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На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима

Члан 1.
У Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18  – др. про-

пис, 58/18 и 104/18),  после члана 33. додаје се члан 33а који гласи:

„Члан 33а 
У случају спровођења ванредне имунизације из члана 7. овог правилника евиденција о извршеној имунизацији води се у скраћеном 

поступку на обрасцима 6. и 7, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-28/2021-07
У Београду, 25. јануара 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р. 
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