
ЛИЧНА ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 46. И 47. УРЕДБЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ БР. 
445/2000 МЕЂУМИНИСТАРСКЕ УРЕДБЕ МИНИСТАРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

САОБРАЋАЈА – МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА БР. 120 ОД 17. МАРТА 2020. И БР. 127. ОД 
24. МАРТА 2020. ГОДИНЕ – Допуна од 26. марта 2020. године 

ЗА ПУТНИКЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ЗА 
ПУТНИКЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СА РЕГИСТРОВАНИМ 

СЕДИШТЕМ У ИТАЛИЈИ 

 

долепотписани _________________________ (1) 

место рођења _____________________________________ (2) 

датум рођења ____________________________________ (3) 

држављанство ______________________________ (4) 

са пребивалиштем у ______________________________ (5) 

адреса ______________________________ (6) 

лична исправа А ______________________________ (7) 

број телефона ______________________________ (8) 

 

ПОД ПУНОМ КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА СЛУЧАЈ ДАВАЊА ЛАЖНЕ ИЗЈАВЕ 
ЈАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ (ЧЛ. 495 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА) 

ИЗЈАВЉУЈЕ ПОД ЛИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ: 

• да је упознат са мерама за сузбијање заразе које су на снази и усвојене у складу са чл. 1 и 2. 
законске уредбе од 25. марта 2020, бр. 19, по питању ограничавања кретања физичких лица 
на читавој територији државе; 

• да је упознат са даљим ограничењима у складу одлукама Председника регије __________ 
(навести регију поласка) и Председника регије __________ (навести регију доласка). 

• да је упознат са мерама које су усвојене међуминистарском уредбом Министарства 
инфраструктуре и саобраћаја и Министарства здравља бр. 120 од 17. марта 2020. године; 

• да није подвргнут мери карантина и да није позитиван на вирус COVID-19 из чл. 1, тачка 1, 
слово ц), уредбе Председника Владе од 8. марта 2020. године; 

• да је упознат са санкцијама предвиђеним у чл. 4. законске уредбе од 25. марта 2020. 
године, бр. 19; 

ТАКОЂЕ ИЗЈАВЉУЈЕ 

• да је ушао у Италију из ___________________ дана Б ___/____/____ у ___/____ часова, да 
се упутио у _________________ и да остаје у Италији до ____/____/____ до ____/____ 
часова; (9) 



• да у случају оправдане потребе може да се задржи у Италији само још 48 сати и да се, у 
таквом случају, обавезује да достави изјаву једнаку овој; 

• да борави у Италији искључиво из разлога следеће радне потребе 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (10) 

• обавезује се да у случају појаве симптома COVID-19 о таквој ситуацији одмах обавести 
Одељење за превенцију надлежне здравствене установе позивањем телефонских бројева 
који су за то наменски установљени и да се у очекивању исхода одговарајућих провера од 
стране напред поменуте здравствене установе подвргне изолацији.  

 

МЕСТО И ДАТУМ КОНТРОЛЕ (11) 

 

ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (12) 

 

____________________________ 
А Документ се мора показати полицијском службенику и мора да омогући увид у 
држављанство даваоца изјаве. 

Б Дозвољени боравак у Италији износи највише 72 сата, а може се продужити за још 48 сати 
из оправдане потребе. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ 

Попунити изјаву ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 

Изјава се попуњава у тренутку уласка у Италију и чува и даље, чак и када давалац изјаве не 
вози. 

Изјава се предаје полицијском службенику. 

У тренутку контроле изјаву преузима полицијски службеник. У том случају је потребно 
припремити нову изјаву. 

Изјава је на снази у периоду од највише 72 сата од уласка у Италију. 

Из оправданих разлога могуће је продужити боравак за још 48 сати. У том случају потребно 
је припремити још једну изјаву. 

 

• Навести прво име, а затим презиме. 

• Навести место рођења (град итд) и државу рођења. 

• Навести датум рођења (дд/мм/гггг). 



• Навести државу држављанства. 

• Навести град/место пребивалишта и државу. 

• Навести потпуну адресу пребивалишта: улицу, трг итд. 

• Навести врсту документа, број, орган издавања, датум издавања и датум истека. 

• Навести свој број мобилног телефона. 

• Навести прелаз и границу уласка на италијанску територију, датум (дд/мм/гггг) и 
време (h: xx.xx) уласка и изласка са италијанске територије, као и крајњу 
дестинацију путовања у Италију у тренутку контроле. 

• Навести разлоге боравка у Италији (примера ради: „достава робе у .... а пореклом из 
......“ – „Преузимање робе из ... до .....“ – „превоз путника у .... из ....“ – „превоз путника 
из.... до ....“ 

• Место и датум се не наводе: ову ставку попуњава полицијски службеник. 

• Навести име и презиме даваоца изјаве. Изјава се потписује у присуству полицијског 
службеника. 

 

 

 


