ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Одбор за јавне службе Владе на 81. седници, одржаној дана 4. децембра
2015. године, одредио је Програм јавне расправе о Нацрту закона о заштити
становништва од заразних болести, сходно којем је Министарство здравља спровело
јавну расправу.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 4. децембра до 31. децембра
2015. године, а текст Нацрта закона био je постављен на интернет страници
Министарства здравља и на порталу е-управе. Примедбе на текст Нацрта закона и
предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или електронским
путем.
Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници
Министарства здравља, Министарства здравља, Института за јавно здравље Србије,
Клиничког центра Србије и медицинског факултета у Београду.
Имајући у виду да се од доношења новог закона прошло више од десет
година, да је у овом периоду дошло до развоја здравствене заштите, као и потребе за
спровођењем и усклађивањем националног законодавства са европским прописима,
односно Међународним здравственим правилником, другим међународним актима и
препорукама Светске здравствене организације и Европске уније, приступило се изради
новог закона о заштити становништва од заразних болести.
Треба истаћи да су овим Законом прописане опште, посебне, ванредне и
друге мере за заштиту становништва од заразних болести, које се спроводе у сврху
спречавања и сузбијања заразних болести, обавезе здравствених установа, правних
лица, надлежних државних органа, локалне самоуправе, приватне праксе,
предузетника, здравствених радника и грађана, у предузимању мера за спречавање и
сузбијање заразних болести, као и обавезе утврђене Међународним здравственим
правилником и другим међународним актима.
Текст Нацрта закона представљен је на расправи организованој у Нишу
дана 11. децембра 2015. године, у сали Нишавског управног округа, затим на расправи
организованој у Крагујевцу, дана 18. децембра 2015. године у сали Клиничког центра
Крагујевац и у Београду, 25. децембра 2015. у сали Привредне коморе Србије.
Кроз спроведену јавну расправу у израду Нацрта закона укључили су се и
други заинтересовани субјекти (300 учесника - представника здравствених установа,
комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената и
грађани). На јавним расправама је похваљен рад Министарва здравља као носиоца
израде овог закона који је усаглашен не само са директивама Европске Уније већ и са
стручним ставовима и достигнућима. Предлози и сугестије са јавне расправе били су
усмерени на јасној законској основи у области заштите становништва од заразних
болести.
Најчешће примедбе на Нацрт закона које су изнете у току јавне расправе
су: језичке конструкције појединих израза (сведоџба), спровођење програма у
зависности о учесталости појединих заразних болести у одређеном подручју (општина,
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град, округ...), као и могућност да се заразне болести које нису на листи пријаве и
изврши епидемиолошки надзор над њима.
Радна група Министарства здравља, која је учествовала у изради Нацрта закона
анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.
Прихваћене су примедбе које се односе на спровођење епидемиолошког надзора на
основу програма аутономне покрајине, града, општине и здравствене установе, с тим да
они могу доносити програме за своју територију уз сагласност Министарства здравља а
на основу мишљења Завода за јавно здравље основаног за територију Републике.

