
Питања и одговори у вези са Правилником о заштити од корона вируса 

од 22. фебруара 2021.  

Које мере ограничења контаката су и даље на снази?  

До 7. марта важе следеће мере ограничења контаката:   

Сусрети у јавном простору су дозвољени само између особа које припадају истом 

домаћинству и још једне додатне особе. У пратњи те особе могу да буду и деца из истог 

домаћинства којима је потребна брига; на основу права на контакт са дететом и 

родитељ који живи одвојено од детета може да буде у пратњи деце којима је потребна 

родитељска брига.  

Досадашњи изузеци од одржавања минималне дистанце важе и даље у непромењеном 

облику. Исти су наведени у § 2. ст. 2. Правилника о заштити од корона вируса. Изузеци 

важе између осталог за децу која се играју на дечјем игралишту, за коришћење јавног 

превоза (у којем се морају носити медицинске маске) или пратњу односно надгледање 

малолетних лица и лица којима је потребна помоћ. 

Употреба волонтерских или општинских услуга превоза нпр. до пунктова за 

вакцинисање такође представља изузетак у смислу Правилника о заштити од корона 

вируса. 

Која правила важе што се тиче обавезе ношења маске? 

Још увек је обавезно ношење медицинске маске на одређеним местима. Медицинске 

маске у смислу Правилника о заштити од корона вируса су тзв. хируршке маске у 

складу са стандардом ЕN 14683 (мора да буде наведен на продајном паковању) или 

маске у складу са стандардом KN95/N95 или FFP2 и маске виших стандарда – увек без 

вентила. Обавезно је ношење маске без обзира на одржавање минималне дистанце  

 у продавницама, апотекама, на бензинским станицама, у банкама итд. као и у 

лекарским ординацијама и сличним медицинским установама,   

 у средствима јавног превоза – и на железничким станицама и на стајалиштима  

 приликом коришћења волонтерских или општинских услуга превоза нпр. до 

пунктова за вакцинисање 

 у оквиру дозвољених мера едукације и испита у складу са § 6. и 7. Правилника о 

заштити од корона вируса 

 у оквиру богослужења и других скупова у циљу обављања верских обреда, 

такође на сопственом месту (седишту). 

Обавезно је ношење медицинске маске и у оквиру могућег коришћења и пружања 

фризерских услуга од 1. марта 2021. године. 

У складу са законским прописима на савезном нивоу (Правилник о заштити на раду у 

вези са вирусом SARS-CoV-2 Савезног министарства за рад и социјална питања од 21. 

јануара 2021.) и на радном месту је обавезно ношење маске ако није могуће држати 

минималну дистанцу од 1,5 метара. У таквим случајевима послодавац је дужан да стави 

на располагање медицинске маске.   

И даље је обавезно ношење маске (барем свакодневне маске за лице) у следећим 

примерима, при чему је и даље довољно носити свакодневну маску за лице:  

 у затвореним просторијама у јавном простору, ако су исте – са и без контроле на 

улазу у објекат – и даље доступне муштеријама и посетиоцима, 



 на пијацама и сличнима продајним местима на отвореном,  

 на простору око продавница и на паркиралишту које припада продавници као и 

на приступним путевима на удаљености од десет метара од улаза у продавницу.   

Која правила важе за децу када је реч о обавезном 

ношењу маске? 

Деца су и даље изузета од обавезе ношења маске до поласка у школу. Ако медицинска 

маска не одговара добро деци млађој од 14 година, довољна је свакодневна маска за 

лице чак и на оним местима на којим је прописано ношење медицинске маске.  

Која правила важе у обдаништима и школама када је 

реч о обавезном ношењу маске? 

 У школама је обавезно ношење медицинске маске, при чему деца до 8. разреда 

могу да носе свакодневну маску ако им медицинске маске (још) не одговарају. 

 Обвеза ношења маске (и то медицинске маске) у обдаништима односи се само на 

одрасла лица и то само ако (та одрасле лица) између себе не могу да држе 

минималну дистанцу. То се односи и на родитеље, посебно када доводе децу у 

обданиште и када долазе по њих. 

Када ће се опет отворити фризерски и немедицински 

педикирски салони? Која правила важе за друге 

услуге?  

Од 1. марта опет се смеју нудити и користити фризерске и педикирске услуге. Те услуге 

су након тако дугог времена нарочито потребне старијим лицима због одржавања 

телесне хигијене. Установе за друге услуге које са медицинског гледишта нису преко 

потребне као што су козметички салони, салони за уређивање ноктију и салони за 

тетовирање остају и даље затворене до 7. марта, јер у овом случају не важе претходно 

наведени разлози за изузимање.   

Која се законска регулатива примењује у 

угоститељству и услугама ноћења?   

Ресторани и гостионице и даље остају затворени, исто се у принципу односи и на 

кантине и мензе.  

Дозвољене су само услуге доставе и преузимања хране. Кантине и мензе у образовним 

институцијама смеју као изузетак и даље да раде и опслужују запослене и кориснике 

образовних установа ако се иначе не би могли одржати радни процеси односно 

поуздано функционисање образовне установе.   

Услуге ноћења из приватних разлога остају и даље забрањене. Пословна 

ноћења/ноћења из службених разлога нису приватна ноћења.  

 



Да ли су затворени малопродајни објекти?  

Да. Малопродајни објекти остају затворени до 7. марта. Изузети су: продавнице 

намирница, услуге доставе и преузимања робе, продавнице пића, пијаце на којима се 

продају намирнице, апотеке, продавнице здраве хране и органских производа, 

продавнице санитетског материјала, специјализоване продавнице производа за бебе, 

дрогерије, бензинске станице, банке и штедионице, поште, киосци и трафике, 

продавнице хране за животиње и производа за животиње и кућне љубимце, 

велетрговине (за купце који купују робу на велико), донација хране од стране 

добротворних установа („народна кухиња“).  

Смеју ли се отворити продавнице грађевинског 

материјала и материјала за башту?  

Продавнице грађевинског материјала и материјала за башту и даље служе само за 

снабдевање занатских предузећа и трговаца. То се не односи на продају лако кварљивог 

резаног и собног цвећа у саксијама као и на повртно биље и семе (семенке, луковице, 

семенски кромпир итд.). Ова роба (укључујући и прибор) се сме продавати и 

приватним лицима у продавницама грађевинског материјала и материјала за башту. Ове 

продавнице морају да ограниче продају робе искључиво на ове производе и не смеју 

продавати било какву другу робу из свог асортимана производа. 

Која правила важе за продају цвећа, повртног биља и 

семена? 

Продавнице на мало које продају лако кварљиво резано цвеће и собно цвеће у 

саксијама као и одговарајући прибор за то цвеће (саксије итд.) и до сада су биле 

отворене. Од 22. фебруара те продавнице смеју такође да продају повртно биље и семе.  

Да ли је дозвољена куповина преко 

интернета/каталога и преузимање робе од стране 

купца? 

Да. Куповина преко интернета/каталога и достава поручених производа и даље је 

дозвољена. Купац сме да преузме поручене производе само ако је то могуће без 

контакта уз поштовање мера заштите од инфекције. 

Под каквим условима је могућа музичка настава? 

Од 22. фебруара важи следеће: за децу предшколског узраста поново је дозвољена 

индивидуална музичка настава уживо (уз физичку присутност). 

Музичка настава уживо такође је поново дозвољена ако је интегрисана у рад 

обданишта или основне школе (до 4. разреда) или ако се нуди у сарадњи са наведеним 

установама искључиво за одређене сталне групе деце једне школе или једног 

обданишта. При томе треба да се користи што већи простор и могућност хибридне и 

наизменичне наставе (делимично настава у школи, делимично на даљину).  



Која правила важе за мере стручног образовања и 

оспособљавања? 

У принципу су забрањене све понуде стручног образовања и оспособљавања 

укључујући и понуде компензаторног образовања као и интеграциони курсеви и испити 

које нуде тзв. народни универзитети (нем. Volkshochschulen) и образовне институције 

са другом врстом носиоца као и групе за самопомоћ и узајамну подршку. 

Од ове забране изузето је следеће:  

 индивидуална настава или друге мере индивидуалног образовања изван 

затворених просторија, 

 настава уживо (уз физичку присутност) за завршне разреде школовања у циљу 

стицања државно признатог сведочанства о завршеном школовању за одрасле 

(друга прилика за образовање), 

 настава уживо (уз физичку присутност) за завршне разреде стручног 

образовања,  

 испити уживо (уз физичку присутност) у школама и установама за стручно 

образовање и испити који служе интеграцији као и образовне мере у циљу 

припреме за те испите који се из правних или стварних разлога не могу 

померити на каснији термин или ако би такво померање било неприхватљиво за 

испитне кандидате,    

 јавно финанциране ваннаставне образовне понуде за ученике школа у смислу § 

1. Правилника о установама за бригу ако се образовне понуде заснивају на 

смерницама о финансирању и унапређењу ваншколских образовних понуда и 

понуда бриге за време пандемије корона вируса у циљу смањења последица 

узрокованих пандемијом.  

У оквиру свих ових изузетака морају се строго поштовати мере заштите и физичке 

дистанце. Осим тога, треба да се користи што већи простор и могућност хибридне и 

наизменичне наставе (делимично настава у школи, делимично на даљину). 

Да ли су универзитети и ваншколске образовне 

установе у јавном сектору и даље отворени? 

Предавања и испити на универзитетима и у медицинским школама су дозвољени ако се 

поштују одредбе Закона о заштити од инфекције. Универзитетска настава може се 

одржавати уживо само ако се не може изводити без физичке присутности нити 

одгодити без озбиљних недостатака за студенте. 

Испити уживо (уз физичку присутност) и припремне активности за испите дозвољени 

су само ако се из битних разлога не могу померити или ако је померање на каснији 

термин неприхватљиво за испитне кандидате.  

Интерна настава укључујући пратеће испите у оквиру приправничког стажа државних 

службеника те у склопу образовања, стручног оспособљавања и усавршавања на 

универзитетима, у школама, институтима и сличним установама које пружају услуге 

образовања, стручног усавршавања и оспособљавања у јавној управи као и на судовима 

и управним органима није дозвољена уз физичку присутност. То се не односи на 

предавања уживо у последњој години образовања и, у случају образовања које није 

вишегодишње природе, у задњој фази образовања пре завршног испита или државног 



стручног испита за државне службенике. При томе би требало користити што веће 

просторије.  

Да ли постоји обавеза рада од куће?  

Савезно министарство за рад и социјална питања је донело правилник (Правилник о 

заштити на раду у вези са вирусом SARS-CoV-2 Савезног министарства за рад и 

социјална питања од 21. јануара 2021.) којим се одређује да послодавци својим 

радницима морају да омогуће рад од куће кад год је то могуће. На тај начин се желе 

смањити контакти на послу и на путу до посла. Правилник ће ускоро ступити на снагу.  

Која правила важе за рекреативни и аматерски спорт?   

Рекреативни и аматерски спорт је забрањен у свим јавним и приватним спортским 

објектима, теретанама, базенима и сличним објектима. 

Од 22. фебруара 2021. спорт је опет дозвољен ако се њиме бавите сами, у паровима или 

искључиво са члановима вашег домаћинства у спортским објектима на отвореном, 

укључујући обуку и тренинге у оквиру индивидуалне наставе. То се на пример односи 

на спортска игралишта, терене за лаку атлетику, вањска тениска игралишта или голф 

терене. Потребно је одржавати минималну дистанцу од пет метара између људи или 

група људи којима је дозвољено да се баве спортом на отвореном у исто време. Није 

дозвољено коришћење заједничких просторија у спортским објектима, укључујући 

просторије за пресвлачење и туширање. 

Џогинг, ходање и други спортови изван спортских објеката и даље су дозвољени ако се 

поштују мере ограничења контаката.  

Шта се дешава са културним установама? 

Концерти и представе у позориштима, оперским и концертним дворанама, биоскопима 

и другим јавним или приватним (културним) институцијама су забрањени до 7. марта 

2021. године. Исто се односи на рад музеја, уметничких изложби, галерија, палата, 

двораца, споменика и сличних институција. Радити смеју само ауто-кина ако се држи 

дистанца од 1,5 метара између возила. 

Која правила важе за професионалне музичаре?  

Извођење музичких проба у оквиру професионалне праксе и даље је дозвољено. 

Професионални музичари такође смеју да свирају на концертима и наступима без 

публике у сврху снимања или емитовања на радију и интернету. 

Шта се дешава са установама за рекреацију и 

разоноду? 

До 7. марта 2021. забрањен је рад  



 базена за пливање и рекреационо-забавних базена, соларијума, сауна и бања и 

сличних установа, 

 зоолошких вртова, забавних паркова, затворених игралишта и сличних установа 

за рекреационе активности (у затвореном и на отвореном), 

 играоница, коцкарница и сличних установа 

 клубова, дискотека и сличних установа, 

 бордела и сличних институција, 

 излета бродовима, кочијама, историјским возовима и сличним објектима. 

У кладионицама и на местима за примање опклада допуштено је само прихваћање 

листића за игре на срећу, опклада и тако даље. Дуже задржавање (нпр. ради праћења 

игара и догађаја на које се односе опкладе) није допуштено.  

Да ли су још увек допуштени скупови и 

манифестације?  

Скупови и манифестације који нису обухваћени посебним одредбама Правилника о 

заштити од корона вируса су забрањени до 7. марта 2021. године. Допуштени су - под 

условом да се поштују правила прописана у сваком појединачном случају – између 

осталог: 

 скупови у складу са Законом о јавном окупљању (нпр. демонстрације) 

 манифестације и догађаји који служе основним потребама становништва, 

одржавању јавног реда и мира или општој добробити и бризи (нпр. скупови 

странака у сврху именовања кандидата за изборе или давање крви) 

 састанци законски прописаних органа локалне самоуправе 

 састанци законски прописаних органа, друштава, странака, удружења или 

удружења власника станова који се не могу одржати у дигиталном облику 

 спроводи/сахране 

 грађанска венчања пред матичарем 

 

 


