
Савезно министарство унутрашњих послова 

Саопштење за јавност/медије (01.07.2020.) 

Постепено укидање ограничења уласка за треће земље 

За сада једанаест земаља на позитивном списку Немачке 

 

Савезни кабинет данас је одлучио да постепено укине важећа ограничења путовања из трећих 

земаља у Немачку. С обзиром на делимично побољшање епидемиолошке ситуације у различитим 

земљама, Европска комисија се у свом саопштењу од 11. јуна 2020. (COM (2020) 399 final) 

изјаснила о координираним мерама држава чланица. На основу тога Савет Европске уније је 

донео препоруку 30. јуна 2020. године. Ово ће бити спроведено у Немачкој 2. јула у 00:00 часова. 

Препорука предвиђа координирано укидање ограничења путовања од стране држава чланица на 

следећи начин: 

1. Улазак из трећих земаља са ниском стопом заразе према договореном списку земаља 

могућ је без ограничења. Списак држава се ажурира сваке две недеље. 

    Државе чланице имају могућност да одобре улаз постепено, а не за све земље истовремено. 

Немачка за почетак дозвољава неограничен улазак за једанаест земаља на основу расположивих 

података: 

 

1. АУСТРАЛИЈА 

2. ГРУЗИЈА 

3. ЈАПАН * 

4. КАНАДА 

5. ЦРНА ГОРА 

6. НОВИ ЗЕЛАНД 

7. ЈУЖНА КОРЕЈА * 

8. ТАЈЛАНД 

9. ТУНИС 

10. УРУГВАЈ 

11. КИНА * 

 

*у зависности од реципрочног давања могућности уласка 



2. Проширење могућности уласка за путнике из свих трећих земаља који имају важан разлог 

путовања. Важни разлози за улазак из трећих земаља: 

 

1. немачки држављани, држављани Уније и држављани трећих земаља са правом боравка у 

Немачкој, 

2. здравствени радници, здравствени истраживачи и особље за негу старих лица, 

3. страни квалификовани радници и висококвалификовани радници чије је запошљавање 

неопходно из економских  разлога и чији се рад не може одложити или обављати у иностранству, 

4. Превозници робе, као и друго превозно особље, 

5. сезонски радници у пољопривреди, 

6. поморци, 

7. страни студенти, који не могу похађати студије из иностранства, 

8. странци који долазе због спајања породице или у посету због хитних породичних разлога, 

9. лица којима је потребна међународна заштита или заштита из других хуманитарних разлога, 

10. дипломате, међународне организације, војно особље и хуманитарни радници током 

обављања својих дужности, 

11. касни исељеници (особе немачког порекла)  

12. путници у транзитном саобраћају. 

 

3.За одређивање могућности уласка пресудно је место боравка путника, а не њихово 

држављанство. 

 

Без обзира на опције уласка у Немачку, обавеза карантина која се заснива на Закону о заштити од 

инфекције важи у свим савезним земљама за путнике који долазе или се враћају из ризичних 

подручја које је одредио Robert Koch Institut.    

Горе наведено се односи и на путнике са важним разлогом путовања, изузев путника у транзиту.  

Карантин се не односи на људе који имају важећи негативан Корона-тест. 

Најважнији циљ свих разматрања остаје да се осигура даље сузбијање пандемије.  


