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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 измени 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 и 

30/20), тачка 4а мења се и гласи: 

„4а Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен 

привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у 

Републику Србију долазе из држава, односно подручја са интензивном 

трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: 

Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, 

Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске 

Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке ‒ 

упућују се у изолацију у трајању од 28 дана. 

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен 

привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у 

Републику Србију долазе из држава које нису наведене у ставу 1. ове тачке, 

као и лицима из тачке 4. став 2. подтачка 8) ове одлуке ‒ без обзира одакле 

долазе, одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно 

респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у 

трајању од 14 дана (изолација у кућним условима). 

Мере из ст. 1. и 2. ове тачке не примењују се на домаће држављане и стране 

држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у 

Републици Србији, који су чланови посаде теретних моторних возила, 

теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и 

кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у 

друмском, желeзничком, водном и ваздушном саобраћају.” 

2. Доносиоци појединачних аката којима су домаћим држављанима или 

страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално 

настањење у Републици Србији, као члановима посада теретних моторних 

возила, теретних бродова, возопратном особљу железничких возила, посада 

и кабинског особља ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у 

друмском, желeзничком, водном и ваздушном саобраћају, пре ступања на 
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снагу ове одлуке изречене мере заштите које се, у складу са овом одлуком, 

не примењују на та лица ‒ обуставиће донете акте од даљег извршења. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

05 број 53-2545/2020 

У Београду, 16. марта 2020. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 


