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АЛГОРИТАМ/СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА БРОЈ 1 

 

АЛГОРИТАМ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦИМА КОЈА СУ БИЛА 

ИЗЛОЖЕНА ИНФЕКЦИЈИ У ЖАРИШТУ ЕПИДЕМИЈЕ 

21.2.2020. године 

1. Дефиниција случаја код ког је индиковано спровођење карантина: 

A. Особа без симптома акутне респираторне болести (повишена температура, кашаљ, 

малаксалост, отежано дисање, друго), И 

податак о путовању или боравку у провинцији Хубеј у Кини у периоду до 14 дана пре 

појаве симптома, ИЛИ  

податак о боравку у затвореном простору или објекту у ком је дошло до интензивне 

трансмисије новог корона вируса (SARS-CoV-2)
1
, ИЛИ 

податак о могућој изложености условима интензивне трансмисије инфекције у општој 

популацији или у другој специфичној популацији, на другом подручју и у другим 

околностима, о чему одлучује Републичка стручна комисија за заштиту становништва од 

заразних болести на хитним седницама. РСК за заштиту становништва од заразних 

болести доноси одлуку на захтев Министарства или Института за јавно здравље Србије, за 

појединачне ситуације на основу процене епидемиолошког ризика.   

2. Поступак на граничном прелазу при уласку путника у Републику Србију:  

Свим путницима који испуњавају критеријуме дате у дефиницији случаја у тачки 1 

овог алгоритма, гранични санитарни инспектор уручује решење о спровођењу карантина у 

трајању од 14 дана.   

Начин превоза од аеродрома до објекта одређеног за карантин одређује гранични 

санитарни инспектор, према следећем:  

-  забрањено је коришћење јавног превоза (аутобус, такси, воз), 

- дозвољено је коришћење ненаменских возила (путничка, комби, минибус или 

аутобус) која вози возач уз примену мера заштите (хируршка маска преко уста и носа 

током целог трајања пута, забрана физичког контакта са путницима, прање руку водом и 
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 Нпр. боравак у карантину на броју “Diamond Princess” у луци Јокохама у Јапану. 
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сапуном одмах након завршеног превоза, скидање маске, поновно прање руку водом и 

сапуном. Алтернативно, може да се користи средство за дезинфекцију руку које садржи 

алкохол када прање руку водом и сапуном није доступно). 

3. Формирање карантина
2
: 

 Организовање и спровођење карантина наређује министар на предлог 

Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести, у 

складу са Законом.  

 Мера карантина спроводи се у објектима који испуњавају услове прописане за 

спровођење те мере. 

 Објекти који испуњавају услове за спровођење мере карантина, одређују се актом 

Владе, на предлог министра. 

 Власници објеката одређених за карантин дужни су да објекат уступе на 

привремено коришћење, на основу акта Владе, а на предлог Министарства, и за то им 

припада одговарајућа надокнада. 

 Здравствени надзор над лицима у карантину врши надлежни завод односно 

институт за јавно здравље, као и медицински тим који борави у карантину, а обезбеђење 

обавља орган управе надлежан за унутрашње послове. 

 Накнада за рад особљу у карантину одређује се у складу са законом. 

 

4. Тестирање особа пре изласка из карантина: 

 Тестирање особа пре изласка из карантина уредиће се посебним протоколом који ће 

припремити Национална референтна лабораторија за грип и друге респираторне вирусе 

Института за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак” Београд у сарадњи са Институтом 

за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”.  
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 Члан 31 Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС” број 15/2016 


