
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  05 број: 110-

3692/2020 од 07.05.2020.године, („Службени гласник РС“, број 66 од 7 маја 2020) Влада 

Републике Србије укинула је све претходно утврђене забране обављања јавног превоза 

путника у друмском саобраћају аутобусима, уз поштовање препорука надлежног завода, 

односно инситута за јавно здравље за одвијање ове врсте превоза. 

 

Текст ове Уредбе и препоруке можете пронаћи на следећем интернет линку: 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/66/1/reg 

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Javni%20prevoz2.pdf 

 

С тим у вези обавештавате се да су створени предуслови да се и поједини облици 

међународног превоза путника у друмском саобраћају одвијају под одређеним условима.  

 

У складу са претходним договором са Министарством спољних послова Републике Србије, 

обавештавају се домаћи превозници који поседују привремено решење или лиценцу за 

међународни линијски превоз путника као и важећу дозволу за обављање међународног 

јавног линијског превоза путника, да се у случају интересовања за обављање међународног 

превоза путника на реалцији са одређеном страном државом, могу обратити дипломатско 

конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству. Наиме, домаћим 

превозницима који поседују важеће дозволе за међународни линијски превоз путника у 

одређеној држави, биће омогућено да посредством Министарства спољних послова врше 

превоз ради репатријације наших држављана, у складу са захтевима. За наведену услугу 

превоза превозници могу наплатити накнаду за обављени превоз до градова који су наведени 

у одобреном реду вожње а који је саставни део дозволе. 

 

Контакти дипломатско конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству 

могу се наћи на следећем интернет линку: 

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/diplomatsko-konzularna-predstavnistva/diplomatske-

misije/misije?lang=cyr 

 

Превозници су дужни да обављање превоза организују уз примену мера превенције, 

спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID-19, у складу са наведеним 

препорукама. 
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Ради организације оваквог превоза и обезбеђивања потребних сагласности транзитних 

држава, путници који имају потребу да напусте територију стране државе или територију 

Републике Србије, потребно је да се јаве дипломатско конзуларном представништву земље у 

коју путују, односно дипломатско конзуларном представништву Републике Србије државе из 

које намеравају да се врате у Републику Србију. 

 

Поред наведеног користимо ову прилику да вас упозоримо да је Одлука о проглашењу 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу 05 број 53-2281/2020 од 

10. марта 2020. године и даље на снази, те да актуелне епидемиолошке мере за држављане 

Републике Србије и стране држављане, које се њоме прописују, можете погледати на 

следећем линку: 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg 

 

Скрећемо пажњу и да страни држављани, који немају регулисан боравак у Републици 

Србији, у Републику Србију могу ући искључиво уз дозволу радног тела Владе, која се 

добија у посебној процедури. За више информација можете се обратити на мејл: 

komisijacovid-19@gov.rs  

 

Значајно је напоменути и да је и даље на снази Одлука о затварању свих граничних прелаза 

за улазак у Републику Србију, коју можете пронаћи на следећем интернет линку: 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/37/1/reg 
 

Срдачан поздрав, 

 

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја 
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