
На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних 

болести (,,Службени гласник РС”, број 15/16) 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 

ОДЛУКУ 

о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које 

обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и 

локалима у које се улази из затвореног простора 

1. Забрањује се непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење 

услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима 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. 

2. Мера из тачке 1. ове одлуке не односи се на друге начине пружања 

услуга од стране правних лица и предузетника који делатност обављају у 

објектима из те тачке (продаја преко друштвених мрежа и сл.) – с тим што 

су при томе дужни да предузимају све превентивне мере. 

3. Од примене тачке 1. ове одлуке изузимају се правна лица и предузетници 

који обављају делатност у области трговине на мало прехрамбеним 

производима, односно основним животним намирницама и лековима и 

медицинским средствима, с тим што су у обавези да, у односу на запослене 

и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност 

и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на 

спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-

2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део 

акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из 

области безбедности и здравља на раду. 

4. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно стање проглашено у 

Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
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Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 


