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Нова Гласникова

колекција

НОАР

Књиге које
почивају на духу
града, описујући
контрасте и
разлике у њему

приредио Кен Бруен
превео Милан Ђурић
„Изазов који смо поставили
писцима које смо позвали да
се укључе у ову збирку био је
једноставан: Покажите нам свој
Даблин, и то у ноар маниру.
Туристи који резервишу одмор у
Ирској неизбежно прво посећују
Даблин и изгледа увек заврше у
Темпл бару, нашем сопственом
Тајмс скверу – препуном
прљавштине, дрога, бескућника
и лутајућих психопата. Пре
две године ме је Пат Боран,
легендарни директор Даблинског
уметничког фестивала, позвао
да одржим литературни наступ
у Темпл бару. Током наступа је
нека жена отегла папке. То је
ојачало моју ноар репутацију и
дефи нитивно ме натерало да се
замислим пре него што поново
одем тамо. Темпл бар се, наравно,
помиње у многим од ових прича,
и приповедачи сигурно запажају
његову ноар страну. Туристички
савез, који ми није био наклоњен
ни у најбољим данима, реаговао је
тако што је уценио моју главу. То
схватам, ваљда, као похвалу.“
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Кен Бруен

РСД

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; имејлом: prodaja@slglasnik.com

Online куповина: www.slglasnik.com | www.klubglasnik.net
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НАРОДНА СКУПШТИНА
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о важењу уредаба које је
Влада уз супотпис председника Републике донела за
време ванредног стања и које је Народна скупштина
потврдила
Проглашава се Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања
и које је Народна скупштина потврдила, који је донела Народна
скупштина Републике Србије на Другој седници за време ванредног стања, 6. маја 2020. године.
ПР број 81
У Београду, 6. маја 2020. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника
Републике донела за време ванредног стања и које је
Народна скупштина потврдила
Члан 1.
Овим законом уређује се важење уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања
проглашеног 15. марта 2020. године и које је Народна скупштина
потврдила Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања
(„Службени гласник РС”, број 62/20).
Члан 2.
Даном укидања ванредног стања престају да важе следеће
уредбе:
1) Уредба о мерама за време ванредног стања („Службени
гласник РСˮ, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20,
53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20);
2) Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20);
3) Уредба о пореским мерама за време ванредног стања
ради ублажавања економских последица насталих услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник
РСˮ, број 38/20);
4) Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник
РСˮ, број 38/20);
5) Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 38/20);
6) Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних
средстава за време ванредног стања насталог услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник
РСˮ, бр. 40/20, 43/20, 48/20 и 59/20);
7) Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима
и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(„Службени гласник РСˮ, број 41/20);
8) Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу
у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања
проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РСˮ, број
49/20);

9) Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања
насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности
на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем
гаранција Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 52/20);
10) Уредба о организовању рада установа социјалне заштите
за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања („Службени
гласник РСˮ, број 54/20);
11) Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу
за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 55/20).
На учиниоце прекршаја прописаних уредбама из става 1.
овог члана учињених за време ванредног стања примењиваће се
одредбе тих уредаба и након укидања ванредног стања.
Члан 3.
До ступања на снагу одговарајућих закона, настављају да
важе одредбе следећих уредаба:
1) Уредба о примени рокова у управним поступцима за време
ванредног стања („Службени гласник РСˮ, бр. 41/20 и 43/20);
2) Уредба о улагању за време ванредног стања девизних
средстава којима управља Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РСˮ, број 42/20);
3) Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање за време
ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 47/20);
4) Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од
вредности („Службени гласник РСˮ, број 54/20);
5) Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник
РСˮ, број 54/20);
6) Уредба о фискалним погодностима и директним давањима
привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи
грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих
услед болести COVID-19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20 и
60/20);
7) Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства
у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20
и 57/20);
8) Уредба о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 55/20);
9) Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице
скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне
делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за
вршење процене вредности непокретности које истичу за време
ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 57/20);
10) Уредба o финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 57/20);
11) Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник
РСˮ, број 57/20);
12) Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке
привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РСˮ, број
57/20);
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13) Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и
издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 60/20);
14) Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица („Службени гласник РСˮ, број 60/20);
15) Уредба о формирању привременог регистра и начину
уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката
проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 60/20).

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Члан 4.
Надлежне изборне комисије донеће 11. маја 2020. године
решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку
спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина
и градова. Задужују се надлежне изборне комисије да обезбеде и
чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења
изборних радњи и избора и да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења
избора из става 1. овог члана остају на правној снази, укључујући и
оне које се односе на потписе бирача о подршци одређеној изборној
листи који су оверени пре доношења решења о настављању изборних радњи у поступку спровођења избора из става 1. овог члана.

ОД Л У КУ

1589

На основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије,
Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за
време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је

о укидању ванредног стања
1. Укида се ванредно стање на територији Републике Србије,
проглашено 15. марта 2020. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РС број 19
У Београду, 6. маја 2020. године
Нaродна скупштина Републике Србије
Председник,
Маја Гојковић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1590

ПРОГРАМ
ОБАВЕЗНЕ И ПРЕПОРУЧЕНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ
СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ОДРЕЂЕНИХ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ

П РА В И Л Н И К

Програм се доноси за период од три године и обухвата:
1) обавезну активну имунизацију лица одређеног узраста;
2) обавезну активну и пасивну имунизацију лица изложених
одређеним заразним болестима;
3) обавезну активну и пасивну имунизацију лица у посебном
ризику;
4) обавезну активну и пасивну имунизацију лица запослених
у здравственим установама;
5) обавезну активну имунизацију путника у међународном
саобраћају;
6) препоручену активну имунизацију лица одређеног узраста;
7) препоручену активну и пасивну имунизацију лица по клиничким индикацијама;
8) препоручену активну имунизацију путника у међународном саобраћају;
9) трогодишњи план потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију;
10) потребе вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за националну резерву у складу са препоруком Светске здравствене организације.

На основу члана 66. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16),
Mинистар здравља доноси

о Програму обавезне и препоручене имунизације
становништва против одређених заразних болести
Члан 1.
Овим правилником уређује се Програм обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести.
Члан 2.
Програм обавезне и препоручене имунизације становништва
против одређених заразних болести одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Сва лица која су започела имунизацију по Правилнику о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против
заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 112/17 и 11/18)
имунизују се до потпуне имунизације по том правилнику.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 112/17 и 11/18).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 500-01-69/2020-07
У Београду, 4. маја 2020. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

ОБАВЕЗНА АКТИВНА ИМУНИЗАЦИЈА
1. Обавезна активна имунизација лица одређеног узраста
Обавезна активна имунизација лица одређеног узраста спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством ИЈЗ Србије
(у даљем тексту: Институт).
Обавезна активна имунизација спроводи се све док се не
имунизују сва лица за која је прописана имунизација, осим оних
лица код којих су утврђене трајне контраиндикације.
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна
имунизација лица одређеног узраста су:
1) туберкулоза;
2) дифтерија;
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3) тетанус;
4) дечија парализа;
5) велики кашаљ;
6) мале богиње;
7) рубела;
8) заушке;
9) хепатитис Б;
10) обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б;
11) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније.
1.1. Активна имунизација против туберкулозе
Активна имунизација против туберкулозе се спроводи једном дозом БЦГ вакцине код деце у првој години живота.
Деца се вакцинишу приликом отпуштања из породилишта, а
она рођена ван породилишта до навршена два месеца живота у територијално надлежном дому здравља.
Она деца која нису могла бити вакцинисана на напред наведени начин, потребно је да буду вакцинисана до навршених 12 месеци живота у територијално надлежном дому здравља.
1.2. Активна имунизација против дечије парализе
Активна имунизација против дечије парализе се спроводи
код лица од навршена два месеца живота инактивисаном полио
вакцином (ИПВ).
ИПВ се даје као комбинована вакцина са компонентама против других заразних болести у складу са календаром имунизације.
Активна имунизација се спроводи са три дозе ИПВ у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље (примарна серија), применом петовалентне комбиноване вакцине (ДТаП ИПВ
Хиб).
Ревакцинација се спроводи давањем једне дозе ИПВ.
Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом петовалентне комбиноване вакцине (ДТаП ИПВ Хиб).
Друга ревакцинација се спроводи применом четворовалентне
комбиноване вакцине (ДТаП ИПВ) пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.
Изузетно током прве године примене Програма, друга ревакцинација се може спроводити моновалентном ИПВ.
Неимунизована и непотпуно имунизована лица треба да се
вакцинишу недостајућим дозама ИПВ до навршених 18 година
живота.
Додатне активности у оквиру Плана активности за одржавање статуса земље без дечије парализе спроводиће се на основу
одлука Министарства здравља, односно Националног координационог комитета за одржавање статуса земље без полиомијелитиса, Републичке стручне комисије за заразне болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” сходно
препорукама СЗО. Обавезна ванредна имунизација против дечије
парализе лица у оквиру Плана активности за одржавање статуса
земље без полиомијелитиса спроводиће се OПВ или ИПВ.
1.3. Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог
кашља
Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог
кашља се спроводи код лица од навршена два месеца живота.
Активна имунизација се спроводи применом комбинованих
вакцина које у свом саставу садрже компоненте против дифтерије,
тетануса и ацелуларну пертусис компоненту са или без компонената против других заразних болести (у даљем тексту: комбиноване вакцине), у складу са календаром имунизације.
Активна имунизација се спроводи са три дозе комбиноване
вакцине у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље
(примарна серија) применом петовалентне комбиноване вакцине
(ДТаП ИПВ Хиб).
Ревакцинација се спроводи давањем једне дозе комбиноване
вакцине.
Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом петовалентне комбиноване вакцине (ДТаП ИПВ Хиб).
Друга ревакцинација се спроводи пре уписа у први разред
основне школе или изузетно током првог разреда основне школе
применом четворовалентне комбиноване вакцине (ДТаП ИПВ).
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Изузетно током прве године примене Програма, друга ревакцинација се може спроводити вакцином која у свом саставу садржи компоненте дифтерије и тетануса, без ацелуларне пертусис
компоненте.
Трећа ревакцинација се спроводи вакцином која у свом саставу садржи компоненте против против дифтерије и тетануса,
са или без ацелуларне пертусис компоненте, у завршном разреду
основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.
1.4. Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле
Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле спроводи се код деце од навршених 12 месеци једном дозом
комбиноване живе вакцине против малих богиња, заушака и рубеле (ММР вакцина).
Ревакцинација (друга доза) против малих богиња, заушака
и рубеле спроводи се применом ММР вакцине пре уписа у први
разред основне школе, а изузетно у току првог разреда основне
школе.
Неимунизована и непотпуно имунизована лица треба да се
вакцинишу недостајућим дозама ММР вакцине до навршених 18
година живота, а према епидемиолошким индикацијама и касније.
Активна имунизација против малих богиња може се започети
и код деце узраста од шест до 12 месеци живота према епидемиолошким индикацијама. Поновна вакцинација деце из става 4. ове
тачке спроводи се једном дозом вакцине у узрасту од навршених
15 до 24 месеца живота.
Oсетљиве контакте оболелих од морбила, потребно је вакцинисати ММР вакцином што пре, а најкасније унутар 72 сата од
контакта.
Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле спроводи се и код лица женског пола, без претходно стеченог
имунитета, које планирају трудноћу.
Додатне активности у оквиру Плана активности за елиминацију
морбила, рубеле и превенцију КРС спроводиће се на основу одлука
Министарства здравља, односно Националног комитета за верификацију елиминације морбила и рубеле, Републичке стручне комисије за
заразне болести и Института, а сходно препорукама СЗО.
1.5. Активна имунизација против хепатитиса Б
Активна имунизација против хепатитиса Б спроводи се вакцином против хепатитиса Б (у даљем тексту: ХБ) код:
– новорођенчади и одојчади
– деце које похађају 6. разред основне школе, а која нису вакцинисана при рођењу.
Неимунизована и непотпуно имунизована лица треба да се
вакцинишу недостајућим дозама ХБ вакцине, најкасније до навршених 18 година живота.
Активна имунизација се спроводи давањем три дозе ХБ вакцине (примарна серија) која се даје као појединачна вакцина или
комбинована са компонентама против других заразних болести,
према календару имунизације.
Прва доза појединачне ХБ вакцине се даје у породилишту у
року од 24 сата по рођењу, а за новорођенчад рођену ван породилишта у територијално надлежном дому здравља што пре по рођењу.
Уколико се друга доза примењује у узрасту од навршених
месец дана мора се применити појединачна доза ХБ вакцине. Уколико се друга доза примењује у узрасту од навршених два месеца
и касније може се применити појединачна доза ХБ вакцине или
комбинована са компонентама против других заразних болести.
Трећа доза се даје у размаку не краћем од шест месеци након
прве дозе ХБ вакцине и може се применити појединачна доза ХБ
вакцине или комбинована са компонентама против других заразних болести у складу са календаром имунизације.
1.6. Активна имунизација против обољења изазаваних
Хемофилусом инфлуенце типа б
Активна имунизација против обољења изазаваних Хемофилусом инфлуенце типа б спроводи се вакцином против обољења
изазваних Хемофилусом инфлуенце тип б (у даљем тексту: Хиб)
код деце узраста од навршених два месеца живота.
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Активна имунизација се спроводи давањем три дозе Хиб вакцине (примарна серија) у комбинованој вакцини са компонентама
против других заразних болести.
Ревакцинација се спроводи у другој години живота давањем
једне дозе комбиноване вакцине.
У случају недостатка комбинованих вакцина са Хиб компонентом, може се применити појединачна Хиб вакцина.
1.7. Активна имунизација против обољења изазваних
Стрептококусом пнеумоније
Активна имунизација против обољења изазаваних Стрептококусом пнеумоније спроводи се коњугованом полисахаридном
вакцином против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније
(ПЦВ 10, ПЦВ13) код деце узраста од навршена два месеца живота.
Активна имунизација се спроводи са три дозе вакцине у размацима не краћим од четири недеље (примарна серија) до навршених шест месеци живота.
Ревакцинација се спроводи једном дозом у другој години живота.
Уколико се примарна серија не спроведе до навршених шест
месеци живота, активна имунизација се спроводи предвиђеним
бројем доза за узраст, а најкасније до навршених 24 месеца живота
(59 месеци).
Неимунизована и непотпуно имунизована лица рођена после 1. јануара 2018. године, треба да се вакцинишу предвиђеним
бројем дозама ПЦВ вакцине за узраст до навршених пет година
живота.
За децу која започињу имунизацију током 2023. године активна имунизација се спроводи са две дозе вакцине у примарној
серији са првом и трећом дозом комбиноване вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса, дечије парализе и обољења изазваних
Х. инфлуенце тип б.
2. Обавезна активна и пасивна имунизација лица изложених
одређеним заразним болестима
Обавезна активна и пасивна имунизација лица изложених
одређеним заразним болестима спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством Института, а код лица изложених беснилу у складу са стручно-методолошким упутством референтне
здравствене установе за спровођење обавезне активне и пасивне
имунизације против беснила (Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод Нови Сад).
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна
и пасивна имунизација лица изложених одређеним заразним болестима су:
1) беснило;
2) тетанус;
3) хепатитис Б;
4) хепатитис А;
5) трбушни тифус.
2.1. Обавезна активна и пасивна имунизација против беснила
Активна имунизација против беснила спроводи се савременим инактивисаним вакцинама против беснила за хуману употребу, произведеним на култури ћелија које препоручује Светска
здравствена организација (у даљем тексту: СЗО).
Пасивна имунизација против беснила спроводи се применом
хуманог антирабичног имуноглобулина (у даљем тексту: ХРИг).
Преекспозициона вакцинација против беснила спроводи се
код лица која су професионално изложена вирусу беснила.
Преекспозициона вакцинација против беснила спроводи се
давањем три појединачне дозе вакцине против беснила.
Контрола имунитета је обавезна код преекспозиционо потпуно вакцинисаних у периоду од две до четири недеље након последње дате дозе.
Постекспозициона обавезна имунизација против беснила
спроводи се одмах по утврђивању индикације, давањем одређеног
броја доза вакцине против беснила у складу са стручно-методолошким упутством Завода за антирабичну заштиту – Пастеровог
завода.
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Истовремено са давањем прве дозе вакцине против беснила,
у свим случајевима даје се једнократно и ХРИг у дози од 20 И.Ј.
на килограм телесне масе.
Контрола имунитета је обавезна код постекспозиционо потпуно вакцинисаних лица у периоду од једне до четири недеље након последње дате дозе.
У случају реекспозиције код лица која су комплетно вакцинисана против беснила (пре или постекспозиционо) савременим вакцинама против беснила са културе ћелија, или код којих постоји
документован титар антитела против беснила већи или једнак 0.5
И.Ј./мл одређен РФФИТ методом, након поновно утврђене постекспозиционе индикације, спроводи се вакцинација давањем једне
појединачне дозе вакцине против беснила.
Контрола имунитета код ових лица је обавезна и врши се у
периоду од једне до две недеље након последње дате дозе.
Истовремено са имунизацијом против беснила, уколико је
потребно, спроводи се имунизација и против тетануса, у складу
са Правилником.
Антирабична преекспозициона и постекспозициона профилакса се обавља у здравственим установама/антирабичним станицама које одређује Министарство здравља на предлог института,
односно завода за јавно здравље, инфективним клиникама/инфективним одељењима општих болница, према члану 38. Закона.
2.2. Активна и пасивна имунизација против тетануса код
повређених лица
Имунизација против тетануса код повређених лица спроводи
се вакцином која садржи компоненту против тетануса и хуманим
антитетанусним имуноглобулином (ХТИг) на следећи начин:
– лица са доказом да су потпуно вакцинисана и ревакцинисана против тетануса за свој узраст, а од последње дозе до повреде је
прошло мање од 10 година, не добијају ни вакцину ни ХТИг;
– лица која су потпуно вакцинисана и ревакцинисана против
тетануса за свој узраст, а од последње дозе до повреде је прошло
више од 10 година, добијају једну дозу вакцине и 250И.Ј. ХТИг,
одмах по повређивању;
– лица која нису вакцинисана, лица која су непотпуно вакцинисана или немају доказе о имунизацији против тетануса, добијају прву дозе вакцине одмах, другу дозу у размаку не краћем од
месец дана, а трећу дозу најмање шест месеци након друге дозе.
Ова лица добијају и ХТИг са првом дозом вакцине, одмах по повређивању.
За прву дозу могу се користити комбиноване вакцине које садрже компоненту против тетануса у зависности од узраста.
Активна и пасивна имунунизација против тетануса код повређених лица спроводи се у надлежним здравственим установама и установама ван здравственог система (код чијих је корисника
индиковано давање), у координацији са територијално надлежним
инстутима, односно заводима за јавно здравља.
2.3. Активна и пасивна имунизација против хепатитиса Б
Активна имунизација против хепатитиса Б спроводи се преекспозиционо код:
– полних партнера ХБсАг позитивних лица;
– штићеника установа за ометене у развоју;
– интравенских наркомана;
– лица у установама за извршење кривичних санкција;
– кућних контаката ХБсАг позитивних лица.
Активна имунизација против хепатитиса Б спроводи се преекспозиционо и код лица запослених у здравственим установама
(види одељак 4.1).
Активна имунизација против хепатитиса Б спроводи се са
три дозе ХБ вакцине по шеми: 0,1,6 месеци од утврђивања индикације.
Активна и пасивна имунизација против хепатитиса Б спроводи се постекспозиционо код:
– новорођенчади ХБсАг позитивних мајки;
– лица која су имала акцидент са инфективним материјалом;
– трудница са оштећењем јетре, ако су биле изложене инфекцији.
Активна имунизација се спроводи постекспозиционо са четири дозе ХБ вакцине по шеми 0, 1, 2, 12 месеци.
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Неимунизована и непотпуно имунизована лица обавезно се
заштићују давањем хепатитис Б имуноглобулина (у даљем тексту:
ХБИг) истовремено са првом дозом вакцине.
Активна и пасивна имунунизација против хепатитиса Б код
изложених лица спроводи се у надлежним здравственим установама и установама ван здравственог система (код чијих је корисника
индиковано давање), у координацији са територијално надлежним
ИЈЗ/ЗЈЗ.
2.4. Активна имунизација против трбушног тифуса
Активна имунизација се спроводи код одраслих и деце старије од две године живота мртвом полисахаридном вакцином у
једној дози.
Активна имунизација се спроводи код:
– контаката лица која живе у заједничком домаћинству са
клицоношама трбушног тифуса;
– лица које раде у лошим хигијенским условима – запослени
у комуналним предузећима на уклањању комуналног отпада, канализацији, сахрањивању и сл.
Ревакцинација се спроводи у случају постојања континуиране изложености, након три године од вакцинације.
Активна имунунизација против трбушног тифуса спроводи
се у надлежним здравственим установама и установама ван здравственог система (код чијих је корисника индиковано давање), у
координацији са територијално надлежним институтим, односно
заводом за јавно здравље.
Активна имунизација против трбушног тифуса почиње да се
спроводи у последњој години спровођења Програма.
2.5. Активна имунизација против хепатитиса А
Активна имунизација се спроводи инактивисаном вакцином
против хепатитиса А у једној дози код:
– лица са хроничним обољењима јетре;
– интравенских корисника дрога;
– пресађивање јетре;
– лица које раде у лошим хигијенским условима – запослени
у комуналним предузећима на уклањању комуналног отпада, канализацији, сахрањивању и сл.;
– мушкараца који имају сексуалне односе са другим мушкарцима.
Ради постизања дуготрајне заштите, примењује се друга доза
вакцине, која се даје најраније шест до 12 месеци након прве дозе.
Активна имунизација против хепатитиса А спроводи се у надлежним здравственим установама и установама ван здравственог
система (код чијих је корисника индиковано давање), у координацији са територијално надлежним институтом, односно заводом за
јавно здравље.
Активна имунизација против хепатитиса А почиње да се
спроводи у последњој години спровођења Програма.
3. Обавезна активна и пасивна имунизација лица у посебном
ризику
Обавезна активна и пасивна имунизација лица у посебном
ризику спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством
Института.
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна и
пасивна имунизација лица у посебном ризику су:
1) хепатитис Б;
2) грип;
3) менингококна болест;
4) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније;
5) обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б;
6) варичела;
7) инфекције изазване респираторним синцицијалним вирусом.
3.1. Активна имунизација против хепатитиса Б лица у посебном
ризику
Активна имунизација против хепатитиса Б спроводи се код:
1) лица на хемодијализи;
2) инсулин зависних болесника од шећерне болести;
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3) оболелих од хемофилије и других болести које захтевају
примену деривата крви;
4) хроничних обољења јетре и бубрега;
5) пресађивање јетре и бубрега;
6) ХИВ позитивних лица;
7) ХЦВ позитивних лица;
8) лица са мултиплом склерозом која започињу процедуру
лечења одређеним леком, по мишљењу специјалисте неуролога.
Активна имунизација лица на хемодијализи и других лица са
ослабљеним имунитетом из наведених категорија, спроводи се са
четири дозе ХБ вакцине по шеми 0, 1, 2, 6 месеци давањем двоструке дозе за одређени узраст.
Активна имунизација против хепатитиса Б код инсулин зависних болесника од шећерне болести и оболелих од хемофилије и
других болести које захтевају примену деривата крви, као и имунокомпетентих из наведених категорија, спроводи се са три дозе
ХБ вакцине по шеми: 0, 1, 6 месеци.
Ревакцинација се спроводи код лица на хемодијализи и других лица са ослабљеним имунитетом након спроведеног серолошког тестирања.
3.2. Активна имунизација против грипа лица у посебном ризику
Активна имунизација против грипа лица у посебном ризику
од тешке клиничке слике и компликација се спроводи код:
1. трудница;
2. лица старијих од шест месеци живота са:
– хроничним поремећајима плућног система (укључујући
астму),
– хроничним поремећајима кардиоваскуларног система (искључујући хипертензију),
– метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест,
гојазност са БМИ > 40),
– бубрежном дисфункцијом,
– хемоглобинопатијом,
– хроничним неуролошким поремећајима,
– лица са малигним обољењима, без обзира на тренутни терапијски статус,
– имуносупресијом (укључујући лица са ХИВ/АИДС, особе
са функционалном или анатомском аспленијом и др.),
– извршеном пресађивањем ткива и органа/припреме за пресађивање,
– и друго;
3. лица старијих од 65 година;
4. чланова породице болесника у повећаном ризику од компликација код којих је контраиндиковано давање вакцине.
Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи:
– код лица смештених и запослених у геронтолошким центрима;
– код деце, омладине и старих лица смештених у социјално-здравственим установама и код лица запослених у тим установама.
За имунизацију се користе инактивисане инфлуенца вакцине
(тровалентна или четворовалентна, сплит или субјунит).
Ако СЗО прогласи пандемијску појаву грипа (нови подтип
или нова рекомбинантна варијанта вируса инфлуенце), доноси се
посебно стручно-методолошко упутство за имунизацију против
пандемијског грипа.
Активна имунизација против грипа спроводи се у надлежним
здравственим установама и установама ван здравственог система
(код чијих је корисника индиковано давање), у координацији са територијално надлежним институтима, односно заводима за јавно
здравље.
3.3. Активна имунизација против менингококне болести лица у
посебном ризику
Активна имунизација против менингококне болести спроводи се коњугованом полисахаридном вакцином.
Активна имунизација против менингококне болести спроводи се код:
1. анатомске и функционалне аспленије (спленектомија, српаста анемија);
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2. имунодефицијенције комплемента (Ц5-Ц9);
3. трансплантације коштане сржи;
4. особља лабораторија које је изложено растворима бактерије Neisseria meningitidis који могу аеросолизовати;
5. блиских контаката оболелих од менингококне болести.
Активна имунизација се спроводи једном или две дозе вакцине, зависно од узраста, а ревакцинација по потреби, четири године
након прве дозе.
3.4. Активна имунизација против обољења изазваних
Стрептококусом пнеумоније лица у посебном ризику
Активна имунизација против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније спроводи се коњугованом полисахаридном пнеумококном вакцином и полисахаридном пнеумококном вакцином.
Активна имунизација против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније спроводи се у следећим случајевима:
– анатомска или функционална аспленија и српаста анемија;
– нефротски синдром;
– симптоматска и асимптоматска ХИВ инфекција;
– трансплантација органа и ткива;
– малигна обољења;
– хроничне кардиоваскуларне и плућне болести;
– шећерна болест;
– хронична обољења јетре;
– хронична обољења бубрега;
– стања која доводе до истицања ликвора;
– уградње кохлеарних имплантата;
– стања ослабљеног имунитета;
– особа са мултиплом склерозом које започињу процедуру
лечења одређеним леком, по мишљењу специјалисте неуролога;
– честе респираторне инфекције и отитиси;
– деце која живе у колективном смештају;
– неимунизоване деце од навршене две године до навршених
пет година, која похађају предшколску установу.
Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи:
– код непокретних штићеника у установама здравствене и социјалне заштите,
– код старијих од 65 година који живе у колективном смештају.
Код лица узраста од два месеца живота до навршене две године живота, која нису претходно вакцинисана, примењује се коњугована полисахаридна пнеумококна вакцина (ПЦВ10, ПЦВ13),
са потребним бројем доза према узрасту.
Код лица узраста од навршене две године живота и старијих
која нису претходно вакцинисана, примењују се коњугована полисахаридна пнеумококна вакцина (ПЦВ 10, ПЦВ 13 зависно од узраста)
и полисахаридна пнеумококна вакцина. Након једне дозе пнеумококне коњуговане полисахаридне даје се једна дозе пнеумококне полисахаридне вакцине (ППВ 23) у размаку не краћем од осам недеља.
Ревакцинација се спроводи једном дозом пнеумококне полисахаридне вакцине (ППВ23) након пет година код лица са анатомском/функционалном аспленијом, ХИВ инфекцијом, нефротским
синдромом и стањима ослабљеног имунитета.
Код старијих од 65 година који живе у колективном смештају примењује се једна доза пнеумококне полисахаридне вакцине
(ППВ 23).
Активна имунизација против обољења изазваних Стрептококом
пнеумоније спроводи се у надлежним здравственим установама и
установама ван здравственог система (код чијих је корисника индиковано давање), у координацији са територијално надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ.
3.5. Активна имунизација против обољења изазваних
Хемофилусом инфлуенце тип б лица у посебном ризику
Активна имунизација против обољења изазваних Хемофилусом инфлуенце типа б спроводи се коњугованом полисахаридном
вакцином.
Активна имунизација против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа б спроводи се са једном или две дозе, код старијих од две године живота без обзира на претходни вакцинални
статус, у случајевима:
1. пресађивања органа и ткива;
2. спленектомије и српасте анемије;
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3. хемиотерапије и терапије зрачењем код малигних тумора;
4. симптоматске и асимптоматске ХИВ инфекције;
5. код других клинички утврђених имунодефицијенција.
3.6. Активна и пасивна имунизација против варичеле лица у
посебном ризику
Активна имунизација против варичеле
Активна имунизација против варичеле спроводи се живом
атенуираном вакцином против варичеле после навршених 12 месеци живота.
Активна имунизација против варичеле спроводи се код:
1. код лица женског пола без претходно стеченог имунитета
које планирају трудноћу;
2. код деце у 6. разреду основне школе без претходно стеченог имунитета;
3. код осетљивих контаката унутар три, а најкасније пет дана
од изложености извору инфекције;
4. кућних контаката (без претходно стеченог имунитета) лица
која су у високом ризику од тешких облика варичеле (нпр. превремено рођена деца (током трајања Програма), деца са леукемијом
или солидним туморима итд.;
5. осетљивих лица које се спремају за трансплантацију ткива
или органа;
6. особа са мултиплом склерозом које започињу процедуру
лечења одређеним леком, по мишљењу специјалисте неуролога;
7. осетљивих лица које су оболеле од атопијског дерматитиса, екцема, неуродерматитиса и сл.
Примењују се две дозе вакцине у размаку од шест недеља;
8. клинички стабилне ХИВ инфициране деце или oсетљивих
одраслих са ЦД4+ лимфоцитима >15% укључујући и оне који примају високо активну ретровирусну терапију.
Примењују се две дозе вакцине, у размаку од најмање три
месеца.
Пасивна имунизација против варичеле
Пасивна имунизација против варичеле користи се за постескпозициону профилаксу осетљивих лица код којих је контраиндиковано давање вакцине против варичеле и то код:
1. труднице;
2. тешка имунодефицијентних стања;
3. новорођенчад мајки које су унутар пет дана пре или до два
дана након порођаја оболеле од варичеле;
4. превремено рођена деца после 28 гестационе недеље чије
су мајке серонегативне;
5. преверемено рођена деца пре 28 гестационе недеље без обзира на серолошки статус мајке.
Примењује се Варичела зостер имуноглобулин.
Пасивна имунизација против варичеле спроводи се у надлежним здравственим установама на секундарном/терцијарном нивоу.
Aктивна имунизација против рубеле лица у посебном ризику
Активна имунизација против рубеле спроводи се код лица
женског пола без претходно стеченог имунитета које планирају
трудноћу, укључујући и вантелесну оплодњу, применом једне дозе
ММР вакцине.
3.7. Пасивна имунизација лица у посебном ризику од инфекције
изазване респираторним синцицијaлним вирусом
Пасивна имунизација лица у посебном ризику од инфекције
изазване респираторним синцицијaлним вирусом (у даљем тексту:
РСВ).
Пасивна имунизација паливизумабом спроводи се код:
1. деце која су рођена пре 29. недеље (<29 0/6 дана) која на
почетку РСВ сезоне имају < 12 месеци;
2. деце која су рођена пре 32. недеље гестације (<32 0/6 дана)
која на почетку РСВ сезоне имају < шест месеци;
3. деце са хроничном плућном болести/бронхопулмоналном
дисплазијом која на почетку РСВ сезоне имају < 12 месеци;
4. деце са хроничном плућном болести/бронхопулмоналном дисплазијом која на почетку РСВ сезоне имају < 24 месеца,
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уколико је претходних шест месеци пре почетка РСВ сезоне била
неопходна терапија (примена кисеоника, хронична примена кортикостериода, бронходилататора и /или диуретика);
5. деце са урођеним срчаним манама компликованим значајним хемодинамским поремећајима која на почетку РСВ сезоне
имају < 12 месеци; и
6. ван наведених индикација, по конзилијарној одлуци три
лекара субспецијалисте у терцијарној педијатријској установи
имунопрофилакса се може применити у складу са принципима добре клиничке праксе и индикацијама заснованим на медицинским
доказима.
Паливизумаб се апликује у највише пет доза са размаком од
месец дана између доза, од почетка сезоне РСВ инфекције (тj. oд
40. календарске недеље – почетак октобра до краја 8. календарске
недеље наредне године – крај фебруара).
Може се дати истовремено са вакцинама које се дају према
календару имунизације.
Паливизумаб се примењује у здравственим установама за лечење деце на терцијарном нивоу здравствене заштите, по кохортном принципу.
Обавезна активна имунизација лица у посебном ризику након трансплантације коштане сржи, због своје специфичности, обрађује се у посебном поглављу стручно-методолошког упутства.
4. Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених
у здравственим установама
Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених
у здравственим установама против одређених заразних болести
спроводиће се у складу са стручно-методолошким упутством Института.
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна
и пасивна имунизација осетљивих лица (без претходно стеченог
имунитета) запослених у здравственим установама су:
1) хепатитис Б;
2) грип;
3) мале богиње;
4) рубела;
5) заушке;
6) дифтерија;
7) велики кашаљ;
8) менингококна болест;
9) варичела;
10) друге заразне болести према епидемиолошким индикацијама.
Лица запослена у здравственим установама која нису прележала или нису вакцинисана против претходно наведених заразних
болести, у случају оболевања могу представљати извор инфекције
за пацијенте, друге запослене, као и особе из блиског контакта у
популацији.
Запослени у здравственим установама и приватној пракси
који подлежу обавезној активној и пасивној имунизацији су они
који пружају услуге здравствене заштите на одељењима са повећаним ризиком од заразних болести и то на пословима: дијагностике,
лечења, неге, исхране болесника и пословима одржавања хигијене.
Здравствени радници и запослени у здравству су лекари, медицинске сестре и техничари, ученици, студенти и лекари на стажу,
фармацеути и фармацеутски техничари, волонтери, административно и техничко особље, као и запослени у денталној медицини.
Комисија за болничке инфекције/инфекције повезане са
здравственом заштитом сваке здравствене установе одређује лица
запослена у здравственој установи која подлежу обавезној имунизацији против одређене заразне болести.
Активну имунизацију запослених у здравственим установама организује и надзире надлежни завод/институт за јавно здравље који о томе води евиденцију.
Имунизација се спроводи након провере имунизационог статуса запосленог.
4.1. Активна и пасивна имунизација лица запослених у
здравственим установама против хепатитиса Б
Активна имунизација се спроводи након провере имунизационог статуса запосленог, као и серолошког тестирања на специфична антитела (антиХБс антитела).
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Уколико лице не поседује доказ о потпуној имунизацији (серија од три дозе) против хепатитиса Б или нема податак о имунитету (ниво антиХБс антитела ≥10 mlУ/ml) треба да прими серију од
три дозе вакцине у размаку 0, 1 и 6 месеци и да спроведе серолошко тестирање 1–2 месеца након последње (треће) дозе вакцине.
Активна и пасивна имунизација против хепатитиса Б спроводи се постекспозиционо код лица запослених у здравству која су
имала акцидент са инфективним материјалом (види одељак 2.3).
4.2. Активна имунизација лица запослених у здравственим
установама против грипа
У циљу смањења оболевања и одсуствовања запослених током сезоне грипа, али и спречавања преношења вируса са особља
на пацијенте, следеће особље се обавезно вакцинише сваке сезоне:
– запослени у установама који раде са пацијентима који су у
високом/посебном ризику од компликација грипа;
– запослени у установама који раде са пацијентима узраста
преко 65 година живота;
– запослени који болују од хроничних болести (кардиоваскуларних, плућних, бубрежних, метаболичких, хемоглобинопатија,
имуносупресија итд.);
– запослена у здравственој установи која је трудница, као и
запослени у здравственој установи који пружају услуге здравствене заштите трудницама.
Имунизација се спроводи једном дозом вакцине годишње,
пред почетак сезоне грипа.
4.3. Активна имунизација лица запослених у здравственим
установама против малих богиња, рубеле и заушака
Активна имунизација ММР вакцином је обавезна за сва лица
запослена у здравственим установама која су рођена 1971. године
и касније.
Активној имунизацији подлежу:
1. запослени који раде у установама/одељењима где се пружа здравствена заштита пацијентима који су у високом ризику од
компликација од морбила, рубеле и заушака;
2. запослени који немају податак о потпуној активној имунизацији ММР вакцином (две дозе) у документацији;
3. запослени код којих је серолошки тест на антитела против
морбила, заушки или рубеле негативан.
Активна имунизација спроводи се са две дозе ММР вакцине у размаку од најмање 28 дана, односно једном дозом ММР код
оних особа које су претходно примиле једну дозу М/ММ вакцине.
Активна имунизација се спроводи са једном дозом ММР вакцине и код осетљивих лица која су у пратњи малолетних лица која
се хоспитализују.
4.4. Активна имунизација лица запослених у здравственим
установама против варичеле
Активна имунизација против варичеле се спроводи код лица
запослених у здравственим установама која нису прележала (негативан серолошки тест) или нису вакцинисана против варичеле, а у
блиском су контакту са пацијентима у високом ризику од озбиљних компликација од варичеле и то код:
1. превремено рођене деце мајки које нису прележале варичелу;
2. новорођенчади рођене од 28 недеље гестације и са порођајном тежином на рођењу од 1000 g или мање, без обзира на
имуни статус мајке;
3. трудница;
4. имунокомпромитованих лица.
Активна имунизација спроводи се са две дозе вакцине у размаку од шест недеља.
4.5. Активна имунизација лица запослених у здравственим
установама против менингококне болести
Особље које је рутински изложено изолатима Neisseria
meningitidis у лабораторијама вакцинише се једном дозом коњуговане полисахаридне менингококне вакцине.
Уколико постоји континуирана изложеност спроводи се ревакцинација на четири године.
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4.6. Активна имунизација лица запослених у здравственим
установама против дифтерије и великог кашља
Лица запослена у здравственим установама која пружају
услуге здравствене заштите пацијентима на стационарном лечењу
на одељењима неонатологије, педијатрије, интензивне неге, пулмологије, акушерства, онкологије, као и одељењима за лечење заразних болести активно се имунизују једном дозом Тдап вакцине.
Ревакцинација се спроводи једном дозом Тд вакцине сваких
десет година.
Запослена у здравственој установи која је трудница активно
се имунизује једном дозом Тдап вакцине у периоду 28–38 недеље
гестације, током сваке трудноће.
Активна имунизација лица запослених у здравственим установама против дифтерије и великог кашља почиње да се спроводи
најкасније у последњој години спровођења Програма.
5. Обавезна активна имунизација путника у међународном
саобраћају
Обавезна активна имунизација путника у међународном саобраћају спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством Института.
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна
имунизација путника у међународном саобраћају су:
1) жута грозница;
2) друге заразне болести по захтеву земље у коју се путује.
Путници у међународном саобраћају активно се имунизују ако путују у земље које захтевају одређену вакцинацију, према
епидемиолошким индикацијама у складу са Међународним здравственим правилником.
Обавезна активна имунизација путника у међународном саобраћају спроводи се против жуте грознице и менингококне болести.
Вакцинација против жуте грознице и других заразних болести путника у међународном саобраћају се може спроводити у
здравственим установама које одређује Министарство здравља на
предлог Института, према члану 38. Закона.
Овлашћене здравствене установе издају међународни сертификат о спроведеној вакцинацији.
Трошкове обавезне активне имунизације путника у међународном саобраћају сноси лице које се имунизује због потребе путовања.
5.1. Активна имунизација против жуте грознице
Обавезној активној имунизацији против жуте грознице подлежу лица која путују у земљу у којој постоји та болест или у земљу која захтева имунизацију против те болести.
Активна имунизација спроводи се применом једне дозе вакцине најкасније 10 дана пре поласка на пут, код лица од навршених девет месеци живота.
Једна доза вакцине даје доживотну заштиту.
5.2. Активна имунизација против менингококног менингитиса
Обавезној активној имунизацији квадривалентном вакцином
(А, С, W135, Y) против менингококног менингитиса подлежу путници који путују на хаџилук у Саудијску Арабију, у транзиту су
или ће дуже боравити у ендемским подручјима.
Активна имунизација се спроводи давањем једне дозе коњуговане полисахаридне квадривалентне менингококне вакцине најкасније 10–14 дана пре поласка на пут, код лица старијих од девет месеци.
Активна имунизација се може спровести и са другим вакцинама против менингококног менингитиса са једним или више
различитих серотипова, који се разликују од наведене квадривалентне вакцине.

6. мај 2020.
Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста
спроводи се на основу препоруке доктора медицине или доктора
специјалисте одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију уз претходну писмену сагласност лица које се активно имунизује, односно његовог законског заступника.
Писмена сагласност за препоручену активну имунизацију
даје се на обрасцу који је саставни део Правилника о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
11/18, 14/18, 45/18, 48/18, 58/18 и 104/18).
Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација лица одређеног узраста су:
1) варичела;
2) обољења изазвана хуманим папилома вирусима;
3) хепатитис А;
4) хепатитис Б;
5) грип;
6) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније;
7) зостер;
8) рота вирусне инфекције;
9) менингококна болест;
10) дифтерија;
11) тетанус;
12) велики кашаљ;
13) рубела;
14) крпељски менингоенцефалитис;
15) друге заразне болести у складу са законом по епидемиолошким индикацијама.
6.1. Препоручена активна имунизација против варичеле
Активна имунизација против варичеле се препоручује код
старијих од 12 месеци живота, без претходно стеченог имунитета.
Активна имунизација против варичеле спроводи се са две
дозе живе атенуиране вакцине у размаку од шест недеља.
6.2. Препоручена активна имунизација против обољења
изазваних хуманим папилома вирусима
Активна имунизација против обољења изазваних хуманим
папилома вирусима препоручује се код деце старије од девет година пре првих сексуалних односа, а првенствено код деце шестих
разреда основних школа.
Активна имунизација се спроводи са потребним бројем доза
(две или три), зависно од врсте вакцине (ХПВ2, ХПВ4, ХПВ9) и
узраста у којем се даје.
6.3. Препоручена активна имунизација против хепатитиса А
Активна имунизација против хепатитиса А препоручује се
код лица, без претходно стеченог имунитета и без посебног ризика.
Активна имунизација се спроводи једном дозом вакцине, a у
циљу постизања дуготрајне заштите, примењује се друга доза вакцине, која се даје најраније 6 до 12 месеци након прве дозе.
6.4. Препоручена активна имунизација против хепатитиса Б
Активна имунизација против хепатитиса Б се препоручује
код лица без претходно стеченог имунитета, односно лицима која
нису претходно вакцинисана.
Активна имунизација се спроводи давањем три дозе ХБ вакцине (примарна серија) по шеми 0, 1 и 6 месеци.

ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНА ИМУНИЗАЦИЈА

6.5. Препоручена активна имунизација против грипа

6. Препоручена активна имунизација лица одређеног
узраста

Активна имунизација против грипа лица се препоручује код
лица старијих од шест месеци живота.
Активна имунизација се препоручује инактивисаном инфлуенца вакцином (тровалентна или четворовалентна, сплит или субјунит).
Имунизација се спроводи са једном или две дозе вакцине, зависно од узраста, пред почетак сезоне грипа.

Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста
спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством Института.

6. мај 2020.
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6.6. Препоручена активна имунизација против обољења
изазваних Стрептококом пнеумоније

7. Препоручена активна и пасивна имунизација лица по
клиничким индикацијама

Активна имунизација против обољења изазаваних Стрептококусом пнеумоније спроводи се код:
– неимунизоване деце старије од две године до навршених пет
година пнеумококном коњугованом полисахаридном вакцином;
– старијих од 65 година пнеумококном полисахаридном вакцином.

Препоручена активна и пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством Института.
Препоручена активна и пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама спроводи се на основу мишљења доктора
специјалисте одговарајуће гране медицине и препоруке доктора
медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине
који имунизацију спроводи уз претходну писмену сагласност тог
лица, односно његовог законског заступника.
Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација лица по клиничким индикацијама су:
1) хепатитис А;
2) хепатитис Б;
3) грип;
4) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније;
5) друге заразне болести у складу са законом.
Напомена: Како је препоручена активна имунизација лица
одређеног узраста против одређених заразних болести описана у
поглављу 6. овог програма, није потребно категорије по клиничким индикацијама посебно наводити.
Заразне болести против којих се спроводи препоручена пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама су:
1) мале богиње;
2) варичела;
3) инфекција цитомегаловирусом;
4) друге заразне болести у складу са законом.

6.7. Препоручена активна имунизација против зостера
Препоручује се активна имунизација против херпес/варичела
зостера у складу са узрастом, применом вакцине против херпес/
варичела зостера.
6.8. Препоручена активна имунизација против ротавирусне
инфекције
Активна имунизација против ротавирусне инфекције се препоручује код одојчади од навршена два месеца живота применом
оралних живих ротавирусних вакцина (РВ1 или РВ5), са две односно три дозе.
Активна имунизација против ротавирусне инфекције посебно се препоручује код новорођенчади и одојчади код којих су због
њиховог здравственог стања неминовне учестале и дуготрајне хоспитализације и то код:
1) превремено рођене деце пре 33 недеље гестације;
2) новорођенчади са урођеним срчаним манама;
3) новорођенчадп са урођеним болестима метаболизма;
4) одојчади са хроничном болестима јетре и бубрега;
5) одојчади са тешким оштећењима ЦНС-а.
6.9. Препоручена активна имунизација против менингококне
болести
Активна имунизација против менингококне болести препоручује се менингококном квадривалентном коњугованом полисахаридном вакцином код студената и ђака који живе у домовима/
интернатима и војних регрута.
Препоручује се активна имунизација против менингококне
болести изазване менингококом серогрупе Б у складу са узрастом,
применом вакцине против менингокока групе Б.
6.10. Препоручена активна имунизација против дифтерије,
тетануса и великог кашља
Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог
кашља препоручује се код одраслих као ревакцинација.
Активна имунизација се спроводи применом комбинованих
вакцина које у свом саставу садрже компоненте против дифтерије,
тетануса и великог кашља (Тдап, Тд, ТТ).
Препоручује се рутинска ревакцинација одраслих старијих
од 30 година применом једне дозе Тдап вакцине и потом ревакцинација применом Тд или ТТ вакцине на сваких 10 година.
Препоручује се да се свака трудница активно имунизује једном дозом Тдап вакцине у периоду 28–38 недеље гестације, током
сваке трудноће.
6.11. Препоручена активна имунизација против рубеле
Активна имунизација против рубеле се препоручује код лица
без претходно стеченог имунитета старијих од 18 година живота.

Препоручена пасивна имунизација лица по клиничким
индикацијама
Препоручена пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама спроводи се на основу мишљења лекара специјалисте
одговарајуће гране медицине, у болничким условима уз претходну
писану сагласност лица, односно родитеља малолетног детета које
се пасивно имунизује.
Заразне болести против којих се спроводи препоручена пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама су мале богиње, варичела и инфекција цитомегаловирусом.
7.1. Препоручена пасивна имунизација против малих богиња
Пасивна имунизација против малих богиња препоручује се
код лица која нису прележала или нису вакцинисана против малих
богиња, а била су у контакту са оболелим и то:
– имункомпромитованих код којих постоји трајна контраиндикација за вакцину против малих богиња;
– трудница.
Пасивна имунизација се спроводи у периоду до шест дана
након контакта.
За пасивну имунизацију препоручује се препарат који садржи антитела против малих богиња.
7.2. Препоручена пасивна имунизација против варичеле
Пасивна имунизација против варичеле препоручује се за постескпозициону профилаксу осетљивих лица код којих је контраиндиковано давање вакцине против варичеле, осим лица наведених у одељку 3.6 овог програма.
Примењује се Варичела – зостер имуноглобулин (ВЗИг).

6.12. Препоручена активна имунизација против крпељског
менингоенцефалитиса

7.3. Препоручена пасивна имунизација против цитомегаловируса

Активна имунизација препоручује се као мера заштите за
становништво ендемских подручја, за професионално и рекреативно изложена лица која бораве у жариштима.
Препоручује се да се примарна серија спроводи са две или
три дозе, а прва ревакцинација после годину дана односно три године.

Пасивна имунизација против цитомегаловируса препоручује
се код примаоца трансплантата солидних органа и коштане сржи,
посебно код оних код којих постоји интолеранција на профилаксу
антивиралним лековима.
За пасивну имунизацију препоручује се препарат који садржи антитела против цитомегаловируса.
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8. Препоручена активна имунизација путника у
међународном саобраћају

посебно стручно-методолошко упутство за имунизацију против
пандемијског грипа за путнике у међународном саобраћају.

Препоручена активна имунизација путника у међународном
саобраћају спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством Института.
Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација путника у међународном саобраћају су:
1) трбушни тифус;
2) хепатитис А;
3) хепатитис Б;
4) грип;
5) дечја парализа;
6) дифтеријa;
7) беснилo;
8) менингококни менингитис;
9) варичела;
10) друге заразне болести у складу са Законом.
Препоручена активна имунизација путника у међународном
саобраћају се може спроводити у здравственим установама које
одређује Министарство здравља на предлог Института, према члану 38. Закона.
Овлашћене здравствене установе издају међународни сертификат о спроведеној вакцинацији.
Трошкове имунизације путника у међународном саобраћају
сноси лице које се имунизује због потребе путовања.

8.5. Препоручена активна имунизација против дечије парализе

8.1. Препоручена активна имунизација против трбушног тифуса
Препорученој имунизацији против трбушног тифуса подлежу лица која путују у ендемске области.
Активна имунизација се спроводи давањем једне дозе полисахаридне вакцине, код лица старијих од две године.
8.2. Препоручена активна имунизација против хепатитиса А
Имунизацији против хепатитиса А подлежу лица која путују
у ендемске области.
Активна имунизација се спроводи вакцином против хепатитиса А, појединачном или комбинованом, најкасније 14 дана пред пут.
Активна имунизација се спроводи давањем једне дозе инактивисане вакцине, а ревакцинација у случају да индикације и даље
постоје најраније након шест месеци, а најкасније након 36 месеци од примовакцинације, изузев у случају када се користи комбинована вакцина (хепатитис А+Б, када се дају 3 дозе по шеми 0, 1
и 6 месеци).
8.3. Препоручена активна имунизација против хепатитиса Б
Имунизацији против хепатитиса Б подлежу лица која путују
у ендемске области.
Активна имунизација се спроводи ХБ вакцином појединачном или у саставу комбиноване, код претходно неимунизованих
или непотпуно имунизованих лица, са три дозе (0, 1 и 6 месеци).
8.4. Препоручена активна имунизација против грипа
Активна имунизација против грипа код путника у међународном саобраћају спроводи се на лични захтев лица сезонском
вакцином препорученом за хемисферу.
Ако СЗО прогласи пандемијску појаву грипа (нови подтип
или нова рекомбинантна варијанта вируса инфлуенце), доноси се

Активна имунизација против дечије парализе код путника у
међународном саобраћају спроводи се код лица која путују у ендемске области.
Активна имунизација спроводи се применом једне или две
дозе ИПВ у размаку не краћем од месец дана код претходно неимунизованих лица.
На захтев земље у коју се путује активна имунизација може
се спровести једном дозом живе оралне полио вакцине.
8.6. Препоручена активна имунизација против дифтерије
Активној имунизацији против дифтерије подлежу лица старија од 25 година која путују у земљу у којој се та болест региструје у епидемијском облику или према захтеву земље у коју путују.
За лица од 25 до 45 година живота активна имунизација се
спроводи давањем једне дозе Тд вакцине.
За лица старија од 45 година живота активна имунизација се
спроводи давањем две дозе Тд вакцине у размаку од једног до три
месеца и давањем треће дозе шест до 12 месеци након давања друге дозе вакцине.
8.7. Препоручена активна имунизација против беснила
Преекспозициона вакцинација против беснила препоручује
се путницима у земље са ензоотским беснилом паса, најмање 45
дана пре почетка пута, са контролом имунитета у периоду од две
до четири недеље након последње дате дозе.
Преекспозициона вакцинација против беснила спроводи се
давањем три појединачне дозе вакцине против беснила.
Списак земаља са ензоотским беснилом паса даје референтна установа Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод Нови
Сад (све државе Централне и Јужне Америке, Африке и Азије
осим Јапана).
8.8. Препоручена активна имунизација против менингококног
менингитиса
Активна имунизација против менингококне болести препоручује се менингококном квадривалентном коњугованом полисахаридном вакцином код лица која путују у ендемска или хиперендемска подручја за ову болест у којима ће дуже боравити и
остваривати контакте са локалним становништвом, као и код особа које ће боравити у затвореним колективима (касаране, колеџи,
интернати, бродови) итд.
Вакцинација се спроводи давањем једне дозе најкасније 10
дана пред пут, а ревакцинaција се спроводи у размаку не краћем
од четири године од вакцинације, у случају да постоје индикације.
8.9. Препоручена активна имунизација против варичеле
Активна имунизација против варичеле се препоручује код
старијих од 12 месеци живота, без претходно стеченог имунитета.
Активна имунизација се спроводи код особа које ће боравити у
затвореним колективима (касарне, колеџи, интернати, бродови) итд.
Активна имунизација против варичеле спроводи се са две
дозе живе атенуиране вакцине у размаку од шест недеља.

9. Трогодишњи план потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским
антителима за обавезну имунизацију
1) План потреба за обавезну активну имунизацију лица одређеног узраста (број доза)
БЦГ

ДТаП/
ДТаПИПВ

дТ

ДТаП ИПВ Хиб

ХБ за децу

ММР

пнеумококна
полисахардна
коњугована вакцина

ММР

пнеумококна
полисахаридна
коњугована вакцина

2021.

160000

65000

95 000

260 000

180000

130000

260 000

110000

165000

2022.

160000

65000

95000

260 000

180000

130000

260 000

130000

220000

2023.

160000

65000

95000

260 000

180000

130000

195 000

130000

260000
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2) план потреба за обавезну активну и пасивну имунизацију лица изложених одређеним заразним болестима;
вакцина против
беснила

ХРИг
(ИЈ)

ХБ вакцина за
одрасле

ХБИг
(ИЈ)
160000

ТТ

ХТИг
(ИЈ)

360000

31250000

хеп. А вакцина

вакцина против трбушног
тифуса

2021.

2600

910000

23000

*

**

2022.

2600

910000

23000

380000

*

**

2023.

2600

910000

23000

400000

*

**

За вакцину против беснила и имуноглобулин (ХРИг) процене је дала референтна установа Завод за антирабишну заштиту – Пастеров завод у Новом Саду.
*и ** вакцине су планиране у односу на Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести („Службени гласник РС”. бр. 112/17 и 11/18)
3) план потреба за обавезну активну и пасивну имунизацију лица у посебном ризику;
менингококна
вакцина

пнеумококна коњугована/
пнеумококна полисахаридна

ХБ за одрасле

грип вакцина

2021.

5000

400 000

2022.

5000

450 000

600

4500/5000

2023.

5000

500 000

600

4500/5500

Хиб

4500/4500

варичела
вакцина

Паливизумаб(мг)

5000

180 000

600

6000

190 000

600

6000

200000

4) план потреба за обавезну активну и пасивну имунизацију лица запослених у здравственим установама;
Обухваћен исказаним планом за лица одређеног узраста (грип) и лица у посебном ризику (хепатитис Б за одрасле и варичела)
10. Потребе вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за националну резерву у складу са
препоруком Светске здравствене организације
Потребе вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за националну резерву у складу са препоруком Светске здравствене организације износи 25% исказаних потреба на годишњем нивoу.
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На основу члана 74. став 3. Закона о поштанским услугама
(„Службени гласник РС”, брoj 77/19),
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К
о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских марака и мотива
редовних издања поштанских марака
Члан 1.
У Правилнику о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
(„Службени гласник РС”, бр. 88/19 и 42/20), у Плану издавања
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, у глави I. ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ, у тачки 27. тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 27. додајe се тачка 28. која гласи:
„28. 75 година од победе над фашизмом – 9. мај – Дан победе
(1945–2020).”

После одељка 27. 70 година од оснивања Саобраћајног факултета – Универзитет у Београду, додаје се одељак 28. који гласи:
„28. 75 година од победе над фашизмом – 9. мај – Дан победе
(1945–2020).
Издавањем ове серије пригодне поштанске марке, обележиће
се 75 година победе над фашизмом у Другом светском рату. Дан
победе над фашизмом је дан када је нацистичка Немачка потписала капитулацију у Другом светском рату. Слави се деветог маја
и свечано се обележава сваке године у великом броју земаља. Ова
пригодна марка издаје се и у част Бесмртног пука. У част жртвама
у Другом светском рату организује се широм света Бесмртни пук,
тј. шетња у којој потомци бораца који су у Другом светском рату
бранили земљу, носе њихове слике и тиме исказују захвалност и
сећања на своје славне претке.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 011-00-109/2020-07
У Београду, 5. маја 2020. године
Министар,
Расим Љајић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1592

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07),
JULIETA д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе петог дана по објављивању у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

М А Л О П Р ОД АЈН Е Ц Е Н Е
Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Jeдиница мере

Паковање

Малопродајна цена
(у динарима)

Малопродајна цена
(у динарима)

по јед. мере

по паковању

1.

JULIETA DOO

цигарилос

PARTAGAS PURITOS

1 ком.

5 ком.

210.00

1.050,00

2.

JULIETA DOO

цигарилос

Romeo Y Julieta CLUB

1 ком.

20 ком.

185.00

3.700,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Законски заступник,
Наташа Колак Радојевић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07),
JULIETA д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које ће се примењивати петог дана по објављивању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Малопродајна цена (у динарима)

Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Jeдиница
мере

1.

JULIETA DOO

цигарa

BOLIVAR BELICOSOS FINOS

1 ком.

1.600,00

2.

JULIETA DOO

цигарa

BOLIVAR CORONAS GIGANTES

1 ком.

1.950,00

3.

JULIETA DOO

цигарa

BOLIVAR LIBERTADOR

1 ком.

3.000,00

4.

JULIETA DOO

цигарa

BOLIVAR ROYAL CORONAS

1 ком.

1.350,00

по јед. мере

5.

JULIETA DOO

цигарa

BOLIVAR SOBERANO

1 ком.

3.850,00

6.

JULIETA DOO

цигарa

Cohiba Lanceros

1 ком.

3.950,00

7.

JULIETA DOO

цигарa

Cohiba Coronas Especiales

1 ком.

2.850,00

8.

JULIETA DOO

цигарa

Cohiba Exquisitos

1 ком.

1.900,00

9.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA SIGLO III

1 ком.

3.000,00

10.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA MAGICOS

1 ком.

3.500,00

11.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA SECRETOS

1 ком.

2.000,00

12.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA GENIOS

1 ком.

3.900,00

13.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA Siglo V

1 ком.

3.400,00

14.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA Behike 52 (BHK)

1 ком.

6.700,00

15.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA Behike 54 (BHK)

1 ком.

7.800,00

16.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA Behike 56 (BHK)

1 ком.

8.500,00

17.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA PIRAMIDES EXTRA

1 ком.

5.500,00

18.

JULIETA DOO

цигарa

Cohiba Siglo VI

1 ком.

4.800,00

19.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA TALISMAN

1 ком.

8.300,00

20.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA MAJESTUOSOS 1966

1 ком.

9.000,00

21.

JULIETA DOO

цигарa

COHIBA MEDIO SIGLO

1 ком.

2.700,00

22.

JULIETA DOO

цигарa

CUABA SALOMON

1 ком.

2.450,00

23.

JULIETA DOO

цигарa

CUABA TRADICIONALES

1 ком.

1.000,00

24.

JULIETA DOO

цигарa

H. Upmann MAGNUM 46

1 ком.

2.000,00

25.

JULIETA DOO

цигарa

H. Upmann Magnum 50

1 ком.

2.100,00

26.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMAN CORONAS JUNIOR

1 ком.

700,00

27.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMAN UPMAN No.2

1 ком.

1.750,00

28.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMAN SIR WINSTON

1 ком.

2.800,00

29.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN MAGNUM 54

1 ком.

1.850,00

30.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMAN ROBUSTOS ANEJADOS 2016

1 ком.

1.800,00

31.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN CONNOSSIEUR B

1 ком.

1.900,00

32.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN ROYAL ROBUSTO

1 ком.

1.650,00

33.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN CONNOISSEUR A

1 ком.

1.750,00

34.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN HALF CORONA

1 ком.

750,00

35.

JULIETA DOO

цигарa

H. UPMANN PROPIOS

1 ком.

2.000,00

36.

JULIETA DOO

цигарa

Hoyo de monterrey Epicure No.1

1 ком.

1.950,00

37.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTEREY Petit robusto

1 ком.

1.200,00

38.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTERREY Epicure Especial

1 ком.

1.850,00

39.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTEREY DOUBLE CORONAS

1 ком.

2.450,00

40.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTERREY MARAVILLAS

1 ком.

5.000,00

41.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTERREY ELEGANTES

1 ком.

1.450,00

42.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO

1 ком.

2.400,00

43.

JULIETA DOO

цигарa

HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN

1 ком.

2.300,00

44.

JULIETA DOO

цигарa

JOSE LA PIEDRA Petit Cazadores

1 ком.

500,00

45.

JULIETA DOO

цигарa

Montecristo No 2

1 ком.

1.950,00
2.100,00

46.

JULIETA DOO

цигарa

Montecristo Tubos

1 ком.

47.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO EAGLE

1 ком.

2.200,00

48.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO MASTER

1 ком.

1.750,00
1.400,00

49.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO Regata

1 ком.

50.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO Joyitas

1 ком.

850,00

51.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO Junior

1 ком.

950,00

52.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO No.1

1 ком.

1.500,00

53.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO

1 ком.

1.850,00

54.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO No.3

1 ком.

1.400,00

55.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO PETIT NO.2

1 ком.

1.600,00

56.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO LEYENDA

1 ком.

4.000,00

57.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO DUMAS

1 ком.

3.000,00

58.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO DANTES

1 ком.

3.850,00

59.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO MALTES

1 ком.

3.700,00

60.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO MEDIA CORONA

1 ком.

950,00

6. мај 2020.
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Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Jeдиница
мере

61.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO 80 ANIVERSARIO

1 ком.

4.300,00

62.

JULIETA DOO

цигарa

MONTECRISTO A

1 ком.

6.200,00

63.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SERIE D No.5-2008

1 ком.

1.500,00

64.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS MILLE FLEURS

1 ком.

700,00

65.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SALOMONES

1 ком.

2.550,00

по јед. мере

66.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS LUSITANIAS

1 ком.

2.450,00

67.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SERIE E NO.2

1 ком.

2.000,00

68.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS MADURO NO.1

1 ком.

1.600,00

69.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS CORONAS GORDAS ANEJADOS

1 ком.

1.950,00

70.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SERIE No.1

1 ком.

3.000,00

71.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SERIE D No.6

1 ком.

1.300,00

72.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS SHORTS

1 ком.

900,00

73.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS 8-9-8

1 ком.

1.950,00

74.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS MADURO NO.3

1 ком.

2.000,00

75.

JULIETA DOO

цигарa

PARTAGAS CULEBRAS

1 ком.

1.200,00

76.

JULIETA DOO

цигарa

POR LARRANAGA MONTECARLOS

1 ком.

650,00

77.

JULIETA DOO

цигарa

POR LARRANAGA PICADORES NO.1

1 ком.

1.550,00

78.

JULIETA DOO

цигарa

POR LARRANAGA PETIT CORONA

1 ком.

900,00

79.

JULIETA DOO

цигарa

Punch Double Coronas

1 ком.

2.350,00

80.

JULIETA DOO

цигарa

Punch punch

1 ком.

1.850,00

81.

JULIETA DOO

цигарa

PUNCH Petit Coronations

1 ком.

900,00

82.

JULIETA DOO

цигарa

PUNCH REGIOS DE PUNCH

1 ком.

2.700,00

83.

JULIETA DOO

цигарa

PUNCH PUNCH 48

1 ком.

1.800,00

84.

JULIETA DOO

цигарa

QUAI D ORSAY NO.54

1 ком.

1.550,00
1.250,00

85.

JULIETA DOO

цигарa

QUAI D'ORSAY No.50

1 ком.

86.

JULIETA DOO

цигарa

QUINTERO FAVORITOS

1 ком.

650,00

87.

JULIETA DOO

цигарa

QUINTERO PANETELAS

1 ком.

330,00

88.

JULIETA DOO

цигарa

RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS

1 ком.

800,00

89.

JULIETA DOO

цигарa

RAMON ALLONES SUPERIORES

1 ком.

1.300,00

90.

JULIETA DOO

цигарa

RAMON ALLONES GIGANTES

1 ком.

2.100,00

91.

JULIETA DOO

цигарa

RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED

1 ком.

1.400,00

92.

JULIETA DOO

цигарa

Romeo Y Julieta Churchills

1 ком.

2.350,00

93.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA Wide Churchills

1 ком.

1.700,00

94.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No.4

1 ком.

1.400,00

95.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS

1 ком.

1.000,00
1.500,00

96.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA PETIT CHURCHILLS

1 ком.

97.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA

1 ком.

650,00

98.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA BELICOSOS

1 ком.

1.600,00

99.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA PETIT ROYALES

1 ком.

1.250,00

100.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA CAPULETOS

1 ком.

3.000,00

101.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE

1 ком.

1.850,00

102.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS ANEJADOS

1 ком.

4.500,00

103.

JULIETA DOO

цигарa

ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS

1 ком.

700,00

104.

JULIETA DOO

цигарa

SAINT LUIS REY REGIOS

1 ком.

1.100,00

105.

JULIETA DOO

цигарa

SAN CRISTOBAL DE LA HABANA JARRA TORREON

1 ком.

4.600,00

106.

JULIETA DOO

цигарa

SAN CRISTOBAL DE LA HABANA PRADO

1 ком.

2.100,00

107.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD FUNDADORES

1 ком.

2.600,00

108.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD TOPES

1 ком.

3.200,00

109.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD VIGIA

1 ком.

2.250,00

110.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD LA TROVA

1 ком.

3.350,00

111.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD ESMERALDA

1 ком.

3.100,00

112.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD MEDIA LUNA

1 ком.

2.500,00

113.

JULIETA DOO

цигарa

TRINIDAD COLONIALES

1 ком.

1.850,00

114.

JULIETA DOO

цигарa

VEGAS ROBAINA Famosos

1 ком.

1.600,00

115.

JULIETA DOO

цигарa

VEGAS ROBAINA UNICOS

1 ком.

1.900,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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