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R e p u b l i k a   S r b i j a 
MINISTARSTVO ZDRAVLJA 

B e o g r a d 

ZDRAVSTVENO UPOZORENJE 

Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona 
virusom (COVID-19) 

Ukoliko ste boravili u području u kojima su aktuelne epidemije COVID-19, ili ste bili u kontaktu sa 

osobama kod kojih je potvrđena infekcija ili postavljena sumnja na infekciju, ili ste posećivali zdravstvene ustanove 

u kojima se leče oboleli od COVID-19 

Molimo vas da u cilju sprečavanja prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, 

preduzmete sledeće mere: 
- u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima, 
- ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano 

disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), 

izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom 

epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju 

teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku. Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa 

dobijenim uputstvima. 

HEALTH WARNING 

For travelers arriving from countries with registered cases of respiratory infections caused 
by novel coronavirus  (COVID-19) 

If you were in areas with outbreaks of COVID-19 infections, or if you have been in contact with persons 

suspect for the infection, or if you visited hospitals where cases of COVID-19 have been treated  

We kindly ask you in order to prevent transmission of the infection, but also to protect your health, to take 

following measures: 

-   reduce contacts with persons in your household, work place or in public places during next 14 days, 
- if you notice symptoms of a respiratory infection (fever, sneezing, cough, runny nose, difficult breathing or other), 

put a mask on your mouth and nose, increase hand hygiene (wash your hands with warm water and soap frequently), 

avoid contacts with other persons, use a tissue when sneezing or coughing, and make a phone call to responsible 

epidemiologist of an institute of public health responsible for the territory you’re living in (the list is provided at the 

end of this document). The epidemiologist will give you instructions for further procedures. We kindly ask you to 

follow these instructions completely.  



За ближе информације можете контактирати 064 8945 235 (број који је отворило Министарство здравља), 
затим Институт за јавно здравље  Србије "Др Милан Јовановић–Батут" (ул.Др Суботића бр.5, 11000 Београд; 
Тел: 011 2684 566)  или институте/заводе за јавно здравље на територији на којој боравите 

Министарство здравља 
064/89-45-235 

Институт за јавно здравље Србије 
011/26-84-566 
060/018-02-44 

Назив установе Адреса Контакт телефон 

Градски завод за јавно здравље 
Београд         

ул. Булевар Деспота Стефана бр. 
54а, 11000 Београд 

од 8 до 17 часова 011/20-78-672, 20-78-673, 20-78-677 
од 17 до 22 часова 064/85-03-057 

Институт за јавно здравље Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 
бр.50,  18000 Ниш 

060/4119-416 
064/48-988-25 

Институт за јавно здравље 
Крагујевац         

ул. Николе Пашића бр. 1, 34000 
Крагујевац 

065/8776-914 
065/87-77-000 
034/504-518 

Институт за јавно здравље 
Војводине    

ул. Футошка бр. 121, 21000 Нови 
Сад 

064/8028-894  
 064/8028-895 
064/802-88-96 

Завод за јавно здравље 
Пожаревац      

ул.  Јована Шербановића бр.14, 
12000 Пожаревац 

064/8649-028 
064/808-44-86 

Завод за јавно здравље Ћуприја        ул. Миодрага Новаковића бр. 78,  
35230 Ћуприја 

061/6638-692 

Завод за јавно здравље “Тимок” 
Зајечар        

ул.  Сремска бр.13, 19000 Зајечар 063/479-649 
062/803-65-78 

Завод за јавно здравље Ужице ул.  Маринковић Веселина бр. 4, 
31000 Ужице 

064/8577-507 
060/8577-519 

Завод за јавно здравље Чачак ул. Веселина Милекића бр. 7, 
32000 Чачак 

032/310-365 
064/8638-802 
064/863-8800 

Завод за јавно здравље Краљево ул. Слободана Пенезића бр.16ж,  
36000 Краљево 

064/8855-006 
064/88-55-001 

Завод за јавно здравље 
Крушевац     

ул. Војводе Путника бр.2,  37000 
Крушевац 

037/438-794 
064/8942282 
064/89-42-283 

Завод за јавно здравље 
Лесковац 

ул. Максима Ковачевића бр. 11, 
16000 Лесковац 

064/864-8825 
064/864-8815 
064/839-2405 

Завод за јавно здравље Врање ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1, 
17500 Врање 

064/1403-289  
064/4242326 
062/718820 
017/421-310 

Завод за јавно здравље Шабац ул. Јована Цвијића бр. 1, 15000 
Шабац 

064/8605-211 
015/343-605 

8 до 22 часова



Завод за јавно здравље Ваљево   ул.Владике Николаја бр.5, 14000 
Ваљево 

062/202-701 
062/202-719 
062/202-721 

Завод за јавно здравље Пирот Кеј б.б, 18300 Пирот 069/3452-108 
069/45-21-130 

Завод за јавно здравље Нови 
Пазар 

ул. Генерала Живковића бр.1, 
36300 Нови Пазар 

063/1623-776 

Завод за јавно здравље Суботица  ул. Змај Јовина бр. 30, 24000 
Суботица 

064/1009-276 
064/80-52-963 

Завод за заштиту здравља 
Зрењанин 

ул. др Емила Гаврила бр. 15, 
23000 Зрењанин 

069/210-11-02 
069/310-11-02 

Завод за јавно здравље Панчево  ул. Пастерова бр. 2, 26000 
Панчево 

062/8869-721 
066/86-66-836 

Завод за јавно здравље Сомбор       ул. Војвођанска бр. 47,  25000 
Сомбор 

062/1956-866 
064/421-58-50 
063/468-034 

Завод за јавно здравље Сремска 
Митровица   

ул. Стари Шор бр.47,  22000  
Сремска  Митровица 

   064/8092-911 
0648092-938 
064/80-92-930 

Завод за јавно здравље Кикинда ул. Краља Петра бр.70,  23000 
Кикинда 

062/8833841 
062/8833877 
063/584-420 

Завод за јавно здравље Косовска 
Митровица  

ул. Анри Динана бб, 38220 
Косовска Митровица 

028/498-275 
064/8252-820 
064/487-42-37 

С обзиром на велику потребу грађана за информацијaма у вези са новим корона вирусом 
COVID-19, отворено је још десет дежурних телефонских бројева:

-          064 88 11 908
-          064 88 11 909
-          064 88 11 910
-          064 88 11 911
-          064 88 11 912
-          064 88 11 913
-          064 88 11 914
-          064 88 11 915
-          064 88 11 916
-          064 88 11 917

Поред тога, отворено је и још десет дежурних телефонских линија које грађани могу 
добити позивањем броја телефона  -  011/2684566.




