
„Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да 

објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од 21.00 
час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту 
неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 
21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 часа до 
06.00 часова наредног дана.”

Члан 4.
У члану 7. додаје се став 2. који гласи:
„Радно време продавница, трговинских центара и других ма-

лопродајних трговинских објеката ограничава се тако да ти објек-
ти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.”

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе одред-

бе Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од 
заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Слу-
жбени гласник РС”, број 98/20) које нису у складу са одредбама 
ове уредбе.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 53-6854/2020
У Београду, 27. августа 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити станов-

ништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
68/20) и члана 15. став 3. 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 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 74/12  – УС, 7/14, 44/14 и 30/18  – др. закон) на 
предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва 
од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Ми-
лан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици 
Србији на јавним местима у затвореном и отвореном 

простору

1. У Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на
јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени 
гласник РС”, број 100/20) у тачки 1. број: „10” замењује се бројем: 
„30”.

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/30/3/2020-01
У Београду, 28. августa 2020. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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