
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 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 нова тачка 4б. која гласи:

„4б. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике
Србије, држављанима 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, лица из става 1. овог члана, попуњава

пријаву путовања на обрасцу који се даје у прилогу и чини саставни део овог
закључка.

Контролу придржавања мере изолације из става 1. ове тачке врше
припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на захтев
надлежног органа државне управе надлежног за санитарни надзор.



2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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