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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

 

2641 

На основу члана 112. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије и 
члана 12. Закона о одликовањима Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 88/09 и 36/10), доносим 

УКАЗ 

о додели одликовања 

За нарочите заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве 
сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и Сједињених 
Америчких Држава одликујем  

ОРДЕНОМ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ  

другог степена 

Стивена Е. Стајверса 

Указ о додели одликовања објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

КО ПР број 69 

У Београду, 16. јуна 2021. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

 

2642 

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, 

доносим 

УКАЗ 

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 

амбасадора Републике Србије у Сент Винсенту и 

Гренадинима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем 

у Вашингтону 

I 
Поставља се Марко Ђурић на дужност изванредног и опуномоћеног 

амбасадора Републике Србије у Сент Винсенту и Гренадинима, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону.  

II 
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

КПРС – 103 

У Београду, 7. јуна 2021. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ВЛАДА 

 

2643 
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 изменама и допунама 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 и 59/21) члан 
4а мења се и гласи: 

„Члан 4а 

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које поседује 
потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издала 
јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику 
Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 
или антиген FIA RAPID теста. 

Држављани Републике Србије и страни држављани који имају 
одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, 
као и чланови дипломатско-конзуларног особља и чланови њихових 
породица, а који су имали потврђену инфекцију SARS-CoV-2, дозвољен 
је улазак у Републику Србију без поседовања негативног теста на 
присуство вируса SARS-CоV-2 или потврде о потпуној вакцинацији из 
става 1. овог члана, уколико поседују позитиван REAL TIME PCR тест 
на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег 
првог теста није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од 
дана издавања. 

 

 
 
 

Позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест за 
детекцију антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује се 
потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан 
за територију Републике Србије, односно надлежна здравствена установа 
или орган стране државе у којој је лице тестирано првим тестом. 

Начин примене изузећа из ст. 1. и 2. овог члана одређује се актом 
министра надлежног за послове здравља. 

Контролу поседовања потврде о потпуној вакцинацији и потврде о 
прележаној болести врши орган државне управе надлежан за унутрашње 
послове, на основу података здравствене установе која је извршила 
вакцинацију или на основу података органа државне управе надлежног за 
послове здравља за потврде о прележаној болести.” 

Члан 2. 

У члану 7. после речи: „ученичког и студентског стандарда,” додају 
се речи: „укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских 
забава,”. 

Члан 3. 

У члану 8. став 3. после речи: „без уласка купаца у сам објекат,” 
додају се речи: „као и оних у којима се услуге пружају у отвореном делу 
објекта,”, а речи: „неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног 
дана” замењују се речима: „неће радити од 01.00 часа до 06.00 часова”. 

 

Члан 4. У 
члану 9. став 2. брише се.  
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Члан 5. У 
члану 10. став 3. брише се. 

Члан 6. 

После члана 10. додају се чланови10а и 10б, који гласе: 

„Члан 10а 

„Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору 
дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета 
присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз 
обавезно ношење заштитних маски посетилаца. 

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, 
дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета 
присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз 
обавезно ношење заштитних маски посетилаца. 

Члан 10б 

Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, 
концерата и других догађаја који не представљају културно-уметничке 
догађаје из члана 10. ове уредбе у затвореном и на отвореном простору 
дозвољено је присуство највише 500 лица уз обавезно придржавања 
превентивних мера. 

У изузетним случајевима, по претходно прибављеној сагласности 
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, дозвољено је 
присуство и више од 500 лица. 

Актом министра надлежног за послове здравља, који доноси на 
предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, ближе се 
уређује начин примене ограничења и превентивних мера из става 1. овог 
члана.” 

Члан 7. 

У члану 14. став 1. речи: „члана 9. став 2,” бришу се. 

Члан 8. 

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

05 број 53-5750/2021 

У Београду, 16. јуна 2021. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

2644 
На основу члана 187д Закона о полицији („Службени гласник РС”, 

бр. 6/16, 24/18 и 87/18) 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), 
у складу са чланом 12. став 3. Закона о тајности података  
(„Службени гласник РС”, број 104/09), Влада 

доноси 

УРЕДБУ  

о измени Уредбе о платама полицијских службеника 

Члан 1. 

У Уредби о платама полицијских службеника („Службени гласник 
РС”, бр. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21 и 23/21), Прилог 8. 
замењује се новим Прилогом 8. 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-5475/2021-1 

У Београду, 16. јуна 2021. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

 
 
 

2645 
На основу члана 22. став 6. и члана 132. став 2. Закона о полицији 

(„Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) 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), у складу са чланом 12. став 3. Закона о тајности података 
(„Службени гласник РС”, број 104/09), Влада доноси 

УРЕДБУ 

о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним 

јединицама полиције 

Члан 1. 

У Уредби о специјалној и посебним јединицама полиције 
(„Службени гласник РС”, бр. 47/18, 59/18, 91/18, 29/19, 69/19, 66/20, 78/20, 
102/20, 113/20, 133/20, 146/20 и 149/20), после члана 74. додаје се члан 74а 
који гласи: 

„Члан 74а 

Приликом премештаја или распоређивања на радна места у оквиру 
Специјалне или посебних јединица полиције, поред општих услова 
прописаних овом уредбом, полицијски службеник мора да испуни и 
посебне услове за рад на радном месту на које се премешта или 
распоређује. 

Изузетно од става 1. овог члана, када је као посебни услов 
предвиђена најмање полицијска обука основног нивоа, полицијски 
службеник ће се решењем о премештају или распоређивању обавезати да 
тај посебни услов испуни у року од највише две године од дана 
премештаја или распоређивања.” 

Члан 2. 

Прилог 3 замењује се новим Прилогом 3. 

Члан 3. 

Прилог 4 замењује се новим Прилогом 4. 

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-5477/2021-1 

У Београду, 16. јуна 2021. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

 

2646 
На основу члана 13. став 2. 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 и 60/21), Влада 

доноси 

ОДЛУКУ 

о престанку важења Одлуке о одређивању посебних  

мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 

на територији града Београда 

1. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести 
COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС”, бр. 98/20 
и 11/20 – др. уредба). 

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

05 број 53-5745/2021 

У Београду, 16. јуна 2021. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 


