
   
 
 

РАСПОРЕД ВАКЦИНАЦИЈЕ И РЕВАКЦИНАЦИЈЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 25. ДО 29.10.2021. 

 
 

25.10. 2021. понедјељак -  Ревакцинација ( друга доза ) вакцином Синофарм за лица 
која имају заказан термин од раније и вакцинација ( прва доза ) вакцином Синофарм од 
08 до 14 часова 
 
26.10.2021. уторак – Ревакцинација ( друга доза ) вакцином Синофарм за лица која 
имају заказан термин од раније и вакцинација ( прва доза) вакцином Спутњик В прва 
компонента од 08  до 14 часова 
 
27.10.2021. сриједа -  Ревакцинација ( друга доза) вакцином Астра Зенека за лица која 
имају заказан термин од раније и вакцинација вакцином Астра Зенека од 08 до 14 
часова 
 
28.10.2021. четвртак – Вакцинација  ( прва доза ) вакцином Синофарм од 08 до 14 
часова 
 
29.10.2021. петак – Вакцинација (прва доза) вакцином Спутњик В прва компонента од 
08 до 14 часова  
 
 
 
Напомена:  Од  25.10.2021. вакцинација се обавља на новој локацији у кругу Дома 
здравља, стара благајна поред Службе хитне помоћи. За прву дозу није потребно 
наручивање. Од  25.10.2021. биће организовано давање треће ( бустер дозе) за грађане 
који су другу дозу примили до 13.04.2021. без наручивања од 08 до 14 часова. Сви они 
грађани који су другу дозу примили након 13.04.2021. потребно је да закажу свој 
термин за трећу дозу на број телефона Хигијенско епидемиолошке службе 066 589 220 
сваки радни дан од 10 до 14 часова. 
Бустер доза се може примјењивати код особа код којих је од давања друге дозе прошло 
најмање шест мјесеци. У овом тренутку приоритетне групе за трећу ( бустер ) дозу су: 
здравствени радници, просвјетни радници, особље и корисници старачких домова, 
особе изнад 65 година старости и хронични болесници.  
Сви грађани који су прве двије дозе примили у иностранству такође могу да приме 
трећу ( бустер ) дозу уколико задовољавају напријед наведене услове. Такви грађани 
морају да приложе важеђу потврду о вакцинацији приликом доласка на вакцинацију.  
 
 
 


