
На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), 

члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 

95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4. став 4. Уредбе о мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 151/20, 152/20, 

153/20, 156/20, 158/20 и 1/21), на предлог Института за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић Батут”, 

 

Министар здравља доноси 

УПУТСТВО 

о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима 

која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 

 

1. У Упуству о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима 

која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени 

гласник РС”, бр. 151/20, 158/20 и 2/21) после тачке 3. додаје се нова тачка 3а која гласи: 

 

„3а Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију због 

пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је 

улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне 

границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на 

присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике 

Србије. 

 Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе лица из става 1. ове 

тачке без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне 

полиције, а најкасније 24 сатa пре очекиваног преласка државне границе. 

 Уколико лице из става 1. ове тачке не достави негативан RT-PCR тест или антиген 

тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне 

границе или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна 

комора Србије о томе без одлагања обавештава територијално надлежан завод за јавно 

здравље.” 

 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије.” 

Број: 110-00-0021/2021-01 

У Београду, 20. јануара 2021. године 

Министар, 

др Златибор Лончар 


