
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, 64/21, 69/21, 
86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 7/22) члан 
13б мења се и гласи: 

„Члан 13б 

Ковид сертификат из члана 13а ове уредбе је документ којим се потврђује 
да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то: 

1) негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 
сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у 
јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна 
микробиолошка лабораторија; 

2) негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији 
од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка 
лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној 
својини на територији Републике Србије, односно страна референтна 
микробиолошка лабораторија; 

3) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне 
болести COVID-19 који издаје завод за јавно здравље образован за 
територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране 
земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана; 

4) позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) 
Immunoglobulin G (IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној 
својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана 
издавања резултата; 

5) доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL 
TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, 
не млађег од седам и не старијег од 210 дана од дана издавања резултата, 
који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике 
Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу 
резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на 
територији Републике Србије, односно страних референтних 
микробиолошких лабораторија.” 

Члан 2. 

После члана 13д додаје се члан 13ђ који гласи: 

„Члан 13ђ 



Домаћим држављанима и страним држављанима који имају привремени 
боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима 
дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су 
потпуно вакцинисани против болести COVID-19 у иностранству или су једну 
или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље 
основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени 
сертификат/ЕУ Дигитални COVID сертификат, на њихов захтев, на основу 
своје службене евиденције и/или на основу уверења или друге исправе о 
извршеној потпуној имунизацији имунолошким леком за примену у хуманој 
медицини за које је надлежни орган Републике Србије потврдио да су 
испуњени сви захтеви за стављање лека у промет и да лек може бити у 
употреби у Републици Србији, као и имунолошким леком који се налази на 
листи Европске агенције за лекове одобрених вакцина у Европској Унији и 
листи одобрених вакцина за хитну употребу Светске здравствене 
организације, коју је издао надлежни инострани орган или установа у 
иностранству. 

Страним држављанима који су потпуно вакцинисани против болести COVID-
19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у 
иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике 
Србије издаје Дигитални зелени сертификат са роком важења од 30 дана, на 
њихов захтев, на основу уверења или друге исправе о извршеној 
имунизацији из става 1. овог члана.” 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2022. године. 


