17. децембар 2021.

Број 125

Вакцинацијом се на безбедан начин спречава појава одређене болести. Ова једноставна превентивна здравствена мера ефективно чува животе људи. Вакцинацијом се код појединаца који
су вакцинисани развија отпорност на болест слична оној која се
стиче након природне инфекције. Пандемија вируса COVID-19
представља велику претњу за здравље људи у Србији и у целом
свету и од пресудног је значаја да се што већи број људи заштити
вакцином како би, заједно са онима који су након прележане болести COVID-19 стекли природни имунитет, створили и колективни
имунитет. Колективни имунитет је бедем који спречава вирус да
стигне до осетљивих особа које због постојања контраиндикација
не могу да буду вакцинисане. Ниво колективног имунитета, потребан да би се нека болест успешно елиминисала или контролисала, зависи од епидемиолошких карактеристика сваке појединачне
инфекције. Према до сада уоченим епидемиолошким карактеристикама болести COVID-19, очекује се да би колективни имунитет
од око 80% био довољан за успешну контролу пандемије корона
вируса. То не значи да ће вирус и болест нестати, али се очекује
смањење учесталости оболевања, спорадично јављање или сезонски карактер.Масован одазив грађана на позив за ванцинацију најбржи је и најбезболнији пут до колективног имунитета, па је стога
од изузетног значаја информисање грађана о овој теми. Редовна
поштанска марка која промовише кампању Владе „Вратимо загрљај” презентује и Интернет адресу презентације Владе посвећену
овој теми, на којој грађани могу сазнати све потребне информације везане за вакцинацију.”
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На основу члана 70. став 4. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К
о допунама Правилника о имплантатима који се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања
Члан 1.
У Правилнику о имплантатима који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”,
број 112/21), у Листи имплантата, у делу 10) Урологија и нефрологија, после шифре 130 додаје се шифра 207 која гласи:
„
Шифра
207

Врста имплантата
Клипс

Стандарди имплантата
Различитих величина, изражени од титанијума,
челика, гуме, пластике, полимера и других
композитних материјала

”.
У делу 12) Интервентна Неурорадиологија, после шифре 205
додаје се шифра 206 која гласи:
„
Шифра

Врста имплантата

206

Стентови за
третман

Стандарди имплантата
Различитих пречника и димензија интракранијалне
стенозе

”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 112-00-343/2021-05
У Београду, 13. децембра 2021. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

75

5622

На основу члана 12. ст. 5. и 7. 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, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/2,
99/21, 101/21, 105/21, 108/21 и 117/21),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

П РА В И Л Н И К
о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају
у међумесном и међународном превозу путника
Члан 1.
Овим правилником одређује се до када и колики проценат
полазака са регистрованих редова вожње у међумесном превозу
су аутобуски превозници у обавези да обављају, као и до када аутобуски превозници у међународном линијском превозу обављају
поласке са одобреног реда вожње када постоје исказане потребе
путника.
Члан 2.
До 1. фебруара 2022. године аутобуски превозници су у обавези да у међумесном превозу обављају поласке за које постоје
исказане потребе путника, али не мање од 75% претходно објављених полазака са регистрованих редова вожње, након чега је
неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом
вожње.
Члан 3.
До 1. фебруара 2022. године аутобуски превозници са важећим међународним дозволама за превоз путника у друмском
саобраћају обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе када постоје исказане потребе за одређеним
међународним превозом путника, као и одобрење страних држава
за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са
актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно
да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-175/2021-03
У Београду, 15. децембра 2021. године
Министар,
Томислав Момировић, с.р.
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На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
доноси

ОД Л У КУ
о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене слива акумулације „Боговина”
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Боговина”
(у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног

