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На основу 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 тачке 4. став 3. Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник 
РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 
73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20, 106/20, 107/20, 108/20 и 116/20), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становни-
штва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

У П У Т С Т В О

о измени Упутства о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 заразном 
болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију

1. У Упутству о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу огра-
ничења уласка лица у Републику Србију („Службени гласник РС”, бр. 108/20 и 116/20)  тачка 2. мења се и гласи:

„2. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која у Републику Србију долазе из држава 
са неповољном епидемиолошком ситуацијом, и то из:

− Републике Бугарске,
− Румуније и
− Републике Хрватске,

дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од 
стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања 
резултата.

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 53а тачка 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

У Р Е Д Б У

о 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. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 

109/20, 111/20, 120/20, 122/20 и 126/20), после члана 9б додаје се члан 9в, који гласи:

„Члан 9в
Изузетно од одредаба члана 6. став 3,  члана 7. став 2. и члана 8. став 2. ове уредбе, у периоду почев од 17. новембра 2020. године 

закључно са 1. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних 
трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензин-
ских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти 
објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.”

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу 17. новембра 2020. године.
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Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

У С ТА В Н И  СУД
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Уставни суд у саставу: заменик председника др Милан Шку-
лић и судије Гордана Ајншпилер Поповић, Лидија Ђукић, Татјана 
Ђуркић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), 
Мирослав Николић, др Владан Петров, др Наташа Плавшић, Ве-
сна Илић Прелић, др Јован Ћирић и др Тијана Шурлан, у поступку 
по уставној жалби Д. Ј. и С. Ј, обоје из Крагујевца, М. Ј. из Горњег 
Милановца и привредних друштава „А.” д.о.о. Крагујевац, „К.” 
а.д. Београд, „A. C.” а.д. Београд и „A. I.” Delaware, Сједињене 
Америчке Државе, на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 
170. Устава Републике Србије, на седници одржаној 1. октобра 
2020. године, донео је

ОД Л У К У

Одбија се као неоснована уставна жалба Д. Ј, С. Ј, М. Ј. и 
привредних друштава „А.” д.о.о. Крагујевац, „К.” а.д. Београд, 
„A. C.” а.д. Београд и „A. I”. Delaware изјављена против решења 
Управног суда Ув. 300/15 од 28. септембра 2015. године и пресу-
де Врховног касационог суда Узп. 632/15 од 19. маја 2016. године 
због повреде права на правично суђење, зајемченoг одредбом чла-
на 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу 
уставна жалба одбацује.

Образложење

1. Д. Ј. и С. Ј, обоје из Крагујевца, М. Ј. из Горњег Мила-
новца и привредно друштво „А.” д.о.о. Крагујевац, поднели су 
Уставном суду, 19. јула 2016. године, преко пуномоћника В. Ј, 
адвоката из Крагујевца, уставну жалбу против решења Управног 
суда Ув. 300/15 од 28. септембра 2015. године и пресуде Врховног 

касационог суда Узп. 632/15 од 19. маја 2016. године, због повре-
де начела забране дискриминације из члана 21. Устава Републике 
Србије, као и права на правично суђење, права на једнаку заштиту 
права и на правно средство и права на имовину, зајемчених чла-
ном 32. став 1. и чл. 36. и 58. Устава. 

Привредна друштва „К.” а.д. Београд, „A. C.” а.д. Београд и 
„A. I.” Delaware, Сједињене Америчке Државе, поднели су 22. јула 
2016. године, преко истог пуномоћника, уставну жалбу против ис-
тих појединачних аката, због повреде истих начела и права гаран-
тованих Уставом.

У уставним жалбама и поднесцима од 25. јула 2016. и 12. де-
цембра 2019. године наводи се, између осталог: 

 – да је решењем Народне банке Србије одузета дозвола за рад
друштву за осигурање „Т.” а.д.о. Крагујевац, након чега је отворен 
поступак ликвидације тог друштва пред надлежним судом и да је 
наведена правна последица наступила ex lege, без испитивања по-
себних разлога за то;

 – да је даном доношења наведеног решења о одузимању до-
зволе за рад одређен ликвидациони управник, чиме су престала 
овлашћења тог друштва да самостално штити своје интересе;

 – да су у моменту подношења тужбе Управном суду против
наведеног решења Народне банке Србије подносиоци имали преко 
5% акција „Т.” а.д.о. Крагујевац и да су се обратили ликвидацио-
ном управнику захтевом да поднесе тужбу, али је он то одбио;

 – да је предметним решењем Народне банке Србије до-
шло до промене субјективне правне ситуације подносилаца „par 
excellance”, да се њихов оправдан и на закону заснован интерес 
састоји у заштити „Т.” а.д.о. Крагујевац као привредног субјекта 
и сопствених имовинских интереса и да им се не може одузети 
право да се „суброгирају на место привредног субјекта” чији су 
акционари;
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