
12.2. ембар 2021.

4820
На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и су-

збијање 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, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21 и 105/21), на 
предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о измени 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 ограничењи-
ма за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 
61/21 и 70/21) у тачки 2. речи: „од 06.00 часова до 01.00 часова 
нaрeдног дана” бришу се.

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00130/1/2021-23
У Београду, 9. новембра 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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16. новембар 2021.

4855
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 допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне боле-

сти 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 и 105/21) по-
сле члана 4д додаје се члан 4ђ који гласи:

„Члан 4ђ
Лицe које поседујe ЕУ дигитални сертификат издат од стра-

не надлежних органа држава које су у систему EU Digital COVID 
Certificate, уведеним актом (EU) 2021/953 Европског парламента 
и Савета од 14. јуна 2021. године о оквирима за издавање, вери-
фикацију и признавање интероперабилних потврда о вакцинацији 
против COVID-19, тестовима и прележаној болести (EU Digital 
COVID Certificate) ради олакшавања слободног кретања током 
трајања COVID-19 пандемије (Службени гласник ЕУ бр L 211/1 од 
15. јуна 2021. године), може ући у Републику Србију без поседова-
ња потврда или тестова из чл. 4а, 4б и 4в ове уредбе.”

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-10513/2021
У Београду, 15. новембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Број 108  3


	slgl107 47
	ВЛАДА
	4759 Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

	4760 Уредба о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране

	4761 Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ

	4762 Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години

	4763 Одлука о образовању Комисије за примену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

	4764 Одлука о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора

	4765 Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројеката изградње обилазница око Пожеге, Ужица, Лознице и тунела испод превоја Кадињача

	4766-4801 Решења о разрешењима, именовањима и постављењима

	4802 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2021–2023. године

	4803 Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину

	4804 Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2020. годину

	4805 Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Шарм ел Шеик, Арапска Република Египат

	4806 Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Љубовија, Република Србија и општине Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина

	4807 Решење о уступању стране робе без плаћања противвредности

	4808 Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

	4809 Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

	4810 Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

	4811 Закључак Владе о изменама Закључка Владе о усвајању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа


	МИНИСТАРСТВА
	4812 Правилник о измени и допунама Правилника о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношењa рекламација

	4813 Правилник о утврђивању Плана вађења речних наноса

	4814 Правилник о престанку важења Правилника о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића

	4815 Правилник о изменама Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објеката

	4816 Правилник о условима, начину и поступку спровођења мере техничкa помоћ у оквиру инструмента за претприступну помоћ руралном развоју

	4817 Правилник о верификацији и акредитацији верификатора извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште

	4818 Правилник о измени Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

	4819 Правилник о допуни Правилника о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила

	4820 Наредба о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

	4821 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на животну средину

	4822-4828 Решења о именовању судског вештака


	ПРАВОСУЂЕ
	4829 Одлука о избору заменика јавног тужиоца

	4830-4842 Одлуке о престанку судијске функције

	4843-4844 Одлуке о престанку функције судије поротника 


	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
	4845 Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту


	ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	4846 Решење директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0453/18-11

	4847 Индекси потрошачких цена за октобар 2021. године


	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	4848 Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап

	4849 Правилник о упису у јавну евиденцију пружалаца енергетских услуга

	4850 Одлука о измени Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије

	4851 Одлука Привредне коморе Србије 02.01 број 9/21

	4852 Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности

	4853 Малопродајне цене дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд

	4854 Малопродајне цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

	ОГЛАСИ
	Јавни позиви
	Јавни конкурси
	Судски огласи
	Упис у судски регистар
	Обавештења правних и физичких лица
	Неважеће исправе


	slgl108 3
	ВЛАДА
	4855 Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
	4856 Решење о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

	ПРАВОСУЂЕ
	4857 Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави
	4858 Пресуда Европског суда за људска права по представци број 47274/19, Милосављевић против Србије (бр. 2)

	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	4859 Одлука о утврђивању традиционалног назива моста у насељу Шарампов у Пријепољу 
	4860 Малопродајне цене дуванских прерађевина, „Mercata VT” Нови Сад

	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
	4861 Решење о именовању директора Јавног предузећа „Лебане”, Лебане





