29. децембар 2020.

Број 158

3

ВЛ А Д А
4686

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. 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

УРЕДБУ
о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20 и
156/20), у члану 14. став 1. речи: „почев од 26. децембра 2020. године закључно са 29. децембром 2020. године” замењују се речима:
„почев од 30. децембра 2020. године закључно са 11. јануаром 2021. године”.
После става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Изузетно од става 1. ове уредбе, 31. децембра 2020. године и 1. јануара 2021. године, радно време објеката у којима се пружају
услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.) ограничава
се тако да ти објекти могу радити од 05.00 часова до 18.00 часова.”
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 53-11238/2020
У Београду, 29. децембра 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 55. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

НАРЕДБУ
о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину
1. Овом наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину, који је одштампан уз ову наредбу и чини њен
саставни део.
2. Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе правних лица која спроводе одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица за спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитне водне објекте, штићена
поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашавање редовне и ванредне
одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и метеоролошке станице и пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су оперативним планом из тачке 1. ове наредбе.
3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 325-10-662/2020-07
У Београду, 24. децембрa 2020. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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29. децембар 2020.
УПУТСТВО

о измени и допуни Упутства о начину примене
ограничења уласка у Републику Србију лицима која
долазе из држава захваћених епидемијом заразне
болести COVID-19
1. У Упутству о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број
151/20), у тачки 2. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid тест”.
2. Тачка 7. мења се и гласи:
„7. Држављанима Републике Србије и страним држављанима
који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у
Републици Србији који долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом, и то из:
− свих држава света,
а не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARSCoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које
долазе, односно улазе у Републику Србију, односно лицима која
долазе из Сједињених Америчких Држава, негативан Антиген FIA
Rapid тест, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење –
здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у
кућним условима у трајању од 10 дана од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу пријављивања надлежној
COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно
здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе.
Лица из става 1. ове тачке пријављују се COVID амбуланти
или заводу за јавно здравље путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs.
Обавеза поседовања негативног RT-PCR теста на присуство
вируса SARS-CoV-2, односно негативног Антиген FIA Rapid теста
за лица која долазе из Сједињених Америчких Држава, и пријављивања надлежној COVID амбуланти или заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе, путем
електронске пријаве на електронску адресу, не односи се:
1) на акредитоване чланове особља страних дипломат-

ско-конзуларних представништава и канцеларија међународних
организација, као и чланове њихових породица који су носиоци
посебних личних карата, односно идентификационих докумената
издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног
секретаријата Владе;
2) на лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште у пограничном
подручју Републике Србије, односно пограничном подручју суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту,
поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем
или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља
пољопривредне радове на његовом земљишту;
3) на лица који су становници пограничног подручја и који су
запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне
државе, издао документ о радном ангажовању;
4) на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње
одредиште Република Србија;
5) на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у
или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:
– теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном
саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од
момента уласка на територију Републике Србије,
– теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих
лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу
на територији Републике Србије, исти се ограничава на период
не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна
пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за
бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка
на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе,
– аутобуса у линијском и међународном превозу путника,
како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија,
– железничких возила и возопратно особље;
6) хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.
7) спортске екипе из Републике Србије, које одлазе на међународна спортска такмичења, а за чије учешће је потребно да поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2,
издат од стране референтне лабораторије Републике Србије”.
3. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-519/1/2020-01
У Београду, 28. децембра 2020. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

