
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, 59/21 и 60/21) у члану 4а 
став 3. речи: „односно надлежна здравствена установа или орган стране 
државе у којој је лице тестирано првим тестом” бришу се. 

Ст. 4. и 5. бришу се. 

Члан 2. 

У члану 4б став 1. после речи: „сертификата о вакцинацији против заразне 
болести COVID-19” додају се речи: „или постоји фактички реципроцитет о 
прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19”. 

Члан 3. 

После члана 4б додају се чл. 4в и 4г који гласе: 

Члан 4в 

Лице које поседује позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест 
за детекцију антигена SARS-CoV-2 и од кога није прошло мање од 14 дана, 
ни више од 6 месеци и који је издао надлежни орган или установа државе са 
којом Република Србија има закључен споразум о прихватању овог 
позитивног теста или са којом постоји фактички реципроцитет о прихватању 
овог позитивног теста (у даљем тексту: потврда о прележаној болести) може 
ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса 
SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста или прихваћеног сертификата о 
вакцинацији. 

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републику Србију, под 
условима утврђеним овом уредбом, и без потврде о прележаној болести, ако 
у Републику Србију улази у пратњи лица које испуњава услове за улазак у 
Републику Србију. 

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет 
споразума из става 1. овог члана, односно чији руководилац је овлашћен и 
потписао тај споразум, без одлагања, обавештава орган државне управе 
надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за 
унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и 
условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему. 

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

Контролу поседовања потврде о прележаној болести врши орган државне 
управе надлежан за унутрашње послове. 



Члан 4 г 

Листу држава са којима постоји фактички реципроцитет из члана 4б и 4в ове 
уредбе, на основу података добијених од министарства надлежног за спољне 
послове или министарства надлежног за послове туризма, одређује актом 
министар надлежан за послове здравља.” 

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


