
Уредба о измени и допуни 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, 60/21 и 64/21) члан 
4г мења се и гласи: 

„Члан 4г 

Одлуку о прихватању сертификата о вакцинацији или потврде о прележаној 
болести држава које правно или фактички, признају сертификате о 
вакцинацији и потврде о прележаној болести издате у Републици Србији 
(фактички реципроцитет из члана 4б и 4в ове уредбе) доноси Влада. 

Податке о листи држава из става 1. овог члана министарство надлежно за 
спољне послове без одлагања доставља министарству надлежном за послове 
туризма које, на основу мишљења министарства надлежног за послове 
здравља, припрема предлог акта за Владу.” 

Члан 2. 

После члана 4г додаје се члан 4д који гласи: 

„Члан 4д 

Када постоји оправдана сумња да може доћи до уношења заразне болести 
COVID-19, без обзира на чињеницу поседовања негативног теста на 
присуство вируса SARS-CoV-2 (нови сојеви вируса и сл.), поседовања 
сертификата о вакцинацији или поседовања потврде о прележаној болести, 
држављанима Републике Србије и страним држављанима који долазе из 
земаља са посебним ризиком може се наложити и одредити мера карантина 
у кућним условима у трајању највише до 14 дана са обавезом тестирања на 
присуство вируса SARS-CoV-2 у лабораторији здравствене установе 
Републике Србије. 

Начин примене мере из става 1. овог члана одређују се актом министра 
надлежног за послове здравља, на предлог завода за јавно здравље 
основаног за територију Републике Србије. 

Листу земаља са посебним ризиком објављује завод за јавно здравље 
основан за територију Републике Србије. 

Контролу примене мере из става 1. овог члана врше заједнички 
министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за 
послове здравља и заводи/институти за јавно здравље.” 

Члан 3. 



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


