Питања и одговори у вези са
Дигиталном пријавом за улазак у земљу (ДЕА)
Овде ћете наћи најважнија питања и одговоре.







Уопштено
Ризична подручја
Изнимци од обавезе на пријаву
Циљ и начин функционисања Дигиталне пријаве за улазак у земљу (ДЕА)
У случају техничких проблема
Контрола

Уопштено
Шта је то Дигитална пријава за улазак у земљу (ДЕА)?
У циљу растерећења здравствених завода и подршке постојећих поступака вршења
надзора над самоизолацијом (карантин), Савезна влада Немачке је одредила примену
Дигиталне пријаве за улазак у земљу (ДЕА), која замењује досадашњу регистрацију на
папиру и обраду података путника при доласку помоћу тзв. картице. Сви путницу који
допутују, а који су пре уласка у земљу боравили задњих 10 дана у неком ризичном
подручју или подручју са посебно високим ризиком (подручје са високим бројем
инциденције или подручјем са варијантом вируса) а они сами не потпадају под једну од
изнимака садржаним у одредби, дужни су да испуне Дигиталну пријаву за улазак у
земљу. Апликација је доступачна на страници у интернету под адресом:
www.einreiseanmeldung.de.

Шта регулише Одредба за улазак у земљу због вируса короне?
Одредба за улазак у земљу због вируса короне регулише, додатно уз прописе покрајина
у вези са самоизолацијом (карантин), на јединствен начин обавезе на пријављивање,
тестирање и доказивање. То обухвата и начелну обавезу на тестирање и доказивање
код путника који улазе у земљу авионом као и специјалне обавезе на тестирање и
доказивање у вези са уласком у Савезну Републику Немачку након боравка у неком
ризичном подручју у иностранству. У њој су утврђене и обавезе саобраћајних предузећа
и оператера мобител мрежа.
Регулација на основу досадашње Одредбе о обавези на тестирање од 4. новембра
2020.године (Савезни службени лист (BAnz АТ) 06.11.2020 В1), Уредба у вези путничког
саобраћаја од 5. новембра 2020.године (Савезни службени лист (BAnz АТ) 06.11.2020
Б5) као и Заштитна уредба у циљу заштите од, на основу уласка у земљу, претеће заразе
од новог соја мутације вируса корона (Савезни службени лист (BAnz АТ) 21.12.2020 В4)
пренешене су и даље развијене у овом новом правилнику Савезне владе.

Ризична подручја
Шта је то ризично подручје?
Ризично подручје је територија изван граница Савезне Републике Немачке, код
којег је Савезно министарство здравства, у складу са Министарством спољњих
послова и Савезном министарству за унутрашње послове, грађевинарство и
домовину, констатовало постојање повећаног ризика од заразе једном одговарајуће
опасном преносном болешћу, нпр. заразом вирусом корона САРС-KoV-2. Институт
Роберт Кох објављује стално ажурирани списак ризичних подручја у интернету под
адресом: https ://www.rki .de/ri s ikogebiete.

Шта је то подручје са посебно високим ризиком?
Код неког подручја изван граница територије Савезне Републике Немачке постоји
посебно високи ризик тада, када је тамо посебно висока инциденција ширења вируса
корона САРС-KоВ-2 (подручје високе инциденције) или када се тамо појавила
одређена варијанта соја вируса корона САРС-KоВ-2 (подручје са варијантном вируса
корона).
Подручја високе инциденције могу бити подручја са посебно великим бројем
случајева, нпр. у висини вишеструке просечне вредности 7-дневне инциденције
рачунато на 100.000 становника у Немачкој, али најмање са 7-дневном инциденцијом од
200.
Подручја са варијантном вируса корона могу бити подручја у којима се проширено
појавила варијанта (мутација) вируса корона САРС-KoВ-2, која се није уједно проширила
овде у земљи и од које се мора поћи од тога да од ње прети посебан ризик. Такви нпр.
посебни ризици могу, међу осталом, настати из предпостављене или доказане лаке
преносивости заразе или неких других карактеристика, које убрзавају ширење заразе,
појачавају тежину клиничке слике болести или против које је ефикасност вакцинисања
или постигнути имунитет на основу прележане заразе ослабљен.
Савезно министарство здравства, у складу са Министарством иностраних послова и
Савезном министарству за унутрашње послове, грађевинарство и домовину, утврђује у
којим земљама актуелно постоји посебно високи ризик на заразу вирусом корона САРСКоВ-2. Која су подручја актуелно категоризована као подручја високе инциденције или
подручја са варијантом вируса, може да се види у списку на следећој страници у
интернету:
https ://www.rki .de/ri s ikogebiete.
Како препознати да ли се долази из неког ризичног подручја, подручја високе
инциденције или подручја са варијантом вируса?
Институт Роберт Кох ажурира стално свој списак ризичних подручја, подручја
високе инциденције или подручја са варијантом вируса који се налази под
следећим линком:
https ://www.rki .de/ri s ikogebiete.
Класификација као ризично подручје, подручје високе инциденције или подручје са
варијантом вируса врши се тек истеком првог дана након објављивања те констатације
на горе наведеној интернет страници. У списку Института Роберт Кох наведено је у
заградама, разврстано по називу земље, односно регије неке земље, од када се то
подручје сматра ризичним подручјем, подручјем високе инциденције или
подручјем са варијантом вируса корона. На крају странице налази се преглед оних

подручја који су у било којем временском периоду протеклих 10 дана сматрани ризичним
подручјем, али то сада више НИСУ.

Колико често се ажурира класификација ризичних подручја?
Савезна влада стално контролише да ли се неко подручје мора класификовати као
ризично подручје. Због тога може да дође до краткорочних измена, а посебно до
проширења списка ризичних подручја.

Зашто се прави разлика између ризичног подручја и подручја са посебно високим
ризиком?
Разлог за такво разликовање је у томе да се на тај начин на појаву посебно високог ризика
на заразе у таквим подручјима може реаговати изрицањем строгих мера који важе код
уласка у земљу. При томе се мора разликовати између подручја са повећаним ризиком
(ризично подручје) и подручја са посебно високим ризиком на заразу вирусом корона
САРС-КоВ-2. Код неких подручја изван граница територије Савезне Републике Немачке
постоји посебно високи ризик тада, када је тамо посебно висока инциденција ширења
вируса корона САРС-КоВ-2 (подручје високе инциденције) или када се тамо појавила
одређена варијанта вируса корона САРС-КоВ-2 (подручје са варијантном вируса
корона). Пооштрене мере служе такође томе да се даље сузбије евидентирани вирус
корона и тиме спречи брзо ширење нове варијанте вируса корона.

Изнимци од обавезе да се обави пријава
Да ли постоје изнимци од обавезе да се код уласка у земљу испуни Дигитална
пријава?
Да! Међутим, то зависи од врсте ризичног подручја, у којем сте боравили задњих 10 дана
пре доласка у Савезну Републику Немачку. При томе, није меродавно Ваше место
поласка, већ она места у којима сте боравили задњих 10 дана.
Изнимци за подручја високе инциденције су строжије дефинисана јер тамо, супротно
ризичним подручјима, постоји посебно високи ризик на заразу вирусом корона САРСКоВ-2.
Пажња! За подручја са варијантном вируса корона не постоје никакви изнимци у
погледу на обавезу да се обави пријављивање. То значи, да су сви путници који улазе
у земљу, а који су боравили задњих 10 дана у таквом неком подручју, дужни да испуне
Дигиталну пријаву за улазак у земљу (ДЕА).

У случају ризичних подручја, следеће групе лица не морају код уласка у земљу да
испуне Дигиталну пријаву за улазак у земљу (ДЕА):
1. Лица која су само пропутовала кроз ризично подручје и која тамо нису имала
међуборавак,
2. Лица која улазе у Савезну Републику Немачку само у циљу пропутовања кроз
њену територију и која напуштају Савезну Републик Немачку најбржим путем у
циљу окончања тог пропутовања,

3. Лица која су у оквиру пограничног саобраћаја боравила мање од 24 часа у неком
ризичном подручју или која улазе у Савезну Републику Немачку са боравком у
трајању до 24 часа,
4. Лица која, поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте, обављајући своје
радне задатке улазе у Савезну Републику Немачку, како бих у прекограничном
саобраћају превозиле путнике, транспортовале робу или робна добара на
путевима, жељезницом, бродом или авионом.
5. Лица која се као део званичне делегације враћају у Савезну Републику Немачку
преко терминала резервисаног за владу на аеродрому Берлин Бранденбург или
на аеродрому Келн/Бон и која су боравила у неком ризичном подручју мање од
72 часа.

У случају подручја високе инциденције, следеће групе лица код уласка у земљу не
морају да испуне Дигиталну пријаву за улазак у земљу (ДЕА):

1. Лица која су само пропутовала кроз подручје високе инциденције и која тамо нису
имала међуборавак,
2. Лица која улазе у Савезну Републику Немачку само у циљу пропутовања кроз
њену територију и која напуштају Савезну Републик Немачку најбржим путем у
циљу окончања тог пропутовања,
3. Лица која су у оквиру пограничног саобраћаја боравила мање од 24 часа у неком
подручју високе инциденције или која улазе у Савезну Републику Немачку са
боравком у трајању до 24 часа,
4. Лица која се као део званичне делегације враћају у Савезну Републику Немачку
преко терминала резервисаног за владу на аеродрому Берлин Бранденбург или
на аеродрому Келн/Бон и која су боравила у неком подручју високе инциденције
мање од 72 часа.

Дневни путници у пограничном саобраћају који путују између свог места пребивалишта
и места пословања / рада који долазе из подручја са варијантом вируса и тиме подлежу
обавези на пријављивање, као и путници у пограничном саобраћају између свог места
пребивалишта и места пословања / рада и путници који прелазе границу у пограничном
саобраћају морају да испуне Дигиталну пријаву за улазак у земљу само једанпут
недељно. Доказ обављене Дигиталне пријаве валидан је за то временско раздобље.
У том случају, као место боравка у Немачкој наводи се адреса радног места, места
школовања или неко друго место, са којим у том конкретном случају постоји веза. Поред
тога, у апликацији се наводи и одговарајуће изабрано чињенично стање за изузеће, а по
потреби у пољу слободног навода могу се унети и даљњи детаљи.
Шта морам да уважим код путовања авионом са међуслетањем?
Транзитни путници са боравком на неком аеродрому на основу међуслетања подлежу
обавези да обаве пријављивање, ако се тај аеродром налази у неком ризичном подручју.

Узорна уредба о самоизолацији која је реализована од стране покрајина предвиђа
неколико изнимака од придржавања самоизолације (карантин). Зашто нису сви ти
изнимци уједно изузели и обавезу да се испуни Дигитална пријава за улазак у
земљу?
Циљ Дигиталне пријаве за улазак у земљу јесте да се на брзи и некомпликовани начин
здравственим заводима ставе на располагање оне информације које су им потребне за
вршење контроле да ли се придржава самоизолације (карантин) прописане од
покрајинских органа. У то спада и контрола да ли лице које тражи за себе одређене
изнимке од обавезе да се придржава самоизолације (карантин) и стварно има право на
то. На пример, неки од тих изнимака везани су за прилагање негативног резултата
извршеног тестирања. Захваљујући подацима прослеђеним у оквиру Дигиталне пријаве
за улазак у земљу, здравственим заводима је дата могућност да затраже од путника који
улази у земљу прилагање таквих доказа.
Изнимци су у ту сврху ограничени на уско зацртане констелације. На пример,
констелације код које или превозник или орган којем је поверено извршење полицијске
контроле прекограничног саобраћаја може брзо утврдити да у Немачкој није потребна
самоизолација (карантин) (нпр. код путника у транзиту) или код којих се чини немогућим
да се депонира адреса боравка (нпр. код дневних прелазака границе од стране неког
радника).

Циљ и начин функционисања Дигиталне пријаве за улазак у
земљу (ДЕА)
Којем циљу следи дигитална пријава за улазак у земљу?
Дигитализовање пријава за улазак код доласка из неког ризичног подручја, које се до
сада вршило помоћу картица, растерећује органе здравства. На тај начин органи, на
брзи начин и поуздано, стичу сазнања ко на територији, које спада у њихову надлежност,
долази из неког ризичног подручја, те због тога мора у самоизолацију. Тиме се могу, на
бољи начин, спречити нова жаришта заразе насталих уласком у Немачку.

Како функционише Дигитална пријава за улазак у земљу? Ко може да стекне
увид у моје податке?
За пријаву, путник позове страницу у интернету: https://www.einreiseanmeldung.de и тамо
наводи места свог боравка у задњих 10 дана. Уколико се та места боравка налазе у
неком од ризичних подручја, од путника се тражи да наведе своје личне податке и место
свог планираног боравка за оно временско раздобље од десет дана након уласку у
земљу у којем ће бити у потребној самоизолацији (карантину) или да наведе податак за
успостављање контакта са њиме од стране органа. По давању целокупног обавештења,
путнику се доставља пдф-фајл као потврда о томе.
Ако путник у задњих 10 дана није боравио у неком ризичном подручју, се поступак
пријаве се у том случају превремено окончава, а та потврда се не иставља.
Прикупљени подаци путника који улази у земљу прослеђују се аутоматски, на основу
наведеног места боравка у Немачкој, надлежном органу здравства (по правилу је то
хигијенски завод), те су само том органу и доступачни.
Пренос података обавља се шифрирано, а након две недеље, рачунато од дана уласка,
ти се подаци гасе аутоматски.

У којем моменту морам да се пријавим?
Пријава се врши пре самог почетка путовања. Прилагање потврде о извршеној
дигиталној пријави за улазак у земљу (или у изнимном случају потпуно испуњени
образац „Пријава као надоместак“) је предуслов да будете превежени, ако долазите у
земљу авионом, бродом, возом или аутобусом.

Да ли и малолетни путници подлежу обавези да се пријаве?
Малолетни путници подлежу обавези да се пријаве.
Малолетни путници не морају да изврше сопствену пријаву, већ могу се навести у
заједничкој пријави одговорне одрасле особе која путује са њима.
Међутим, малолетни путник који путује сам, обавезан је да испуни сопствени образац.

У случају техничких проблема
Шта да урадим када немам приступ рачунару или паметном телефону или ако ДЕАстраница у интернету није доступачна?
Ако вам у изнимним случајевима (нпр. због недостатка техничке опреме или због
техничког проблема са интернет страницом) није могуће да обавите Дигиталну пријаву
за улазак у земљу, тада сте дужни да уместо тога извршите тзв. „Пријаву као
надоместак“ на папиру. Одговарајући образац можете скинути под адресом:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Infoblatt/2021/SER_MB.pdf.

Потпуно испуњени образац „Пријава као надоместак“ се




код уласка у земљу, долазећи из ризичног подручја унутар Шенгенског простора1,
предаје превознику,
код уласка у земљу, долазећи из ризичног подручја изван Шенгенског простора
предаје Савезној полицији у оквиру њеног обављања контроле уласка у земљу,
независно од коришћења услуга превозника, код Савезне полиције, на њен
захтев, приликом њеног обављања задатака као погранична полиција, уколико
образац није већ предат превознику.

У свим осталим случајевима, пошаљите потпуно испуњени образац „Пријава као
надоместак“ на следећу адресу:

1 Аус триј а, Белг иј а , Чешка Република, Данс ка, Ес тониј а , Финс ка , Францус ка, Грчка, Италиј а, Летониј а, Литваниј а, Лукс ембург ,

Мађарс ка, Малта, Низ оз емс ка, Немачка, Пољс ка , Португ ал, Словачка , Словениј а, Шпаниј а, Шведс ка као и Ис ланд, Лихтенштај н ,
Норвешка и Швај царс ка

Deutsche E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim
Ваш образац „Пријава као надоместак“ прослеђује се надлежном органу.

Путник сноси сам одговорност за прибавку (скидање или штампање) „Пријаве као
надоместак“.

Код свих техничких проблема и сметњи код Дигиталне пријаве уласка у земљу
обратите се контакту за хитне случајеве под бројем: +49 30 2598 43 63 (на немачком и
енглеском језику).
Контакт за хитне случајеве доступачан је од понедељка до недеље у времену од 7 до
18 часова (средњоевропско време / средњоевропско летње време).

Контроле
Да ли смем да путујем без да имам дигиталну пријаву за улазак у земљу?
Ако не подпадате под горе наведене изнимке тада вас се без да поседујете испуњену
пријаву за улазак у земљу не сме превозити. То произилази из наредбе Савезног
министарства здравства од 5.новембра 2020.године (Савезни службени лист BAnz АТ
06.11.2020 Б5). По томе, предузећа која обављају превоз путника несму вршити превоз
оних лица која нису у поседу доказа о извршеној дигиталној пријави за улазак у земљу,
а нити спадају под горе наведене изнимке.
Молимо, обратите пажњу на следеће: Код очигледно нетачних података, сматра се да
не постоји уредно испуњена пријава за улазак у земљу. У том случају, предузеће које
врши превозе несме да вас превезе.

Ко контролише да ли је извршена дигитална пријава уласка у земљу?
Превозник је обавезан, уколико нисте корисник јавног локалног превоза путника, да пре
самог почетка превоза преконтролише да ли путници имају потврду о успешно
извршеној пријави за улазак у земљу (код предузећа у железничком саобраћају, та
контрола се може обавити и током саме вожње). Током тога контролише се и то да ли су
лични подаци плаузибилни, а код очигледно нетачних података не може се извршити
превоз путника.

Ако долазите из неког ризичног подручја изван Шенгенског простора2 тада се на захтев
прилаже потврда о успешно извршеној пријави за улазак у земљу у оквиру обављања
контроле уласка (по правилу Савезној полицији).
Независно од тога да ли долазите у земљу користећи услуге неког превозника или не,
могуће је да се приликом обављања задатака пограничне полиције од стране оног
органа којем је поверено вршење полицијске контроле граничног саобраћаја (по правилу
то је Савезна полиција) затражи од вас прилагање потврде о успешно извршеној пријави
за улазак у земљу. То се односи на случајеве када се улазак у земљу одвија копненим
путем, где Савезна полиција врши контролу штихпробом у близини граничног прелаза.

Шта важи када путујем аутомобилом?
Обавеза да се изврши дигитална пријава за улазак у земљу важи за све путнике,
независно од тога са којим превозним средством долазите, па тиме и код уласка у земљу
када путујете аутомобилом.
У близини граничног прелаза орган којем је поверено да изврши полицијску контролу
граничног саобраћаја (по правилу то је Савезна полиција), може извршити ту проверу
штихпробом и затражити прилагање потврде.

2

Шенг енс ки прос тор: Аус триј а, Белг иј а , Чешка Република, Данс ка, Ес тониј а , Финс ка , Францус ка, Грчка, Италиј а, Летониј а,

Литваниј а, Лукс ембург , Мађарс ка, Малта, Низ оз емс ка, Немачка, Пољс ка, Португ ал, Слова чка , Словениј а, Шпаниј а, Шведс ка као и
Ис ланд, Лихтенштај н, Норвешка и Швај царс ка

