
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и 
сузбијање заразне болести COVID-19 

Члан 1. 

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 
(„Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 
17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21 и 59/21) члан 4а мења се и 
гласи: 

„Члан 4а 

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које поседује потврду 
о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издала јавна 
здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без 
негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA 
RAPID теста. 

Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен 
привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и 
чланови дипломатско-конзуларног особља и чланови њихових породица, а 
који су имали потврђену инфекцију SARS-CoV-2, дозвољен је улазак у 
Републику Србију без поседовања негативног теста на присуство вируса 
SARS-CоV-2 или потврде о потпуној вакцинацији из става 1. овог члана, 
уколико поседују позитиван REAL TIME PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за 
детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег првог теста није прошло мање од 
14 дана и не више од шест месеци од дана издавања. 

Позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест за детекцију 
антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује се потврдом о 
прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан за 
територију Републике Србије, односно надлежна здравствена установа или 
орган стране државе у којој је лице тестирано првим тестом. 

Начин примене изузећа из ст. 1. и 2. овог члана одређује се актом министра 
надлежног за послове здравља. 

Контролу поседовања потврде о потпуној вакцинацији и потврде о 
прележаној болести врши орган државне управе надлежан за унутрашње 
послове, на основу података здравствене установе која је извршила 
вакцинацију или на основу података органа државне управе надлежног за 
послове здравља за потврде о прележаној болести.” 

Члан 2. 

У члану 7. после речи: „ученичког и студентског стандарда,” додају се речи: 
„укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских забава,”. 

Члан 3. 



У члану 8. став 3. после речи: „без уласка купаца у сам објекат,” додају се 
речи: „као и оних у којима се услуге пружају у отвореном делу објекта,”, а 
речи: „неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана” замењују 
се речима: „неће радити од 01.00 часа до 06.00 часова”. 

Члан 4. 

У члану 9. став 2. брише се. 

Члан 5. 

У члану 10. став 3. брише се. 

Члан 6. 

После члана 10. додају се чланови10а и 10б, који гласе: 

„Члан 10а 

„Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору 
дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета 
присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно 
ношење заштитних маски посетилаца. 

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је 
присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства 
посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење 
заштитних маски посетилаца. 

Члан 10б 

Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, концерата и 
других догађаја који не представљају културно-уметничке догађаје из члана 
10. ове уредбе у затвореном и на отвореном простору дозвољено је 
присуство највише 500 лица уз обавезно придржавања превентивних мера. 

У изузетним случајевима, по претходно прибављеној сагласности Кризног 
штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, дозвољено је присуство и 
више од 500 лица. 

Актом министра надлежног за послове здравља, који доноси на предлог 
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, ближе се уређује 
начин примене ограничења и превентивних мера из става 1. овог члана.” 

Члан 7. 

У члану 14. став 1. речи: „члана 9. став 2,” бришу се. 

Члан 8. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 


