ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ТРАНСФУЗИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Закључком Одбора за јавне службе 05 број 011-540/2016, на основу члана 41. став 1.
Пословника Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10,
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства здравља утврђен је Програм
јавне расправе о Нацрту закона о трансфузијској медицини.
У складу са утврђеним програмом јавне расправе, Министарство здравља је спровело
јавну расправу у периоду од 22. јануара 2016. године до 11. фебруара 2016. године, за
представнике државних органа, јавних служби, представнике здравствених установа, стручну
јавност и друге заинтересоване учеснике, а текст Нацрта био је постављен на сајту
Министарства здравља, www.zdravlje.gov.rs, на сајту Управе за биомедицину,
www.upravazabiomedicinu.gov.rs, на сајту Црвеног крста Србије www. redcross.org.rs, на сајту
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs и на порталу еуправе. Такође је јавност имала могућност да предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре
достави на електронску адресу: zakontransfuzija@gmail.com или писаним путем
Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За
јавну расправу о Нацрту закона трансфузијској медицини”.
У току трајања јавне расправе организоване су консултације са представницима
Црвеног крста Србије како би се сагледала њихова улога у оквиру предложених решења
садржаних у Нацрту. Такође су организоване су и четири презентације Нацрта закона, и то:
• Ниш, 3. фебруар 2016. године, у Нишавском управном округу,
•

Крагујевац, 4. фебруар 2016. године, Клинички центар Крагујевац,

•

Нови Сад, 5. фебруар 2016. године, у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,

•

Београд, 9. фебруар 2016. године, у Привредној комори Србије.
На презентацијама Нацрта закона у току јавне расправе учествовали су чланови Радне
групе за израду Нацрта закона о трансфузијској медицини и то: др Бранко Чалија, др Нада
Васиљевић, проф. др Градимир Богдановић, проф. др Радмила Јовановић, др Предраг
Ђорђевић, др Весна Кнежевић, др Александра Влачић, др Војислав Лукић, Злата Жижић
дипл. правник, као и в.д директора Управе за биомедицину, др Ненад Милојичић.
У току јавне расправе свим учесницима је представљен Нацрт Закона о
трансфузијској медицини, након чега је спроведена дискусија у вези предлога, примедби и
сугестија које су дате на горе поменути Нацрт. Писаних примедби, предлога и сугестија није
било.
Чланови радне групе су детаљно размотрили све наведене примедбе, сугестије и
предлоге и поступили на следећи начин:
1. Предлог да се горња граница за даваоце крви помери се не прихвата јер нема
медицинског оправдања за померање горње границе давања узимајући у обзир
све елементе који се односе на заштиту здравља потенцијалног даваоца.
2. Предлог да у члану 19. и 20. време чувања документације буде исто (30 година)
се не прихвата јер је у питању различита документација која се по Директивама
ЕУ чува у наведеним различитим временским периодима.
3. Предлог да припрема крви и компонената крви обухвати и делатности промоције
је прихваћена и интрегрисана у постојећи Нацрт закона.
4. Предлог да НАТ буде у три града, а не само у Београду у Институту за
трансфузију крви (члан 22.) се не прихвата јер је постојање НАТ у само једном
граду исплативије, једноставније и безбедније.

5. На основу многобројних примедби на члан 54. односно датум примене Закона,
Радна група је одлучила да се примена закона помери на 1.1.2019. године због
организационе структуре и недостатак кадра.
6. Група примедби које се односе на јасније дефинисање појмова (члан 1. став 4.
праћење ефеката лечења, члан 30. –друге особе; члан 33. – хитно давање крви и
компонената крви, члан 29. први део упитник попуњава доктор медицине)
прихваћене су и интрегрисане у постојећи Нацрт закона.
7. Поједине сугестије и предлози били су драгоцени, али сувише специфични и
нису могли бити интегрисани у текст Нацрта закона. Узети су у обзир те ће бити
интегрисани у предвиђеним подзаконским актима након усвајања Закона.
По завршеној јавној расправи може се, као општи закључак, истаћи да је јавна
расправа на Нацрт закона о трансфузијској медицини спроведена без икаквих проблема, са
задовољавајућим резултатима.

