
УРЕДБУ 

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

"Службени гласник РС", бр. 153 од 21. децембра 2020. 

Члан 4. 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, странцима 
који долазе у Републику Србију дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују 
негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране 
референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију. 
Путници треба да се тестирају пре путовања, не приликом доласка у Републику Србију. У 
Републику Србију не могу ући уколико нису тестирани и не поседују негативан RT-PCR тест на 
присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова и морају се вратити у земљу из које 
долазе. Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може 
приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, 
избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не 
може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију. 

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен 
привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима 
дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, при уласку у Републику 
Србију, а који не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од 
стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не 
старији од 48 часова од датума издавања резултата, одређује се мера карантина у кућним 
условима у трајању од 10 дана. 

Мера из става 2. овог члана престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду 
трајања мере добије негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране 
референтне лабораторије у Републици Србији. 

Начин примене ограничења уласка у Републику Србију и лица која су изузета од тог 
ограничења одређују се актом министра надлежног за послове здравља. 

Контролу поседовања негативног RT-PCR тестa на присуство вируса SARS-CoV-2 из става 1. 
овог члана и поштовања мера карантина у кућним условима из става 2. овог члана врши орган 
државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа 
која је извршила тестирање и орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију. 

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста 
признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid test. 
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