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На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20,
93/20 и 94/20),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о одређивању посебних мера заштите становништва
од заразне болести COVID-19 на територији града
Београда
1. На територији града Београда одређују се следеће посебне
мере заштите становништва од заразне болести COVID-19:
 – организована окупљања на јавним просторима у затвореном простору или на отвореном простору дозвољена су само када
се окупља највише 10 (десет) лица, с тим што између окупљених
лица мора постојати растојање од најмање 1,5 мeтaра. Под организованим окупљањем на затвореном и отвореном јавном простору нарочито се сматрају: прославе, музичке, забавне и културне
манифестације, политички скупови, спортски догађаји са присуством публике и слична окупљања;
 – ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од
21.00 сат до 06.00 сати наредног дана;
 – ограничава се радно време угоститељских објеката који
имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге
у затвореном делу објекта од 21.00 сат, а у отвореном делу објекта
(башти) од 23.00 сата до 06.00 сати наредног дана;
 – ограничава се радно време продавница, тржних центара и
других објеката у којима се продаје роба и врше услуге, тако да
ти објекти неће радити од 21.00 сат до 06.00 сати наредног дана, а
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на улазима у те објекте мора бити видно истакнуто обавештење о
укупној квадратури објекта и о броју лица која истовремено могу
боравити у том објекту;
– обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима;
– у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезно је ношење заштитних маски.
2. У свим јавним затвореним просторима, односно објектима,
као и у свим продавницама, угоститељским објектима, баштама
угоститељских објеката и другим објектима где се врши продаја
робе и пружање услуга, ограничава се број лица која ту могу бити
истовремено присутна, тако да на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. На улазу у објекат, односно у башту угоститељског
објекта мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу
бити истовремено присутнa.
3. Ограничења из тачке 1. алинеја прва и тачке 2. ове одлуке
не односе се на рад привредних субјеката који не пружају услуге
становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.
4. Ограничење из тачке 1. алинеја четврта ове одлуке не односи се на апотеке и бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.

5. Мере из тач. 1. и 2. ове одлуке спроводи градоначелник
града Београда преко надлежних градских органа и служби, Штаба за ванредне ситуације града Београда и Градског завода за јавно
здравље Београд, у сарадњи са Министарством здравља, надлежним инспекцијама органа државне управе и Министарством унутрашњих послова.
6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС”, број 94/20).
7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 10. јула 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

2352

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана
43. 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

ОД Л У КУ
о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
1. У Одлуци о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр.
23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20,
76/20 и 84/20) после тачке 4а додаје се тачка 4б која гласи:
„4б Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, држављанима Црне Горе, а који долазе из Црне
Горе, одређује се обавезна мера стављања под здравствени надзор на акутнo респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом
(SARS-CoV-2) у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Страном држављанину из става 1. ове тачке, који нема одобрен привремени боравак или стално настањење на територији Републике Србије, привремено ће се забранити улазак у Републику Србију.
Мера из става 1. ове тачке не примењује се на:
1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног
транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију
Републике Србије;
2) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;
3) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;
4) лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од Министарства здравља;
5) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем.
Пре уласка у Републику Србију, лице из става 1. овог члана, попуњава пријаву путовања на обрасцу који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Контролу придржавања мере изолације из става 1. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње
послове, на захтев органа државне управе надлежног за санитарни надзор.”
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 7. јула 2020. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

