ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРИМЕНИ
ЉУДСКИХ ЋЕЛИЈА И ТКИВА
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 примени људских ћелија и ткива.
У складу са утврђеним програмом јавне расправе, Министарство здравља је спровело
јавну расправу у периоду од 09. децембра 2016. године до 30. децембра 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 Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs и на порталу е-управе. Такође је јавност имала
могућност да предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре достави на електронску адресу:
zdravlje.celijetkiva@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за
биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о
примени људских ћелија и ткива”.
Презентација и расправа о предложеном Нацрту закона је организована у Београду 27.
децембар 2016. године, у 10.00 часова, у Привредној комори Србије, ул. Теразије 23, други
спрат (Велика сала).
На презентацији Нацрта закона у току јавне расправе учествовали су чланови Радне
групе за израду Нацрта закона о примени људских ћелија и ткива и то: проф. др Драгана
Стаматовић, проф. др Драгана Вујић, др Зорана Андрић, проф. др Александар Савић, проф.
др Љиљана Тукић, доц. др Јелена Била, 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 примени
људских ћелија и ткива, након чега је спроведена дискусија у вези предлога, примедби и
сугестија које су дате на горе поменути Нацрт. Чланови Радне групе су давали одговоре на
постављена питања присутних. Одговорено је на одређен број конструктивних предлога.
Договорено је да се сви предлози, примедбе, сугестије доставе у писменој форми у
закључком прописаном року.
Поједине пристигле примедбе односе се на потребу додатног регулисања питања о
научноистраживачком раду на оболелим ћелијама и ткивама. Радна група за израду Нацрта
закона је размотрила поменуте примедбе и њихово интегрисање у поменути Нацрт и
утврдила да предмет овог закона није примена оболелих ћелија и ткива, већ да овај закон
утврђује услове за постизање квалитета и сигурности у области ћелија и ткива за примену
код људи, уз могућност да се узете ћелије и ткива могу применити и у другачију сврху од оне
за које су узети али само уз пристанак даваоца за ту другу сврху.
Такође, су размотрене и остале пристигле примедбе и сугестије, а посебно оне које битно
не нарушавају предложена системска решења и концепцију Нацрта закона, већ су усмерени
на побољшање текста Нацрта закона и у духу су концепта на којима се исти заснива.
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. Примедбе, предлози и сугестије
које не могу да доприносу унапређењу квалитета овог Закона нису прихваћене.
По завршеној јавној расправи може се, као општи закључак, истаћи да је јавна расправа
на Нацрт закона о примени ћелија и ткива спроведена без икаквих проблема, са
задовољавајућим резултатима.

