
Одлука о посебним мерама пружања услуга у области трговине
на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским

објектима и продају хране за ношење

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 39/2020 и 63/2020.

1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и
пића ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и
корисника услуга – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може вршити
непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да ли гости
бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене
оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима
повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у
организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да
ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да ли гости конзумирају
пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима,
кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.

2. Правна лица и предузетници из тачке 1. ове одлуке могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића
уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у
објекте.

2а Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало,
која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да
послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном –
уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.

3. 
Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из тач. 1. и 2. ове одлуке

дужни су 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.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из
тачке 3. ове одлуке дужни су 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 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне
дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара,
машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних
средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере,
ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз
примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу
заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у
том смислу допуне посебан план примене мера из става 1. ове тачке.

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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