
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

УРЕДБУ
о  измени 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 и 125/21) члан 2. мења се и 
гласи:

„Члан 2.

Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у 
објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење 
оболелих.

Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију у за то 
одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди 
надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста 
епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са 
ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у 
присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестирањем 
утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство 
ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих 
тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у складу 
са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: 
Закон), у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно 
обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од седам дана, након чега се 
јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у 
дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, а изолација се 
прекида без тестирања.

Уколико лице из става 4. овог члана има примарну или секундарну 
имунодефицијенцију  упућује се у кућну изолацију у трајању од 14 дана, а које 
стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштитите.
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Запослени у здравственим установама и установама социјалне 
заштите тестирају се PCR тестом након кућне изолације у трајању од седам дана 
и враћају се на посао уколико је PCR тест који је узоркован седмог дана кућне 
изолације негативан. У случају позитивног резултата PCR теста, остају у 
изолацији до десетог дана када се изолација прекида без тестирања. 

Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4, 5. и 6. овог 
члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу 
података које доставља установа која је извршила тестирање.”

Члан 2.

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