ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА
О ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ

У складу са чланом 41. Пословника Владе Републике Србије, а на
предлог Министарства здравља, Одбор за јавне службе Владе, дана 04.12.2015.
године, донео је закључак број 011-12509/2015/1 о спровођењу јавне расправе на
Нацрт закона о јавном здрављу.
Том приликом утврђен је програм јавне расправе и рок од 4. до 24.
децембра 2015. године, у којем се она треба спровести.
Носилац спровођења јавне расправе на Нацрт закона о јавном
здрављу, било је Министарство здравља.
Јавна расправа о Нацрту закона о јавном здрављу спроведена је у
утврђеном року за представнике државних органа, организација, јавних служби,
комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења
пацијената, као и свих заинтересованих субјеката, правних и физичких лица која
учествују у остваривању здравствене заштите, а по позиву и за представнике
заштитника грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја и
повереника за заштиту равноправности.
Јавност је имала прилике да доприноси и путем посебно
отвореног налога за електронску пошту (zakon.zjz@zdravlje.gov.rs). Текст
Нацрта закона постављен је на сајту Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs
и на порталу е-управе.
Предлог нацрта новог Закона о јавном здрављу свеобухватно је
претходно продискутован прво на две стручне расправе, а затим и у оквиру
четири посебно организоване јавне расправе.
Прва стручна расправа одржана је у оквиру Трећег конгреса
социјалне медицине, 08.10.2015. године на Златибору, а друга на
интерсекцијском састанку Српског лекарског друштва (секције Епидемиологије,
Хигијене и Социјалне медицине), у Београду, 05.11.2015. године.
Прва јавна расправа је одржана 04.12.2015. године у Београду, у
Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, друга:
14.12.2015. године у Нишу, у Институту за јавно здравље, трећа: 15.12.2015.
године у Крагујевцу, у организацији Института за јавно здравље Крагујевац и
четврта: 16.12.2015. године у Новом Саду, у Институту за јавно здравље
Војводине.
На свим јавним расправама учествовале су др Весна Књегињић
(помоћнк министра, одговорна за Сектор за јавно здравље и програмску
здравствену заштиту) и др Снежана Пантић - Аксентијевић (самостални
саветник у Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту), као и
по два члана из радне групе (др Весна Бјеговић - Микановић, др Љиљана
Црнчевић Радовић, др Снежана Укропина, др Сања Коцић, др Снежана ПантићАксентијевић, др Драган Пајић, Фетија Омерагић дипл. правник, и др Светлана
Јанковић-Младеновић као члан радне групе за израду Стратегије јавног здравља
Републике Србије).
У јавној расправи је учествовало укупно преко 550 стручњака и
појединаца (заинтересована јавност, институције, удружења грађана, СКГО,
УНИЦЕФ, СЗО) и имало прилику да искаже и достави у писаној форми
примедбе, предлоге и сугестије.

2

Поред регистрованих усмених, број пристиглих писаних
примедби, предлога и сугестија у периоду трајања јавне расправе био је 13 и све
су биле драгоцене и размотрене.
Две примедбе су се односиле на примену термина „јавно здравље”
и препоруку да се уместо овог употребљава термин „народно здравље”. Група
примедби и сугестија односила се и на допуну образложења појединих израза
употребљених у Закону. Наредна група примедби и сугестија указује на потребу
унапређења поглавља у вези са областима деловања јавног здравља и друштвене
бриге за јавно здавље. Последња група је у вези са условима и обавезама за
деловање и сугестију да је потребно више нагласити улогу информационог
система што је уважено у оквиру јачања капицитета завода за јавно здравље.
Министарство здравља као носиоц јавне расправе са члановима
радне групе за израду Нацрта закона о јавном здрављу су детаљно размотрили
све наведене примедбе и поступили на следећи начин:
1. Не прихвата се измена термина „јавно здравље” у „народно
здравље”. Поред тога што се тремин „јавно здравље” налази у тексту Устава
Републике Србије (члан 46. и 54.), налази се и у бројним другим законима и
подзаконским актима и називима институција. У термину „јавно здравље“ је
сублимирана и брига за народно здравље, али и начин за постизање његовог
унапређења – „путем организованих напора друштва“, чиме се додатно
наглашава да је свеопшта и јавна брига (а не само здравственог система) да се
унапређује здравље становништва, спречавају и сузбијају болести и доприноси
продужењу квалитетног живота.
Осим тога, инсистирање да се уместо „јавног здравља“ користи
израз „народно здравље“ у називима здравствених установа (нпр. „институти и
заводи за народно здравље“, уместо постојећих „института и завода за јавно
здравље“) изазива следеће недоумице и проблеме:
- обесмишљава се стручно већ добро утемељени појмови
„јавноздравственог система“ и „јавноздравствених установа“;
- назив „народно“ говори о циљу рада ових установа, не указујући
да се он постиже организованим напорима друштва, а не искључиво радом ових
установа (које су незаменљиве у својој покретачкој и координирајућој улози у
јавноздравственом систему).
Теза да се реч public (у “Public Нealth”) преводи као „народно“ а
не „јавно“ има снажан противаргумент у најпревођенијој врсти докумената у
нас на енглески језик, а то су правноснажне судске пресуде. Почетак сваке
судске пресуде у нашем правосудном систему је: „У име народа“ и преводи се
„In the name of the people” а не “In the name of the public”. Следствено, “Public
Нealth” није „народно здравље“ већ „јавно здравље“, или, како га ближе
дефинише СЗО: „Унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и
продужење квалитетног живота путем организованих напора друштва”;
2. Група примедби које су се односиле на боље образложење
изараза, као и допуну новим изразима (као на пр. имунизација, санитарнохигијенско стање, информациони ситем, кризне и ванредне ситуације)
прихваћена је и интегрисана у одговарајући члан 2. Нацрта закона;
3. Драгоцене примедбе, предлоге и сугестије у вези са поглављима
области деловања јавног здравља и друштвене бриге за јавно здавље инегрисане
су у неколико чланова истих поглаља (садашњи чланови почев од 5. закључно
са чланом 16. Нацрта закона);
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4. Следећи логику Закона и међународних докумената није могла
да се уважи сугестија да „информациони систем јавног здравља“ постане
посебна област деловања. Информациони систем јавног здравља је изузетно
важан за све области деловања јавног здравља и стога је интегрисан у тексту
члана 18. Нацрта закона;
5. На основу многобројних примедби током јавних расправа на
члан 5. радна група је одлучила да се овај члан брише, будући да је садржај
истог детаљано разрађен у одговарајућим члановима Закона о здравственој
заштити и другим законима;
6. Поједине сугестије и примедбе су биле одличне, али сувише
специфичне и нису могле бити интегрисане у текст Нацрта закона. Узете су у
обзир и биће интегрисане у предвиђена подзаконска акта након усвајања Закона.
Подносећи овај извештај, може се као општи закључак истаћи, да
је јавна расправа на Нацрт закона о јавном здрављу спроведена без икаквих
проблема, а са задовољавајућим резултатима.
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