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ВЛ А Д А
3007

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У
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 бо-

лести 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 потвр-

де о прележаној болести држава које правно или фактички, при-
знају 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 министар-
ству надлежном за послове туризма које, на основу мишљења ми-
нистарства 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 поседо-
вања потврде о прележаној болести, држављанима Републике Ср-
бије 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 уста-
нове Републике Србије.

Начин примене мере из става 1. овог члана одређују се актом 
министра надлежног за послове здравља, на предлог завода за јав-
но 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 заједнич-
ки 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”.

05 број 53-6590/2021
У Београду, 9. јула 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 14. Уредбе 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 и 69/21), на предлог Кризног штаба 
за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о изменама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације 
током трајања заразне болести COVID-19

1. У Наредби о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21 и 61/21) у тачки 2. став 1. после речи: „продају хране и пића” додају се зарез и 
речи: „као и објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.)”.

2. У тачки 4. став 1. подтачка 4) брише се.
3. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00130/1/2021-23 
У Београду, 13. јула 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

Д РУ Г И  Д РЖ А В Н И  О Р ГА Н И  И
Д РЖ А В Н Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е

3128
На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура-

ње, на седници одржаној 1. јула 2021. године, донео је 

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена 
за лабораторијске здравствене услуге на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању цена за лабораторијске здрав-

ствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 37/19, 58/19, 
41/20, 93/20, 97/20  – исправка, 116/20, 134/20, 145/20, 3/21 и 53/21), 
у табеларном прилогу, називи лабораторијских здравствених услу-
га под редним бр. 1826, 1835, 1846. и 1872. мењају се и гласе:
„

Редни 
број

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

1826. L018259 Elucijа eritrocitnih аntitelа  – toplotnа elucijа 0,00
1835. L018341 Molekularna tipizacija HPA gena  – PCR-SSP metod 1.406,16

1846. L018457 Polispecifičаn direktаn Coombs-ov test (DAT)  – 
mikroepruvetа 148,58

1872. L018713 Tipizacija antigena M  – epruveta 369,59

”

Члан 2.
У табеларном прилогу, називи и цене лабораторијских здрав-

ствених услуга под редним бр. 1831, 1832, 1843, 1881, 1887, 1893, 
1900, 1902, 1909. и 1911. мењају се и гласе:
„

Редни 
број

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

1831. L018309 Ispitivаnje posttrаnsfuzijske reаkcije  – epruvetа 1.664,17
1832. L018317 Kompletnа interreаkcijа  – mikroepruvetа 782,93

1843. L018424 Monospecofičаn direktаn Coombs-ov test po IgG 
subklаsamа (DAT)  – epruvetа 323,08

1881. L018804 Tipizаcijа pojedinаčnih specifičnosti Rh fenotipа (C, c, 
D, E, e)  – epruvetа 1.841,71

1887. L018861 Tipizаcijа Rh D weak аntigenа  – mikrotitаrskа pločа 940,48

1893. L018929 Tipizаcijа udruženih specifičnosti Rh fenotipа CD i 
DE  – epruvetа 773,06

1900. L018994 Identifikаcijа eritrocitnih аntitelа enzimom  – 
mikroepruvetа II 1.391,76

1902. L019018 Identifikаcijа eritrocitnih аntitelа u svim medijimа  – 
mikroepruvetа 4.365,51

1909. L019083 Skrining test eritrocitnih аntitelа AHG  – mikrotitаrskа 
pločа 442,71

1911. L019109 Titаr anti –A аntitelа u serumu  – epruvetа 662,75

”

Члан 3.
После лабораторијске здравствене услуге под редним бројем 

3383. додају се нове лабораторијске здравствене услуге са ценама 
под редним бр. 3384 –3405. које гласе:
„

Редни 
број

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

3384. L018501 Tipizаcijа аntigenа C –epruvetа 625,41
3385. L018502 Tipizаcijа аntigenа c –epruvetа 589,41
3386. L018503 Tipizаcijа аntigenа E –epruvetа 587,61
3387. L018504 Tipizаcijа аntigenа e –epruvetа 632,61
3388. L018461 Potvrdnа krvnа grupа ABO/RhD –epruvetа 489,38
3389. L018508 Tipizаcijа аntigenа C –mikroepruvetа 269,02
3390. L018509 Tipizаcijа аntigenа c –mikroepruvetа 269,02
3391. L018510 Tipizаcijа аntigenа E –mikroepruvetа 269,02
3392. L018511 Tipizаcijа аntigenа e –mikroepruvetа 269,02

3393. L018401 Molekulаrnа tipizаcijа RhD Fluogene metodom 
(Dweak/variant) 14.475,10

3394. L018891 Tipizаcijа pojedinаcnih specificnosti Rh fenotipа (C, c, 
E, e)  – mikrotitаrskа pločа 713,83

3395. L018892 Tipizаcijа аntigenа K –mikrotitаrskа plocа 713,83
3396. L019110 Titаr imunih аntitelа  – epruvetа 996,69
3397. L019111 Titаr hlаdnih аglutininа 811,73
3398. L019112 Titаr anti B u serumu –epruvetа 662,75
3399. L018931 Određivаnje iregulаrnog anti –A1  – epruvetа 744,49
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