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 проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
заразном болешћу
"Службени гласник РС", бр. 23 од 10. марта 2020, 24 од 11. марта 2020, 27 од
13. марта 2020, 28 од 14. марта 2020, 30 од 15. марта 2020, 32 од 16. марта
2020, 35 од 18. марта 2020, 37 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од
21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 45 од 28. марта 2020, 48 од 31. марта
2020, 49 од 1. априла 2020, 59 од 22. априла 2020, 60 од 24. априла 2020, 66
од 7. маја 2020, 67 од 8. маја 2020, 72 од 12. маја 2020, 73 од 13. маја
2020.

3б Лицу којем је, по уласку у Републику Србију, одређена мера здравственог надзора на акутно
респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 (изолација у кућним условима), као и лицу
којем је та мера одређена након контакта са зараженим лицем у Републици Србији, а које има
потребу да напусти Републику Србију пре истека одрeђене мере, надлежни санитарни инспектор
може обуставити извршења мера и дозволити да у року од 24 сата, од обуставе извршења мере,
напусти Републику Србију ако код тог лица до дана подношења захтева за обуставу мере није
развијен ниједан симптом болести, што је лице дужно да докаже потврдом – уверењем
изабраног лекара или лекара специјалисте епидемиолога надлежног института за јавно здравље
према месту пребивалишта тог лица.*
О одлуци (потврди) санитарног инспектора из става 1. ове тачке, која се доноси најкасније у року
од 48 сати од подношења захтева, обавештава се и орган државне управе надлежан за
унутрашње послове, преко органа државне управе надлежног за послове здравља.*
4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним
држављанима дозвољен је улазак у Републику Србију**** ако поседују негативан PCR тест на
присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне
лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију,*5 као и дозволу за боравак
или транзит кроз Републику Србију коју издаје радно тело Владе које чине представници
Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Радно тело Владе одредиће услове
и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику
Србију.****

Деца страни држављани до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако
родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују
негативан тест из става 1. ове тачке.****
Услови за улазак у Републику Србију из става 1. ове тачке не примењују се на:****
(posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje i sl. – važi od ranije)
Изузетно, радно тело Владе може дозволити улазак на територију Републике Србије страном
држављанину и ако не поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 из става 1. ове
тачке, ако за то постоје нарочито оправдани разлози.*5

4а Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени
боравак или стално настањење у Републици Србији*** и акредитованим члановима особља
страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација,
као и члановима њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно
идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног
секретаријата Владе******
Лица из става 1. ове тачке могу ући у Републику Србију без одређивања мера стављања под
здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању
од 14 дана (изолација у кућним условима):*5
1) ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од
издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику
Србију,*6
2) ако су у иностранству боравила не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести
COVID-19.*5
Деца до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ
или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан тест из става 2.
подтачка 1) ове тачке.*5
Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или
стално настањење у Републици Србији који*6 улазе у Републику Србију, а код којих се уочавају
симптоми заразне болести COVID-19, одмах се упућују у одговарајућу здравствену установу и
према њима се поступа у складу са тачком 2. ове одлуке.***

