
Прилог
У циљу уједначеног поступања у прилогу Вам достављамо и мишљење секретара Владе о примени
Наредбе када је у питању рад угоститељских објеката.

Поштовани,

у нади да ће те разумети нашу молбу и саму борбу за било какво обављање наше
делатности обраћамо се и замолилли би да ако је могуће одговорите нам и протумачите
да ли имамо право на рад у нашој монтажној демонтажној стакленој башти са отвореним
порталима са смањеним бројем столова и прописаном дистанцом.
Кафе ….. запошљава на овој локацији 9 радника и није смањивао број од почетка
пандемије . У прилогу достављамо фотографије са наше локације.

Поштовани,

у вези са Вашим питањем о раду Вашег угоститељског објекта, одноно угоститељских
објеката у отвореном делу, а за оне објекте који имају застакљене делове, онд. тзв. зимске
баште, ови делови угоститељских објеката могу се сматрати отвореним уколико:
1. стакла се могу или скинути или померити, одн.
отворити тако да укупна отворена површина буде 50%
од укупне површине зидова тог дела објекта
(однос затворених и отворених зидова мора бити исти 50:50),



2.
у отвореном делу простора ствара се циркулација свежег ваздуха таква да је опасност о
д заражавања сведена на што мању меру
(отворити прозоре који су насупрот један другом и сл.).
Ако су испуњени ови услови, такав део угоститељског објекта сматра се отвореним делом
објекта и може радити, уз пуно поштовање свих превентивних епидемиолошких мера.

Из приложених фотографија да се закључити да Ваш објекта испуњава горње услове, па у
том смислу можете радити.

Циљно тумачњење одредби Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести
КОВИД-19 (?Службени гласник РС?, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21,
19/21, 22/21 и 29/21) и Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести КОВИД-19
("Службени гласник РС", број 33/21, 36/21) треба бити такво да се истовремено штити
становништво од заразних болести, али и омогући рад економије.

ПИТАЊЕ

Поштовани,

Обраћам Вам се, из УР ………………………… поводом најновије одлуке кризног штаба о
наставку забране рада угоститељских објеката у затвореном делу.
Молим Вас да нам одговорите на питање да ли нам је дозвољен рад у затвореном делу с
обзиром на то да је у питању објекат који има зимско - летњу басту, чији се стаклени
портали могу отворити тако да отворена површина може да буде већа од укупне површине
затворених зидова, сто ћу Вам документовати фотографијама послатим у прилогу.

Унапред хвала.

Поштовани,

у вези са Вашим питањем о раду Вашег угоститељског објекта, одноно угоститељских
објеката у отвореном делу, а за оне објекте који имају застакљене делове, онд. тзв. зимске
баште, ови делови угоститељских објеката могу се сматрати отвореним уколико:
1. стакла се могу или скинути или померити, одн. отворити тако да укупна отворена
површина буде 50% од укупне површине зидова тог дела објекта (однос затворених и
отворених зидова мора бити исти 50:50),
2. у отвореном делу простора ствара се циркулација свежег ваздуха таква да је опасност од
заражавања сведена на што мању меру (отворити прозоре који су насупрот један другом и
сл.).



Ако су испуњени ови услови, такав део угоститељског објекта сматра се отвореним делом
објекта и може радити, уз пуно поштовање свих превентивних епидемиолошких мера.

Из приложених фотографија да се закључити да Ваш објекта испуњава горње услове, па у
том смислу можете радити.

Циљно тумачење одредби Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести
КОВИД-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21,
19/21, 22/21 и 29/21) и Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести КОВИД-19
("Службени гласник РС", број 33/21, 36/21) треба бити такво да се истовремено штити
становништво од заразних болести, али и омогући рад економије.




